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Հոդվածում ներկայացվում է Արցախի բանահյուսության
գրառման համառոտ պատմությունը 19-րդ դարի կեսերից
մինչև մեր օրերը: Առանձին պարբերություններով քննության
են առնվում Արցախի բանահյուսական ժողովածուները,
դրանցում տեղ գտած տարբեր ժանրերի ստեղծագործու-
թյունները, գիտական տառադարձության աղավաղումները և
այլ հարցեր: Անդրադարձ է կատարվում նաև Արցախի
բանահյուսության ուսումնասիրության պատմությանը:
Բանալի բառեր՝ բանահյուսություն, ժողովածու, հոդված,
հեքիաթ, առակ, հանելուկ, ավանդություն, զվարճախոսություն,
առած, անեծք, օրհնանք

А. Саргсян
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗАМЕТОК ОБ АРЦАХСКОМ

ФОЛЬКЛОРЕ
В статье представлена краткая история заметок об арцахском
фольклоре с середины XIX  века до наших дней.  В отдельных
абзацах рассматриваются фольклорные сборники Арцаха,
произведения разных жанров, искажения научной
транслитерации и другие вопросы.  Делается ссылка и на историю
изучения арцахского фольклора.
Ключевые слова։  фольклор, сборник, статья, сказка, басня,
загадка, традиция, прибаутка, пословица, проклятие,
благословение

A. Sargsyan
A BRIEF HISTORY OF NOTES ON ARTSAKH FOLKLORE

The article presents a brief history of notes on Artsakh folklore from the
middle of the 19th century to the present day. In separate paragraphs,
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folklore collections of Artsakh, works of various genres, distortions of
scientific transliteration and other issues are considered. Reference is
also made to the history of the study of Artsakh folklore.
Key words: folklore, collection, article, fairy tale, fable, riddle,
tradition, byword, proverb, curse, blessing

Հայ ժողովրդական բանահյուսության հարուստ ժառանգության մեջ իր
առանձնահատուկ տեղն ունի Արցախը, որի արմատները թաղված են խոր
հնադարում: Լինելով հարազատ ժողովրդի մտքի ու հոգու վառ արտահայտու-
թյուններ՝ ժողովրդական տարբեր ժանրերի ստեղծագործությունները մշտապես
ուղեկցել են արցախահայությանը՝ ներկայացնելով նրա նիստն ու կացը,
հոգեկան ապրումներն ու երեւակայությունը, անցյալն ու ներկան՝ հաճախ
լուսաբանելով մի շարք հարցեր, որոնք պատմության եւ այլ գիտությունների
համար անլուծելի են: Դժբախտաբար, հազարամյակների ընթացքում ստեղծված
ճոխ բանահյուսության միայն մի մասն է մեզ հասել՝ ժամանակին գրի չառնվելու
պատճառով:

Արցախյան ժողովրդական ստեղծագործությունների հավաքմանն առաջին
անգամ ձեռնամուխ են լինում ժամանակի շուշեցի նշանավոր մտավորականներ
Առաքել, Ալեքսանդր եւ Գրիգոր Բահաթրյանները, ովքեր 1860թ. մայիսի 6-ից
օգոստոսի 6-ը Շուշիում գրի են առնում հեքիաթներ, զրույցներ, անեկդոտներ,
խաղիկներ: Այդ գրառումներում առանձնապես արժեքավոր են հեքիաթները,
որոնք ընդհանրապես հայկական հեքիաթների գրառման անդրանիկ նմուշներն
են: Սակայն Բահաթրյանները որեւէ վկայություն չեն թողել բանասացների ու
գրառման վայրի մասին, ինչը կասկածելի է դարձնում դրանց՝ անմիջապես
բանասացից, թե հիշողությամբ վերարտադրելու միջոցով գրառվելու
հանգամանքը: Հավաքածուի բնագրի մեջ պահպանված է «Հաքյաթին
ընտրությունը» խորհրդածությունը, որտեղ ասվում է. «Հաքյաթին ընտրությունը
էն ա, որ մին հաքյաթի մեջի տուրուստ պան ինի: Հաքյաթեն ամենը սոտ պանէր
ա, ուրուր քցած, էրկանացրած: Ամմա կյիրիլիս վախտը հինչ ինի, պետում ա
կյիրենքյ: Բայց մունք մեր խելքին ըկորա պետում ա փռնըցընենք, տեսնանք,
որըն ա լափ շինովի, որըն ա ճշմարիտից մոտի, որըն ա լափ ճշմարիտ»1:

Իրենց պակասություններով հանդերձ՝ այս հեքիաթները բովանդակության եւ
պատմելաձեւի տեսակետից մեծ արժեք ունեն, մանավանդ, եթե հաշվի առնենք
այդ ժամանակի բանահավաքչական աշխատանքների ընթացքը եւ
մակարդակը:

Դեռեւս 19-րդ դարի 70-ական թվականներին, ձեռնամուխ լինելով հայ բանա-
հյուսության գրառմանը, երիտասարդ բանահավաք, հրատարակիչ Տիգրան
Նավասարդյանը հրապարակավ դիմում է հայ հասարակությանը՝ կոչ անելով
փրկելու եւ հրատարակելու ժողովրդի հոգեւոր մշակույթի գանձերը2:

1 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 6, Երեւան, 1973, էջ 706
2 «Մշակ», 1882, N 4, 222, 1883, N 79, 1884, N 10, 1890, N 109
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Արձագանքելով այդ կոչին՝ Առաքել Բահաթրյանը Թիֆլիսի Ներսիսյան
դպրոցում պաշտոնավարելիս (1881- 1882թթ.) նրան է հանձնում վերոհիշյալ
գրառումները, որոնք մասամբ տպագրվում են Տ.Նավասարդյանի կողմից1, իսկ
ամբողջությամբ՝ 1973 թվականին2:

Ընդհանուր առմամբ, Նավասարդյանի կոչը լայն արձագանք է գտնում հայ
մտավորականների շրջանում: Շուշու թեմական դպրոցի շրջանավարտ,
Վարանդայի (ներկայումս՝ Մարտունու) Նոր շեն գյուղի ուսուցիչ Միքայել Տեր-
Հովհաննիսյանը գրի է առնում մի շարք հեքիաթներ, հանելուկներ, երգեր,
անեծք-օրհնանքներ, առած-ասացվածքներ եւ այլ ժանրերի նմուշներ՝
ուղարկելով Տ.Նավասարդյանին, ով դրանց մեծ մասը հրատարակում է3, իսկ
որոշ նյութեր հրատարակվում են 20-րդ դարի 70-ական թվականներին4:
Ուշագրավ է այն փաստը, որ բանահավաքը իր նյութերին կցել է նաեւ
ազգագրական բովանդակությամբ բարբառային բառերի բառարան:

Բահաթրյանների, Մ. Տեր-Հովհաննիսյանի ձեռագրերը, ինչպես նաև
Հարություն Թավրիզյանի՝ Շուշու խոսվածքով Մոսկվայում գրառած
հեքիաթներն ու այլ բանահավաքների որոշ գրառումներ պահվում են ՀՀ ԳԱԱ
հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվի Տ.
Նավասարդյանի ֆոնդում:

Այս շրջանում լայն տարածում է ստանում երգիծական ժանրի
ստեղծագործությունների հավաքումը: Գալուստ Շերմազանյանը առաջին
անգամ հավաքում եւ հրատարակում է Արցախի նշանավոր զվարճախոս Պըլը-
Պուղու, ինչպես նաեւ Արցախում ապրած եւ գործած պատմական որոշ դեմքերի
ու դեպքերի շուրջ ստեղծված զրույցները5, որոնք հեղինակի կողմից ենթարկվել
են որոշակի մշակման եւ չունեն գրառման հանգամանքների վերաբերյալ
անհրաժեշտ տեղեկություններ: Հեղինակը մինչեւ այդ տպագրել էր նաեւ «Ասրի
բեգ և Գիքի» պիեսը6՝ այն համարելով Ղարաբաղի բարբառով գրված, բայց
իրականում ե՛ւ գրվածքի լեզուն, ե՛ւ բացատրությունները կիսագրական են,
եղած բարբառայինն էլ՝ ավելի շուտ Ջուղայի բարբառով7:

Արցախի բանահյուսության հավաքման ու հրատարակման գործում
նշանակալից է Մակար Բարխուդարյանի դերը: Քաջատեղյակ լինելով մայրենի
բարբառին եւ շրջելով պատմական Արցախը՝ նա գրառել է տարբեր ժանրերի

1 Նավասարդեան Տ., Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, պրակ 8, 9, 10, Թիֆլիս, 1894, 1902,1903
2 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 6, Երեւան, 1973
3 Նավասարդեան Տ., Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, պրակ 1, Վաղարշապատ, 1882
4 Գրիգորյան Ռ., Հայ ժողովրդական մանկական երգեր ու խաղերգեր, Երեւան, 1970, Հայ
ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 6, Երեւան, 1973
5 Շերմազանեանց Գ., Անեկդօտներ, գուարճալի զրոյցներ,  համառոտ դեպքեր եւ առակներ մեծ
մասամբ ազգային կեանքից առած, Թիֆլիս, 1878
6 Շերմազանեան Գ., Ասրի բէգ եւ Գիքի, «Կռունկ Հայոց աշխարհին», Թիֆլիս, 1862, 1863
7 Դավթյան Կ., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեգը, Երեւ ան, 1966, էջ 8
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նմուշներ, հատկապես ավանդություններ, զրույցներ, առած-ասացվածքներ,
հանելուկներ՝ դրանք ամփոփելով «Բարոյական, առածներ» ժողովածուում1:
1883 թվականին հրատարակվում է նրա «Պըլը Պուղի» ժողովածուն, որն
ընդգրկում է զվարճախոսի շուրջը ստեղծված բանահյուսությունը11:
Ժողովածուն ունի առաջաբան, որտեղ ներկայացվում է Պըլը-Պուղու
կենսագրությունը, ինչպես նաեւ քերականական ծանոթագրություններ եւ
բառարան: Միաժամանակ Բարխուդարյանը բարբառով գրել է նաեւ գեղար-
վեստական ստեղծագործություններ23:  Նշանավոր է նրա «Արցախ»
պատմագիտական աշխատությունը4, որը ներառում է բանահյուսական որոշ
նմուշներ:

Արցախյան բառուբանով հարուստ ֆելիետոններով ասպարեզ եկավ
Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանը՝ Տմբլաչի Խաչանը: 1900-1901թթ.
Բաքվում5, ապա 1907 և 1908թթ.Վաղարշապատում6 հրատարակվեցին նրա
«Զուռնա-Տմբլա» ժողովածուի գրքերը, որտեղ ամփոփված են հեղինակի՝ 1879-
1907թթ. «Նոր Դար» եւ այլ թերթերում տպագրած ֆելիետոնները, եւ որոնք,
քաղված լինելով Շուշու ընտանեկան ու հասարակական կյանքից, որոշակի
աշխուժություն են առաջացնում հայ պատմաազգագրական շրջանակներում եւ
խթանում բանահավաքչական աշխատանքները: «Բ» գրքի վերջում հեղինակը
տվել է քերականական ծանոթագրություններ եւ դժվարիմաց բառերի
բացատրություններ: Լինելով բնիկ շուշեցի, ուսանելով Շուշու թեմական
դպրոցում, Էջմիածնի Գեւորգյան ճեմարանում եւ ապա բարձրագույն
կրթություն ստանալով Ֆրանսիայում՝ մասնագիտությամբ գյուղատնտես Կ.
Մելիք-Շահնազարյանը իր ողջ կյանքում գրառում է ժողովրդական
բանահյուսության տարբեր ժանրերի նյութեր7, որոնց մի մասը հրատարակվում
է8, իսկ ամբողջ հավաքածուն պահվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եւ

1 Բարխուտարեանց Գ., Բարոյական առածներ, Թիֆլիս, 1898 (Մ. Բարխուդարյանը եւ Գ. Բար -
խուդարյանը նույն անձն են)
2 Բարխուդարեանց Մ., Պըլը Պուղի, Թիֆլիս, 1883
3 Բարխուդարեանց Գ., Արագը տարին կտարի, Շուշի, 1883, Չոբանն ու նշանածը, Թիֆլիս, 1896,
Միրգա եւ Աննա, Զմյուռնիա, 1876
4 Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, Բագու, 1895
5 Մելիք-Շահնագարեանց Կ. (Տմբլաչի Խաչան), Ջուռնա-Տմբլա, հ. 1-3, Բաքու, 1900-1901
6 Մելիք-Շահնագարեանց Կ. (Տմբլաչի Խաչան), Զուռնա-Տմբլա, գիրք Ա-Բ, Վաղարշապատ, 1907-
1908
7 Հայրապետյան Թ, Կոնստանդին Մելիք-Շահնագարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը, «Հայ
ագգագրություն եւ բանահյուսություն», հ. 24, Երեւան, 2007, գլուխ 5
8 Մելիք-Շահնազարեանց Կ., Առակներ Ղարաբաղի բարբառով, «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա,
1930, 1931, Հանելուկներ Ղարաբաղի լեզուով «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1930, Ղարաբաղի
բարքերեն, «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1928, Ղըլըցէ կնանոց պընը-փեշակը, Թիֆլիս, 1882,
Շոշվա ղալին խերն ու շառը, Թիֆլիս, 1887, Ղանալանյան Ա., Առածանի, Երեւան, 1960,
Հարությունյան Ս., Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երեւան, 1965, Հայ ժողովրդական
հեքիաթներ, հ. 6, Երեւան, 1973
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ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության արխիվում եւ Ե. Չարենցի
անվան գրականության ու արվեստի թանգարանի՝ հեղինակի անունը կրող
ֆոնդում:

19-րդ դարի երկրորդ կեսերին Շուշին դարձել էր գիտամշակութային,
ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման խոշոր կենտրոն1,
որտեղ ապրում եւ գործում էին բազմաթիվ նշանավոր մտավորականներ: Եվ
պատահական չէ, որ հենց այստեղ հայ ազգագրության մեծ երախտավոր
Երվանդ Լալայանը 1895թ. հիմնադրեց «Ազգագրական, հանդեսը», որտեղ
ազգագրական եւ տեղագրական նյութերը ներկայացվում էին բանահյուսականի
հետ միասին2՝ ընդգրկելով հատկապես ավանդություններ, առած-
ասացվածքներ, անեծք-օրհնանքներ, երգեր եւ այլ նմուշներ: Հանդեսի
հրատարակչությունը Թիֆլիս տեղափոխվելուց հետո էլ այնտեղ շարունակվում
էր արցախյան ժողովրդագրական նյութերի տպագրումը: Այստեղ է տպագրվել
նաեւ Ե. Լալայանի նշանավոր «Վարանդա» աշխատությունը3, որը հագեցած է
բանահյուսական նյութերով՝ հատկապես ավանդություններով4:

19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին առանձին ուշադրություն է
դարձվում Արցախի քնարական բանահյուսությանը: 1895թ. Խաչիկ Դադյանը՝
Վարանդայի Վերին Թաղավարդ գյուղից, լույս է ընծայում «Ղարաբաղի
ժողովրդական ջրօրհնեաց երգերից» խորագրով մի շարք՝ արժեքավոր
ծանոթագրություններով5, իսկ 1908- 1910թթ. «Ազգագրական հանդեսի» տարբեր
գրքերում Ա. Դադյանի հետ տպագրում 1885-1903թթ. Վարանդայի տարբեր
գյուղերում գրառած խաղիկները՝ հակիրճ ծանոթագրություններով եւ
բարբառային բառերի բացատրությամբ6: Խ. Դադյանը 1878-1920 թվականներին
Արցախի տարբեր բնակավայրերից հավաքել է նաև բանահյուսական այլ
նյութեր` հեքիաթներ, ավանդություններ, զվարճախոսություններ,
աշխատանքային, սգո, օրորոցային, հարսանեկանմանկական, ծիսական,
վիճակի, երգեր, խաղերգեր, ծաղրերգեր, հանելուկներ, կենաց-

1 Խեմչյան է., ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման պատկերը Շուշի
քաղաքում (XIX դարի 60-ական թվականներից մինչեւ XX դարի 60-ական թվականները), «Շուշին
հայոց քաղաքակրթության օրրան» գիտաժողովի հոդվածներ, Երեւան, 2007
2 Սարգսյան Ա., Արցախի ազգագրությունը, բանահյուսությունը և բարբառը <<Ազգագրական
հանդեսի>> էջերում, <<ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր>>, Ստեփանակերտ, 2017, էջ 59-66
3 Լալայան Ե., Վարանդա. նյութեր ապագա ուսումնասիրության համար, «Ազգագրական հանդես»,
գիրք Բ, Թիֆլիս, 1897, Լալայան Ե., Վարանդա. Նշանավոր տոներ, «Ազգագրական հանդես», գիրք
Գ., Թիֆլիս, 1898
4 Վարդանյան Ս., Վարանդայի բանավոր մշակույթը Երվանդ Լալայանի և նրա թղթակից-
բանահավաքների գրառումներում, <<Լրաբեր հասարակական գիտությունների>>, Երևան, 2015,
N 2, էջ 356-367
5 Դադեան Խ., Ղարաբադի ժողովրդական ջրօրհնեաց երգերից, «Արարատ», Վաղարշապատ, 1895,
N 12
6 Դադեան Ա., Վարանդայի բանաւոր գրականութիւնից, «Ազգագրական հանդես», գգ. 17, 18, 19,
Թիֆլիս, 1908-1910
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բարեմաղթություններ ևն, որոնք պահվում են ՀՀ ազգային արխիվի` հեղինակի
անունը կրող ֆոնդում (N 319):

20-րդ դարի սկզբին նվազում է հետաքրքրությունը դեպի բանահյուսությունը՝
կապված քաղաքական բարդ իրավիճակի հետ: Այս շրջանում
բանահավաքչական աշխատանքներ է ծավալում Սարգիս Իսրայելյանը՝
Վարանդայի Նախիջեւանիկ գյուղից: Նա ոչ միայն Արցախի, այլեւ Շամշադինի
եւ Զանգեզուրի տարբեր բնակավայրերից գրառում է հեքիաթներ,
ավանդություններ, զրույցներ, մանրապատումներ, երգեր, խաղիկներ եւ այլ
ժանրերի ստեղծագործություններ, կազմում բարբառային բառերի
բացատրական բառարան: Ս. Իսրայելյանի գրառումների մի մասը տպագրվում
է առանձին գրքով1, մի մասը՝ համահավաք ժողովածուներում2, որոշներն էլ
ձեռագիր վիճակում պահվում են ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եւ ազգագրության
ինստիտուտի բանահյուսական արխիվի՝ հեղինակի անունը կրող ֆոնդում:

20-րդ դարի կեսերին Արցախի բանահյուսության գրառման աշխատանքները
նորից աշխուժանում են: Երախտագիտությամբ պետք է հիշել ծննդով շուշեցի,
Բաքվի պետական մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս Մարգարիտ
Գրիգորյան-Սպանդարյանի անունը, որի՝ 1920-60-ական թվականներին Շուշուց
եւ Արցախի տարբեր գյուղերից հավաքած նյութերը ամփոփվեցին «Հայ
ժողովրդական հեքիաթներ»3 եւ «Լեռնային Ղաբաբաղի բանահյուսություսը4

ժողովածուներում: Սրանցից առաջինում ընդգրկված է 156 հեքիաթ, որ
ամբողջությամբ գրի է առել Մ. Գրիգորյանը 1922-56թթ. ընթացքում: Մյուս
ժողովածուն աչքի է ընկնում բազմաժանրությամբ՝ ժողովրդական վիճակի
երգեր (ջանգյուլումներ), հեքիաթներ, զրույցներ, ավանդություններ,
բանաձեւային բանահյուսության նյութեր:

Հեղինակը, երկար տարիներ շրջագայելով պատմական Արցախի Վարանդա,
Գյուլիստան, Խաչեն, Դիզակ եւ Ջրաբերդ գավառների բնակավայրերը,
եռանդուն ջանասիրությամբ, անձնվեր սիրով ու հմտությամբ է գրի առել բոլոր
այդ ստեղծագործությունները: ժողովածուներին կցված են բացատրական
բառարաններ եւ ծանոթագրություններ: Մ. Գրիգորյանի ձեռագրերը ներկայումս
պահվում են ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի
բանահյուսական արխիվում:

1960-70-ական թթ. Արցախի ժողովրդական բանահյուսությունը
հարստացվում է նոր բանահավաքների գրառումներով (Բ. Ղազիյան, Ա.

1 Իսրայելյան Ս., Ղարաբաղի զվարճախոս Պըլը Պուղին, Երեւան, 1956
2 Հարությունյան Ս., Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երեւան, 1965, Հայ ժողովրդական
հեքիաթներ, հ. 6, Երեւան, 1973
3 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 5, Երեւան, 1966
4Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը (գրառումը, բնագրի պատրաստումը եւ ծանոթագ-
րությունները Մ. Գրիգորյան-Սպանդարյանի), Երեւան, 1971
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Ղազիյան, Մ. Առաքելյան, Ռ. Ղահրամանյան, Մ. Մխիթարյան, Մ. Օհանջանյան,
Լ. Հարությունյան):

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող
Միքայել Առաքելյանը 1960-ական թթ. Արցախի տարբեր գյուղերից հավաքում է
բանահյուսական բազմաթիվ նյութեր, որոնց մեծ մասը տպագրվում է1 :

1960թ. Ստեփանակերտում բացվում է ժողովրդական ստեղծագործության
մարզային տունը, որի աշխատակիցների՝ մարզի տասնյակ գյուղերից գրառած
բազմաթիվ հեքիաթների, առակների, զրույցների, ավանդությունների, առած-
ասացվածքների, ժողովրդական խաղիկների եւ այլ ժանրերի նյութերի մի մասը
հրատարակվում է2:

1983թ.  լույս է տեսնում Ալվարդ Ղազիյանի «Արցախ» խորագրով
բանահյուսական ժողովածուն3, որն ամփոփում է հիմնականում հեղինակի եւ
Բարխուդար Ղազիյանի կողմից 1966, 1970-78 թթ. ընթացքում Արցախի եւ
Շահումյանի շրջանի 25 բնակավայրերից գրառված նյութերը՝ հեքիաթներ,
զրույցներ, առակներ, զվարճախոսություններ, ավանդություններ, երգեր,
խաղերգեր, մականուններ, առած-ասացվածքներ, անեծք-օրհնանքներ,
երդումներ, սպառնալիքներ: ժողովածուի վերջում կան ծանոթագրություններ եւ
բարբառային բառերի բացատրություններ: Ծանոթագրություններում տրվում են
բանահյուսական ստեղծագործությունների սերման ու կենցաղավարման
հանգամանքները, բանասացների կենսագրական տվյալները, հայացքները,
մեկնաբանություններն ու գնահատականները պատմվող նյութի վերաբերյալ,
նյութերի գրանցման վայրն ու ժամանակը: ժողովածուն ունի առաջաբան, որտեղ
արժեւվորվում են մինչեւ այդ հրատարակված աշխատանքները, ներկայացվում
տվյալ ժողովածուն կազմելու հանգամանքները եւ սկզբունքները: Հետաքրքիր է
այն փաստը, որ հեքիաթների շարքում զետեղված է նաեւ հայ ժողովրդական
էպոսի առաջին ճյուղի մի պատումը՝ «Սանասար նան Բաղդասարը»: Ալվարդ
Ղազիյանը բանագետ Սվետլանա Վարդանյանի հետ կազմել է նաեւ «Բաքվի
հայոց բանահյուսությունը» ժողովածուն4, որի նյութերի զգալի մասը գրառված է
Բաքվում բնակվող արցախցի բանասացներից:

Արցախի բանահյուսության հավաքման գործընթացին նոր թափ հաղորդեց
Մարտունու շրջանի Աշան գյուղի վաստակաշատ ուսուցիչ, բանահավաք Լեւոն
Հարությունյանի՝ 1991թ. հրատարակած «Նշխարներ Արցախի
բանահյուսության» ժողովածուն5, որտեղ բացի բանահյուսական վերոհիշյալ

1 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ.6,7, Երեւան, 1973, 1979
2 Նմուշներ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսությունից (կազմողներ՝
Մ. Առաքելյան, Ռ. Ղահրամանյան), Երեւան, 1978
3 Ղազիյան Ա, Արցախ, «Հայ ազգագրություն եւ բանահյուսություն», հ.15, Երեւան, 1983
4 Բաքվի հայոց բանահյուսությունը (կազմել, ներածությունը գրել եւ ծանոթագրել են Ա. Ղազիյանը,
Ս. Վարդանյանը), Երեւան, 2004
5 Հարությունան Լ., Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, Երեւան, 1991



Հասարակական գիտություններ14

ժանրերից, հեղինակն ուշադրություն է դարձրել նաեւ ասույթաբանական
բանահյուսության ամենատարբեր տեսակների՝ կենացներ, խրատ, սուգ,
ծիսական արտահայտություններ, դարձվածքներ, անձնանուններ եւ այլն:
Միաժամանակ տրվում են տեղեկություններ ժողովրդական որոշ
խաղատեսակների, բուսական եւ կենդանական աշխարհի, ուտեստի, սովո-
րությունների, ծիսական երգերի, պարերի վերաբերյալ: Ընդարձակ
առաջաբանում ներկայացվում է արցախյան բանահյուսության էությունը՝
որպես արցախցու հոգու եւ մտքի արտահայտություն: ժողովածուն ունի
բացատրական բառարան եւ ծանոթագրություններ: Բանահյուսական եւ
ազգագրական բազմաթիվ նյութեր են ընդգրկված հեղինակի՝ նույն խորագիրը
կրող հաջորդ1, ինչպես նաեւ «Կաթնակորեկ»2 ժողովածուներում:

Արցախի տարածքից նյութեր են գրառվել ու հրատարակվել նաեւ այլ
հեղինակների կողմից3: Բազմաթիվ նմուշներ են ընդգրկված հայ
բանահյուսական համահավաք ժողովածուներում4, ինչպես նաև Արցախի ու
նրա տարբեր բնակավայրերի պատմությանը, ազգագրությանը, բարբառին

1 Հարությունան Լ., Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, Երկրորդ գիրք, Ստեփանակերտ, 2004,
Երրորդ գիրք, Ստեփանակերտ, 2007, Չորրորդ գիրք, Ստեփանակերտ, 2009, Հինգերրորդ գիրք,
Ստեփանակերտ, 2011
2 Հարությունյան Լ., Կաթնակորեկ, Երեւան, 1998
3 Ալեքսանյան Ն., Հայացք ի ներս, Ստեփանակերտ, 1995, Ահյան Մ., Ծիծաղի հարյուր ակնթարթ,
Ստեփանակերտ, 1995, Գրիգորյան Գ.,  Մոխրաթաղյան ժպիտներ,  Ստեփանակերտ,  1998,
Խաչատրյան Ա., Մեր գյուղի մարդիկ (Արցախյան զվարճապատումներ), Երևան, 2014,
Հախումեանց Ս., Առակ ի բարբառ արցախեցւոց, <<Արարատ>>, Ս. Էջմիածին, 1877, թիւ ԺԲ, էջ 460-
461, Հայրապետյան Թ., Երգինքան իրեք խնձոր վեր ընգավ ու տասը խրատ, Երևան, 2014,
Հայրապետյան Հ., Ականջդ կանչի, Պուղի, Ստեփանակերտ, 2013, Հայրապետյան Ռ.,
Ղարաբաղյան խաղիկներ, Ստեփանակերտ, 2000, Ղահրամանյան Կ., Վարդուտ գավառի բառ ու
բանը, Երևան, 2011, Ղահրամանյան Ռ., Առածանի, Ստեփանակերտ, Արցախյան
զվարճախոսություններ, Ստեփանակերտ, 2011, Խաղիկներ, Ստեփանակերտ, 2005, Ղուկասյան
Ս., Արցախյան պատումներ, Ստեփանակերտ, 2010, Մարկոսյան Ս., Արցախյան անեկդոտներ,
Երևան, 2004, Պետրոսյան Մ., Արցախյան առածանի, ասածանի, Ստեփանակերտ, 1999 ևն
4 Աբեղյան Մ., Ժողովրդական խաղիկներ, Երևան, 1940, Նազինյան Ա., Ծաղկեփունջ, Երևան, 1960,
Հարությունյան Ս., Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երևան, 1965, Ղանալանյան Ա., Առածանի,
Երևան, 1960, Ավանդապատում, Երևան, 1969, Карапетян Г., Армянский фольклор, Москва, 1967,
Забавные и назидательные истории армянского народа, Москва, 1975  ևն
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նվիրված և այլ աշխատանքներում1:  Ոչ պակաս ուշագրավ են  տարբեր
արձակագիրների ու բանաստեղծների կողմից կատարված մշակումները2:

Նշված բոլոր բանահավաքների գործունեությունը, անշուշտ, լուրջ ներդրում
է Արցախի բանահյուսական ժառանգությունը կորստից փրկելու գործում,
սակայն, դժբախտաբար, պետք է ասել, որ նրանք հաճախ են անտեսել
Ղարաբաղի բարբառի, հատկապես կոնկրետ խոսվածքների
յուրահատկությունները՝ հավաքած նյութերը եւ հրատարակած ժողովածուները
բարբառի ուսումնասիրման համար հաճախ դարձնելով ոչ հուսալի աղբյուր3: Եվ
եթե որոշ աշխատանքներ տպագրվել են գրական կամ ժողովրդախոսակցական
լեզվով, ապա մյուսների մեջ էլ ակնհայտ են բարբառային
օրինաչափությունների աղավաղումներ, որոնք հանդես են գալիս լեզվական
տարբեր մակարդակներում4: Հնչյունաբանական մակարդակում
բանահավաքները հաճախ են անտեսել քմային ձայնավորների ու
բաղաձայների, ըէ,  ըի երկբարբառակերպերի, գաղտնավանկի ը-ի
տառադարձումը: Որոշ դեպքերում հանդիպում ենք Ղարաբաղի բարբառին
խորթ ֆ բաղաձայնի գործածությանը, հաճախակի են բառասկզբի դիրքում
գրաբարյան ձայնեղ պայթականների եւ կիսաշփականների պահպանման
դեպքերը, չնայած բարբառում դրանք հիմնականում խլանում են:
Բառապաշարային մակարդակում բարբառային օրինաչափությունների
աղավաղումները պայմանավորված են բարբառին ոչ հատուկ՝ գրական
հայերենի բազմաթիվ բառերի գործածությամբ, ինչպես անգամ, բոլորովին,
գուցե, երիտասարդ, թեկուզ, ձկնորս, սրամիտ: Քիչ չեն նաեւ քերականական
օրինաչափությունների խախտումները. ժողովածուների մեծ մասում նկատելի

1 Աբրահամյան Հ., Քերթ, Երևան, 2010, Աղաջանյան Մ., Հաթերք, Ստեփանակերտ, 2012,
Բաբախանեան Ա., Ուխտավորի հիշատակարանը, Շուշի, 1890, Գալստյան Ա., Հաղթանակ,
Ստեփանակերտ, 2000, Դավթյան Կ., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Երևան, 1966,
Լիսիցյան Ստ., Լեռնային Ղարաբաղի հայերը (Ազգագրական ակնարկ), <<Հայ ազգագրություն և
բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրություններ>>, Երևան, 1981, հ. 12, էջ 9-84, Ղազարյան
Խ., Տումի, Ղահրամանյան Կ., Արցունքոտ ժպիտներ, հ.2, Երևան, 2006, Օջախի գիրք. Նշխարներ,
Երևան, 2002, Պողոսյան Ա., Հադրութի բարբառը, Երևան, 1965, Սարգսյան Ա., Շաղախի
ենթաբարբառը Հադրութի ենթաբարբառի միջավայրում, Ստեփանակերտ, 2009, Патканов К.,
Исследование о диалектах армянского языка, Санкт-Петербург, 1869 ևն
2 Ավետիսյան Ն., Իմ Պըլը Պուղին, Ստեփանակերտ, 2002, Բեգլարյան Հ., Կատակում է Պըլը
Պուղին, Ստեփանակերտ, 1998, Գաբրիելյան Գ., Ղարաբաղի հորովել, Ստեփանակերտ, 2003,
Խանզադյան Ս., Պըլը Պուղի, Երևան, 1988, Օվյան Վ., Եվ Պըլը-Պուղին մի առակ պատմեց,
Ստեփանակերտ, 1993 ևն
3 Սարգսյան Ա., Տառադարձության կարեւորությունը բանահյուսության մեջ, «Միջազգային
գիտաժողովի նյութեր. Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան», Ստեփանակերտ, 2007, Սարգսյան Ա.,
Բարբառային օրինաչափությունների պահպանման կարեւորությունը բանահյուսական
ժողովածուներում (Ղարաբաղի բարբառի օրինակով), «ԱրՊՀ գիաական տեղեկագիր», Ստե-
փանակերտ, 2012, № 1
4 Մարգարյան Լ., Արցախի բանահյուսության լեզուն, Ստեփանակերտ, 2011, էջ 118
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են բացառական եւ գործիական հոլովաձեւերի, դասական թվականների,
օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի եւ մի շարք այլ գրականաձեւ
կազմություններ: Ընդհանուր առմամբ բոլոր ժողովածուներում անտեսված է
բարբառագիտության մեջ ընդունված ուղղագրության միասնական սկզբունքը՝
գրել այնպես, ինպես արտասանվում է: Նման աղավաղումները, մեր կարծիքով,
պայմանավորված են հետեւյալ գործոններով.

1. Բանահավաքները, կարեւորելով բանահյուսական նմուշների
բովանդակային կողմը եւ բարբառի գիտական քննումը նպատակ չհամարելով,
առաջնորդվել են բանահյուսական ժառանգությունը ընթերցող լայն շրջաններին
հասու դարձնելու սկզբունքով: Այդ մասին նշված է որոշ ժողովածուների
առաջաբաններում եւ ծանոթագրություններում:

2. Բանահավաքները, բավարար չափով չտիրապետելով տվյալ խոսվածքի
նրբություններին, դրանք հարմարեցրել են գրական հայերենի կամ մայրենի
խոսվածքի առանձնահատկություններին: Չի բացառվում, որ բազմաթիվ նյութեր
գրառվել են վերհիշելով, որի դեպքում գրառողը հանդես է եկել նաեւ որպես
բանասաց:

3. Հաճախ նյութը հնչյունաքերականական օրինաչափությունների
խախտումներով են ներկայացնում նաեւ բանասացները՝ ձգտելով այն
գրականացնել:

4. Որոշ դեպքերում էլ, անշուշտ, խախտումների պատճառները
տեխնիկական են՝ պայմանավորված բարբառային տառադարձությամբ
նյութերի տպագրության դժվարություններով:

Թերեւս այդ թերությունները հաշվի առնելով է կազմված և հրատարակված
տողերիս հեղինակի <<Արցախի բանահյուսությունը>> ժողովածուն1, որի մեջ
ներառված են նաև հեղինակի նախորդ ժողովածուները2: Ժողովածուի
ընդարձակ առաջաբանում ներկայացվում են Արցախի համառոտ
պատմությունը, Արցախի բանահյուսության հավաքման, հրատարակման
պատմությունը, նյութերի բանագիտական վերլուծությունը, Ղարաբաղի
բարբառի հնչյունաբառաքերականական օրինաչափությունները: Բուն
ժողովածուն, որն ընդգրկում է հեղինակի կողմից 1992-2014թթ. Արցախի
Հանրապետության 163 բնակավայրերի հարյուրավոր բանասացներից գրառած
բանահյուսական 8078 նմուշ, բաղկացած է երեք բաժնից` Վիպական
բանահյուսություն (1.Հեքիաթներ, 2.Ավանդություններ, 3.Առակներ,
4.Զվարճախոսություններ), Քնարական բանահյուսություն (5.Խաղիկներ,
6.Չափածո այլ ստեղծագործություններ), Ասույթաբանական բանահյուսություն

1 Սարգսյան, Ա., Արցախի բանահյուսությունը, Երևան, 2015
2 Սարգսյան Ա., Արցախյան հանելուկներ, Ստեփանակերտ, 2002, Արցախյան ավանդություններ,
Ստեփանակերտ, 2007, Արցախի բանաձեւային բանահյուսությունը, Ստեփանակերտ, 2009,
Արցախյան առակներ, Ստեփանակերտ, 2011,  Արցախյան զվարճախոսություններ,
Ստեփանակերտ, 2014
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(7.Առած-ասացվածքներ, 8.Անեծքներ, 9.Օրհնանքներ և բարեմաղթանքներ, 10.
Հանելուկներ, 11.Գյուղերի և քաղաքների մականուններ, 12.Մարդկանց
մականուններ, 13.Շուտասելուկներ, 14.Հանգախաղեր): Բոլոր նյութերը բերվում
են առանց բնագրերի փոփոխության` բարբառային տառադարձության և
յուրաքանչյուր խոսվածքի առանձնահատկությունների խիստ պահպանմամբ,
չնայած հարկ է նշել, որ երբեմն նույն բնակավայրի տարբեր բանասացների,
անգամ նույն բանասացի հաղորդած տարբեր նյութերում երբեմն նկատվում են
արտասանական զուգաձեւություններ:

Ժողովածուին կցված են նյութերի գրառման հանգամանքներն ու
բանասացների կենսագրական տվյալները բացահայտող ծանոթագրություններ,
ընդարձակ բառարան, անձնանունների, տեղանունների, նյութերն ըստ
Ղարաբաղի բարբառի խոսվածքների ներկայացնող, տպագիր ու ձեռագիր
աղբյուրների ցանկեր, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով անփոփումներ:
Հեղինակը կազմել ու հրատարակել է նաև Արցախի բանահյուսության գրառման
և ուսումնասիրության մատենագիտությունը1, որտեղ ներկայացրել է Արցախի
բանահյուսությանը լիովին կամ մասնակիորեն առնչվող տպագիր և ձեռագիր
աշխատանքների ու նյութերի հնարավորինս ամբողջական ցանկերը`
յուրաքանչյուր նյութի ամփոփ նկարագրությամբ:

Բանահյուսական նյութերի գրառմանն ու հրատարակմանը զուգընթաց
տարբեր ժամանականերում հրատարակվել են նաև գիտական
ուսումնասիրություններ:   Արցախի բանահյուսության և առանձին ժանրերի
վերաբերյալ բանագիտական աշխատանքներ, գրախոսություններ են
հրատարակել Ա. Աթայանը2, Ռ. Աթայանը3, Մ. Առաքելյանը4, Է.

1 Սարգսյան Ա., Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և
ուսումնասիրության, Երևան, 2019
2 Աթայան Ա., Արցախի բանահյուսության հինգ նշխարները, <<Մեսրոպ մաշտոց համալսարան.
Լրատու>>, Ստեփանակերտ, 2013, N1, էջ 172-180, Ժողովրդական մանրապատում
ստեղծագործությունները Լ. Հարությունյանի <<Նշխարներ Արցախի բանահյուսության>>
ժողովածուներում, <<ԱրՊՀ.  Հայագիտական ուսումնասիրություններ>>, Ստեփանակերտ, 2014,
էջ 150-165, Լ. Հարությունյանի <<Նշխարներ…>>-ի հեքիաթային աշխարհը, <<Մեսրոպ Մաշտոց
համալսարանի լրատու>>, Երևան, 2016, էջ 261-269,
3 Աթայան Ռ., Ղարաբաղի հորովելները Կոմիտասի գրառումներում, <<Սովետական
Հայաստան>>, Երևան, 1988, N7, էջ 29-30,
4 Առաքելյան Մ., Օսմանյան արշավանքների արձագանքները Լեռնային Ղարաբաղի
ավանդություններում, <<Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 1974-1975թթ.
ազգագրական-բանահյուսական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի
թեզիսներ, դեկտեմբերի 23-24, 1976>>, Երևան, 1976, էջ 18-19, Լեռնային Ղարաբաղի
բանահյուսությունը, <<Սովետական Ղարաբաղ,>>, Ստեփանակերտ, 1987, 30 սեպտեմբերի,
Հայտնաբերել և գրի առնել ժողովրդական ավանդությունները, <<Սովետական Ղարաբաղ>>,
Ստեփանակերտ, 1988, 22 հունվարի,
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Բաղդասարյանը1, Մ. Գրիգորյան-Սպանդարյանը2, Է. Խեմչյանը3,
Ժ.Խուրշուդյանը4, Ա. Կալաշևը5, Թ. Հայրապետյանը6, Ա. Ղազիյանը7,

1 Բաղդասարյան Է., Արցախյան բանահյուսական արվեստի գնահատության փորձ, <<Բանբեր
Երևանի համալսարանի>>, Երևան, 1993, N2, էջ 187-192, Էթնոմանկավարժության գաղափարները
արցախահայ բանահյուսության մեջ, <<Կանթեղ>>, Երևան, 2007, N2, էջ 227-233
2 Գրիգորյան-Սպանդարյան Մ., Ղարաբաղի հեքիաթները, <<Սովետական Ղարաբաղ>>,
Ստեփանակերտ, 1973, 31 օգոստոսի, Ղարաբաղի ջանգյուլումները, <<Սովետական Ղարաբաղ>>,
Ստեփանակերտ, 1973, 31 մայիսի
3 Խեմչյան Է., Արմեն սարգսյան, Արցախի բանահյուսությունը, <<Էջմիածին>>, Ս. Էջմիածին, 2016,
օգոստոս, էջ 167-170, Ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման պատկերը
Շուշի քաղաքում (XIX դարի 60-ական թվականներից մինչև XX դարի 60-ական թվականները,
<<Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան. Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված
գիտաժողովի նյութեր>>, Երևան, 2007, էջ 335-351, Պատմական անձանց վիպական կերպավորումը
Արցախի բանահյուսության մեջ, <<ԼՂՀ. Անցյալը, ներկան, ապագան, Միջազգային գիտաժողով.
Զեկուցումների հիմնադրույթներ, հունիսի 21-24, Ստեփանակերտ>>, Երևան, 2007,  էջ 325-336
4 Խուրշուդյան Ժ., Մարտակերտի շրջանի բանահյուսությունը (ըստ 1972-79թթ. գործուղման
արդյունքների), <<1978-1979թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային
հետազոտությունների արդյունքները: Զեկուցումների թեզիսներ, մայիսի 5-7, 1980>>, Երևան, 1980,
էջ 41-43
5 Калашев А., Вардавар (сел. Чайкенд, Елисаветпольской губернии, Шушинского уезда, <<Сборник
материалов для описания местностей и племен Кавказа>>, вып, восемнадцатый, Тифлис, 1894, отд.
второй, с.1-36
6 Հայրապետյան Թ., Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում
հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես), <<Շուշին  հայկական մշակույթի օջախ. Հայկական
գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ>>,
Շուշի, 2014, էջ 107-116, Ծիսաառասպելական տարրերը Ղարաբաղում կենցաղավարող
հրաշապատում հեքիաթներում` ըստ 2006-2008թթ. գրառած նյութերի (համեմատական
ուսումնասիրություն), <<Կրթությունը և գիտությունը Արցախում>>, Երևան, 2008, N3-4, էջ 31-39,
Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյան. Կյանքն ու գործը, <<Հայ ազգագրություն և
բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրություններ>>, Երևան, 2007, հ. 24, էջ 7-119, Ղարաբաղի
զվարճախոս Պըլ Պուղին (ըստ 1991-2015թթ. Արցախում գրառած նյութերի), <<ԱրՊՀ. Գիտական
ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)>>, Ստեփանակերտ, 2016, պրակ II, էջ 142-146,
7 Ղազիյան Ա., Ազատամարտի արտացոլումը Ղարաբաղի ժողովրդական բանահյուսության մեջ,
<<Լրաբեր հասարակական գիտությունների>>, Երևան, 1996, N3, էջ 135-145, Լեռնային Ղարաբաղի
բանահյուսությունը 1970-1973թթ. գրառումների հիման վրա, <<Պատմաբանասիրական
հանդես>>, Երևան, 1974, N4, էջ 235-241, Խաչիկ Ծ. Վարդապետ Դադեանի ժողովրդագիտական-
բանահավաքչական գործունէութիւնը, <<Հանդէս ամսօրեայ>>, Վիեննա, 1999, N1-12, էջ 387-402,
Ղարաբաղի բանահյուսության գրառման, հրատարակման պատմություն, <<ԼՂՀ. Անցյալը,
ներկան, ապագան, Միջազգային գիտաժողով. Զեկուցումների հիմնադրույթներ, հունիսի 21-24,
Ստեփանակերտ>>, Երևան, 2007,  էջ 378-387, Ղարաբաղի զվարճախոս Պըլ Պուղին, <<Լրաբեր
հասարակական գիտությունների>>, Երևան, 1978, N9, էջ 60-69, Устное народно-поетическое
творчество Арцаха (обзор), <<Լրաբեր հասարակական գիտությունների>>, Երևան, 1990,  N7, էջ 27-
36
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Լ.Մարգարյանը1, Ռ. Նահապետյանը2, Ա. Սարգսյանը3, Վ. Սվազլյանը4, Ս.
Վարդանյանը5, Ա. Փաշայանը6 և ուրիշներ:

Հիշատակության արժանի է նաև Լուսինե Մարգարյանի
ուսումնասիրությունը7, որտեղ  հանգամանորեն ներկայացվում են Արցախի
բանահյուսության հնչյունական համակարգը, բառապաշարի շերտերը,
բառիմաստային առանձնահատկությունները, հոմանիշության, խոսքի մասերի
և նրանց քերականական կարգերի դրսևորումները, շարահյուսական որոշ
յուրահատկություններ, տարբեր ժանրերի ոճական առանձնահատ-
կությունները, գրականացման երևույթը և խթանող գործոնները, պայմաններն ու
պատճառները:

Սրանցով չեն սպառվում Արցախի բանահյուսությանը վերաբերող և առնչվող
տպագիր և ձեռագիր ժողովածուները, ուսումնասիրություններն ու նյութերը,
որոնց թիվն իրականում ավելի մեծ է8:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, բ․գ․թ․ Լ․Գ․Մարգարյանը։

1 Մարգարյան Լ., Ռուս-ղարաբաղյան փոխհարաբերությունները Արցախի բանահյուսության մեջ,
<<Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան. Լրատու>>, Ստեփանակերտ, 2011, էջ 130-136
2 Նահապետյան Ռ., Արմեն Սարգսյան. <<արցախի բանահյուսությունը>>, Երևան, 2015, 747 էջ
(գրախոսություն), <<Կրթությունը և գիտությունը Արցախում>>, Երևան, 2017, N3-4, էջ 135-137
3 Սարգսյան Ա., Առած-ասացուածքները, անէծք-օրհնանքները և հանելուկները Արցախի
բանահիւսութեան մէջ, <<Հայկազեան հայագիտական հանդէս>>, Պէյրութ, 2014, էջ 389-402,
Արցախի ազգագրությունը, բանահյուսությունը և բարբառը <<Ազգագրական հանդեսի>> էջերում,
<<ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր>>, Ստեփանակերտ, 2017, էջ 59-66, Արցախյան
ավանդությունների ժանրային և իմաստային առանձնահատկությունները, <<ԱրՊՀ.
Հայագիտական հանդես>>, Ստեփանակերտ, 2010, էջ156-173, Արցախյան ժողովրդական
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անկանոնություններ, որոնք հիմնականում վերաբերում են
ստորադասի՝  գերադաս  նախադասության ոչ ենթադրելի
բառին լրացնելու, գերադաս նախադասության մեջ
պարտադիր հարաբերյալ ունենալու- չունենալու,
երկրորդական նախադասությունների կայուն
շարադասության, գոյականին լրացնող պարագա և բային
լրացնող որոշիչ երկրորդական նախադասությունների
գոյության և մի շարք այլ հանգամանքների հետ:
Բանալի բառեր՝ հարաբերյալ շարահյուսություն,
շարադասություն, գերադաս ու ստորադաս նախադա-
սություններ, անկանոնություն, փոխակերպում, դերբայական
դարձված, ենթակա, ստորոգելի, որոշիչ, պարագա,  խնդիր,
շաղկապ, բառական միջոցներ, քերականություն:

Ш. Минасян , А. Газарян
НЕЗАКОНОМЕРНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ В

СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
(СЛОЖНОПОДЧИНЕННОE  ПРЕДЛОЖЕНИE)

В статье рассматривается неправильные предикативные
конструкции в сложноподчиненном предложении. Предикат в
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этом случае дополняет члены предложения,
малопредполагаемые синтаксическими правилами или не
состоит в обьязательных отношениях с членами главного
предложения. Анализируются также проблема прямого порядка
слов, проблема придаточного предложения обстоятельства,
дополняющие существительное, и дополнительные придаточное
предложение, дополняющее глагол.
Ключевые слова։ соотносительное слово, синтаксис, главное
и придаточное предложение, незакономерность,
трансформация, деепричастный оборот, подлежащее,
предикат, определение, обстоятельство, дополнение, союз,
лексические средства, грамматика

Sh. Minasjan, H.Ghazaryan
IRREGULAR    SYNTACHIC PHENOMENA IN MODERN

ARMENIAN (COMPOUND SENTENCE)
The article considers some syntactic irregularities of compound
sentence. In particular, it deals with the predicate of the secondary
clause relating to unexpected parts of sentence. It may or may not have
relations with the main basic parts of the principal clause. The article
further covers fixed syntax of the secondary clause, the adverbial
modifier clause supplimenting the argument and attribute clause
supplementing the verb.
Key words: correlative word, syntax, main and principal clauses,
irregularity, transformation, verbal, subject, predicate, attribute,
adverbial modifier, conjunction, lexical means, grammar.

Լեզվական նորմը պատմական մի որոշակի ժամանակաշրջանի համար
լեզվի ինքնազարգացմամբ պայմանավորված և հասարակության կողմից
ընտրված և ընդունված, հասարակական հաղորդակցմամբ ամրապնդված և
խոսքային գործընթացում հաստատված լեզվական ամենաօրինակելի
միջոցների համակարգը կանոնավորող օրենքների, օրինաչափությունների
ամբողջությունն է, որը պարտադիր է հասարակության բոլոր անդամների
համար1:

 Լեզվական նորմը արտացոլում է օրինաչափ երևույթներն ու
գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում խոսքում և իրենց
արտահայտությունն են գտնում խոսքային գործընթացում:  Լեզվական նորմը
մեկընդմիշտ տրված, քարացած երևույթ չէ, այլ ժամանակի ընթացքում
փոփոխվող, ուստի անհրաժեշտ է ժամանակին արձանագրել այդ
փոփոխությունները և ամրագրել կանոնական համակարգում:

Լեզվական նորմը նախևառաջ գրական լեզվի նորմն է: Գրական նորմը
ներառում է գրական լեզվի բոլոր իրողությունները, ըստ այդմ լինում է՝
հնչյունական, հնչյունափոխական, ուղղախոսական, ուղղագրական, վանկային,

1 Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր,Ե., 2007, էջ 13:
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բառագիտական, բառակազմական, քերականական, կետադրական, ոճական:
Քերականական նորմը իր հերթին համապատասխանաբար դրսևորվում է
ձևաբանական նորմ և շարահյուսական նորմ հասկացությունների մեջ: Եթե
ձևաբանական նորմը վերաբերում է բառերի ձևաբանական կառուցվածքին, այդ
կառուցվածքի կրած ձևական փոփոխություններին, ձևաբանական միավորների
դասակարգմանը ըստ նրանց ընդհանուր իմաստի ու ձևաբանական
հատկանիշների, ապա շարահյուսական նորմը վերաբերում է բառակապակ-
ցությունների ու նախադասությունների կազմության, նախադասության
անդամների ու նախադասությունների կապակցման եղանակների ու
միջոցների, շարադասության հարցերին:

Սույն ուսումնասիրության մեջ կանդրադառնանք ժամանակակից
հայերենում գործող  շարահյուսական նորմի շրջանակներից դուրս գտնվող
իրողություններին, որոնք կարելի է համարել շարահյուսական
անկանոնություններ: Դրանք ներկայացնելու ենք բարդ ստորադասական
նախադասության շրջանակում:

Ինչպես հայտնի է, բարդ ստորադասական նախադասության բաղադրիչ
նախադասությունները կապված են ստորադասական հարաբերությամբ:
Գերադաս է կոչվում բարդ ստորադասական նախադասության կազմի մեջ
մտնող այն նախադասությունը, որը քերականորեն գերադաս(լրացյալ) է և ունի
ստորադաս նախադասություն1: Ստորադաս է կոչվում բարդ ստորադասական
նախադասության կազմի մեջ մտնող այն նախադասությունը, որը
քերականորեն ստորադաս է և լրացնում է գերադաս նախադասության միտքը2:

Ս.Աբրահամյանի տված սահմանումից ենթադրելի է, որ գերադաս և
ստորադաս նախադասությունների գոյությունը պայմանավորված է միմյանցով:
Սակայն հանդիպում են բազմաբաղադրիչ նախադասություններ, որոնցում կա
ստորադասական շաղկապ ունեցող և զիջման պարագայական հարաբերություն
արտահայտող  ստորադաս նախադասություն, որը այդ կառույցում չունի իր
լրացյալ գլխավոր նախադասությունը: Բերենք օրինակ:

Ասում են՝ Լուսինեն քննություններին լավ չի պատրաստվում. թեև չարժե, որ
ես նրա համար այդքան մտահոգվում եմ:

Ընդգծված ստորադաս նախադասությունը բերված կառույցում չունի իր
գերադաս նախադասությունը, այն կարելի է միայն մտքով վերականգնել (թեև
չարժե, բայց մտահոգվում եմ):

 Ստորադաս նախադասությունները իրենց բնույթով բազմազան են: Նրանք
հիմնականում համապատասխանում են պարզ նախադասության անդամներին,
բայց տարբերվում են նրանցից որոշ հատկանիշով: Կառուցվածքային
հատկանիշով պայմանավորված՝ ստորադաս նախադասությունը պարզ

1 Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու,Շարահյուսություն, Ե.,2004, էջ 143:
2 Տե՛ս նույնը, էջ 144:
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նախադասության համապատասխան անդամի համեմատությամբ ավելի
հարուստ բովանդակություն է արտահայտում: Չկա ստորոգյալին համապա-
տասխանող երկրորդական նախադասություն, ստորոգելի երկրորդական
նախադասությունը համապատասխանում է ստորոգելիին: Կան նաև ամբողջ
գլխավոր նախադասությանը լրացնող երկրորդական նախադասություններ:

 Այսպիսով՝ այն ստորադաս նախադասությունները, որոնք համապա-
տասխանում են գերադաս նախադասության որևէ անդամի, լինում են՝
ա)գլխավոր անդամներին համապատասխանող, բ) ստորադաս անդամներին
համապատասխանող ստորադաս նախադասություններ, որոնք բաժանվում են
գոյականական անդամի լրացում և բայական անդամի լրացում
ենթատեսակների:

 Իրենց լրացյալի բնույթով պայմանավորված՝ անկանոն պետք է համարել այն
ստորադաս նախադասությունները, որոնց լրացյալը կոչական է, վերաբերական
կամ ձայնարկություն: Բերենք օրինակներ:

Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի անունը քո:
Ա՜յ տղա, որ կանգնած ես վերջում, մոտեցի՛ր:
Ընդգծված բառերը կոչականներ են, որ ստացել են որոշիչ ստորադաս

նախադասություն լրացում:
Ափսոս, որ քեզ ավելի շուտ չեմ հանդիպել:
Երանի նրան, ով իր հայրենիքում է ապրում:
Երկու գերադաս նախադասություններում դիմավոր բայը զեղչված է, բայց

ենթադրելի է (առաջինում՝ է, երկրորդում՝ տանք), այդ դեպքում
համապատասխանաբար կունենանք  ենթակա և հանգման խնդիր ստորադաս
նախադասություններ:

Կան հարաբերական դերանունով կապակցված բարդ ստորադասական
նախադասություններ, որոնց գերադաս նախադասությունը միակազմ է, իսկ
ստորադասը փոխարինում է գերադասի գլխավոր անդամին և ստորադաս
նախադասությունների որևէ տեսակի մեջ չի մտնում: Օրինակ` Ահա նա, ում ես
փնտրում էի: Ամառ էր, երբ նրան հանդիպեցի:

Ինչպես հայտնի է, ստորադաս նախադասությունը գերադասի հետ կապվում
է բառական և քերականական եղանակներով: Որպես բառական միջոցներ
հանդես են գալիս շաղկապներ, շաղկապական բառեր և հարաբերյալներ:

 Որպես հարաբերյալներ հանդես են գալիս հիմնականում ցուցական
դերանունները, ընդ որում միայն ն արմատական հնչյուն ունեցողները:
Ս.Աբրահամյանի կարծիքով՝ հարաբերյալի դերում կարող են հանդես գալ նաև
որոշյալ դերանուններ և համապատասխան իմաստ արտահայտող
բառակապակցություններ, ինչպես՝ ամենը, այն ամենը, ամեն բան, ամեն մեկը,
բոլոր(ը), յուրաքանչյուր(ը), յուրաքանչյուր ոք1: Օրինակ՝ Հայտնի չէ այն ամենը,

1 Տե՛ս նույնը, էջ 141:
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ինչ կատարվել է: Ստուգիր ամենը, ինչ գրված է: Ընդգծվածները  պետք է
համարել հարաբերյալներ, քանի որ հակառակ դեպքում պետք է ստանանք
որոշիչ երկրորդական նախադասություններ, մինչդեռ որոշյալ դերանունը
որոշիչ չի  ընդունում:

Ինչ վերաբերում է բոլոր և ամեն բան լեզվական միավորներին, ապա
Ս.Աբրահամյանը դրանք համարում է տարարժեք՝  հարաբերյալ կամ գերադաս
նախադասության լիարժեք անդամ. « Այսպես՝ Մենք տեսանք բոլորին, ովքեր
եկել էին նախադասության ստորադաս բաղադրիչը ուղիղ խնդիր է, եթե մենք այն
ընկալում ենք որպես բոլորը հարաբերյալին փոխարինող լրացում(հմմտ.Մենք
տեսանք եկածներին): Բայց այդ ստորադաս նախադասությունը կարող է նաև
ըմբռնվել որպես բոլորը բառի  լրացում(հմմտ. Մենք տեսանք եկած բոլորին), և
այդ դեպքում այն կլինի որոշիչ ստորադաս նախադասություն»1:  Կարծում ենք՝
այստեղ կարող ենք ունենալ նաև երրորդ տարբերակը՝ բացահայտիչ
երկրորդական նախադասություն: Այսպես՝Մենք տեսանք բոլորին՝ եկածներին:

Քննվող երևույթի շրջանակներում անկանոնություն պետք է համարել
հարաբերյալի դերում որոշ գոյականների հանդես գալը, ինչպես՝ բան,  տեղ,
ժամանակ, ձև: Բերենք օրինակներ:

Մենք հասանք այն բանին, որ մեզ ընդունեցին: Մենք հասանք այն տեղը,
որտեղ մեզ սպասում էին: Մենք հասանք այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ էր: Մենք
կվարվենք այն ձևով, ինչպես մեզ հարմար է:

Առաջին նախադասության մեջ ունենք հանգման անուղղակի խնդիր
ստորադաս, երկրորդում՝ տեղի պարագա, երրորդում՝ ժամանակի պարագա,
չորրորդում՝ ձևի պարագա:

Ակնհայտ է, որ այս գոյականների հարաբերյալ ընկալվելուն նպաստել է այն
ցուցական դերանունը, որը տրամաբանական շեշտի կրողն է, բան բառի
ընդհանրական իմաստ ունենալը, իսկ տեղ, ժամանակ և ձև բառերը հանդես են
գալիս այն գլխավոր նախադասություններում, որոնք ունեն համապատաս-
խանաբար համանուն երկրորդականներ:

 Օրինաչափորեն շաղկապները և շաղկապական բառերը հանդես են գալիս
ստորադաս նախադասության մեջ, իսկ հարաբերյալները՝ գերադաս: Ըստ Հ.
Զաքարյանի և Յու. Ավետիսյանի՝ հետևանքի շաղկապները, ի տարբերություն
մյուս բոլոր ստորադասական շաղկապների, լինում են գլխավոր
նախադասության կազմում2: Ըստ նրանց՝ «Ուրիշ հյուրանոց չճարեցինք, ուրեմն
բավարարվենք այս մեկով» նախադասության երկրորդ բաղադրիչն է գլխավոր,
որովհետև առաջին բաղադրիչ նախադասության մեջ կարելի է ավելացնել

1 Տե՛ս նույնը, էջ 163:
2 Զաքարյան Հ., Ավետիսյան Յու., Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե.2009, էջ 133:
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պատճառի ու հիմունքի շաղկապներ: Օրինակ՝ Քանի որ ուրիշ հյուրանոց
չճարեցինք, ուրեմն բավարարվենք այս մեկով1:

Սակայն այս տրամաբանությամբ առաջնորդվելու դեպքում «Զանգեցի, բայց
նա չպատասխանեց» նախադասությունը պետք է համարել բարդ
ստորադասական, քանի որ առաջին բաղադրիչ նախադասության սկզբում
կարելի ավելացնել զիջական որևէ շաղկապ (թեև, թեկուզ, չնայած և այլն),
ինչպես՝ Թեև զանգեցի, բայց նա չպատասխանեց:

Մեր կարծիքով՝ հետևանքի շաղկապները (ուստի, ուրեմն, հետևապես,
հետևաբար, այնպես որ) գտնվում են ստորադաս նախադասության մեջ, եթե
ունենք հետևանքի ստորադաս նախադասություն (Անձրևում է, ուստի պետք
վերադառնանք), և այս իրողությունը կանոնական է, և գտնվում են գլխավոր
նախադասության մեջ որպես զուգադրական շաղկապի բաղադրիչ, եթե ունենք
պատճառի կամ հիմունքի պարագա երկրորդական նախադասություն (Քանի որ
անձրևում է, ուստի պետք է վերադառնանք):

Ստորադաս և գերադաս նախադասությունների կապակցման հարցում
հարաբերյալների դերն այն է, որ ակնարկում են երկրորդական
նախադասության իմաստը, կատարում են շարահյուսական այն դերը, ինչ որ
ստորադաս նախադասությունը: Ինչպես նշվեց,  որպես հարաբերյալ հանդես են
գալիս հիմնականում ցուցական դերանունները, երբեմն՝ որոշյալ դերանուններ
ու համապատասխան իմաստ արտահայտող բառակապակցություններ2:

Սակայն կան ստորոգելի ստորադաս նախադասությամբ կառույցներ,
որոնցում որպես հարաբերյալ հանդես են գալիս ոչ այլ ինչ, ոչ այլ ոք
արտահայտությունները, իսկ կապակցող շաղկապն է՝ եթե ոչ-ը3: Օրինակ՝ Սա ոչ
այլ ինչ է, եթե ոչ աչքակապություն: Սա ոչ այլ ոք է, եթե ոչ մեր հակառակորդը:

Ինչպես գիտենք, գերադաս նախադասության մեջ որպես կանոն
հարաբերյալը կարող է լինել կամ չլինել:

Հարաբերյալը պարտադիր է, երբ՝
1.հոլովով չի համաձայնում հարաբերականի հետ, և ինքն է հուշում

ստորադաս նախադասության բնույթը, օրինակ՝ Նեղացել էի նրանցից, ովքեր
իրենց խոսքի տերը չեղան:

2.ստորադաս նախադասության և դրա անմիջական լրացյալի միջև կան
այնպիսի բառեր, որոնք կարող են լրացյալ կարծվել, օրինակ՝ Սա այն տղայի
գիրքն է, որ երեկ կորել էր:

3.եթե ունենք ստորոգելի ստորադաս նախադասություն4:

1 Տե՛ս նույն տեղում:
2 Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու,Շարահյուսություն, Ե., 2004, էջ 141:
3 Տե՛ս Պառնասյան Ն.Ա., Ստորադասական կապակցությունը արդի հայերենի բարդ
նախադասություններում, Ե., 1961, էջ 72:
4 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.Գ., նույնը, էջ 150:
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Անկանոնություն պետք է համարել առանց հարաբերյալի ստորոգելի
ստորադաս նախադասությունը, ինչպես՝ Սա չէ, որ երեկ հայրենասիրությունից
է խոսում:  Դու չես, որ մոլորեցնում էիր մեր հայրենակիցներին: Հարաբերյալը
կարող է չարտահայտվել նաև ստորոգելի ստորադասական ունեցող այնպիսի
գլխավոր նախադասություններում, որոնց հանգույցը համարել վերացական
բայն է: Օրինակ՝ Ես կհամարեմ, որ գրպանիցս փող եմ կորցրել1:

Քննվող երևույթին հակառակ՝ կան դեպքեր, երբ հարաբերյալը բացառվում է:
Հարաբերյալը բացառվում է, եթե որոշիչ երկրորդական նախադասության

որոշյալը անորոշ առումով է( Ահա քեզ նորություն, որ կհետաքրքրի միայն քեզ),
կամ միակ հնարավորն է և երկրորդական նախադասությունից հեռացած  չէ
(Նայիր, ահա մոտենում է հայրս, որ հենց նոր ժամանեց Մոսկվայից)2:

Հետաքրքիր և անկանոն պետք է համարել այն երևույթը, որ հարաբերյալի
առկայություն-բացակայությունը որոշիչ դեր է կատարում չափի և հիմունքի
ստորադաս նախադասությունների  բնույթի տարբերակման հարցում: Այսպես՝
«Նա այնքան խելոք չէ, ինչքան կարծում էինք» նախադասության մեջ
հարաբերյալի առկայության դեպքում ունենք չափի պարագա ստորադաս
նախադասություն, բացակայության դեպքում՝ հիմունքի պարագա3:

Ստորադաս նախադասությունների գերակշիռ մասը փոխարինում է
գերադաս նախադասության բացակա կամ ձևականորեն առկա (հարաբերյալի
դեպքում) որևէ անդամի, որով պայմանավորված՝ ստանում է
համապատասխան անվանումը՝ որոշիչ ստորադաս, ուղիղ խնդիր ստորադաս,
չափի պարագա ստորադաս նախադասություն:

 Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ միայն ստորոգելի
ստորադաս նախադասությունը փոխարինում է ոչ թէ գերադաս
նախադասության ստորոգյալին, այլ նրա մի մասին՝ ստորոգելիին, ուստի և
կոչվում է ստորոգելի ստորադաս նախադասություն: Սակայն հանդիպում են
նաև այնպիսի ստորադաս նախադասություններ, որոնք փոխարինում են
գերադաս նախադասության բաղադրյալ ենթակայի մի մասին: Դա լինում է այն
դեպքում, երբ գերադաս նախադասության ենթական բացառական հոլովով
ստորադաս անդամ ունեցող բառակապակցություն է:

 Բերենք օրինակներ:
Ուսանողներից նրանք, ովքեր մասնակցել էին ճամբարին, գոհ էին:
Պատգամավորներից նրանք, ովքեր չէին քվեարկել, ունեին իրենց

պատճառները:
Շարադասությունը բարդ ստորադասական նախադասության

բաղադրիչների կապակցության միջոցներից է. այն ընդգրկում է ոչ միայն

1 Տե՛ս Զաքարյան Հ., Ավետիսյան Յու.,նույնը, էջ 146:
2 Տե՛ս Զաքարյան Հ., Ավետիսյան Յու.,նույնը, էջ 141-142:
3 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.,Գ., նույնը, էջ 190
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գերադաս ու ստորադաս բաղադրիչների շարադասությունը, այլև այդ
բաղադրիչների համապատասխան անդամների դիրքն ու դասավորության
հաջորդականությունը: Նախ անդրադառնանք առաջինին:

  Բարդ ստորադաս նախադասության շարադասությունը քննելիս ելակետ է
ծառայում գերադաս բաղադրիչը, որի հանդեպ ստորադաս բաղադրիչը կարող է
ունենալ երեք դիրք. այն կարող է նախորդել, հաջորդել գերադաս
նախադասությանը  կամ ընդմիջել այն: Լեզվական այս իրողությունը
վերաբերում է բարդ ստորադասական նախադասությունների մեծագույն
մասին: Սակայն սրանց կողքին կան պարտադիր շարադասություն ունեցող
ստորադաս նախադասություններ, որոնք կա՛մ միայն նախորդում, կա՛մ միայն
հաջորդում են գերադաս նախադասությանը:

 Պարտադիր նախադաս են այն ստորադաս նախադասությունները, որոնք՝
 1. կապակցվում են զուգադիր շաղկապներով, ինչպես՝ Թեև ցուրտ էր,  բայց

շարունակում էին աշխատել: Ինչպես դեղնած տերևներն են փարվում ոտքերիս
և խշխշում, այնպես էլ երկու բարակ ձեռքեր ձգվում են դեպի ինձ և խնդրում:

 2. կապակցվում են թե չէ շաղկապով, ընդ որում նշենք, որ այս շաղկապը
նախադասության վերջում դրվող միակ ստորադասական շաղկապն է, օրինակ՝
Մտավ թե չէ, սկսեց մեղադրել1:

3. ունեն եթե-ի և երբ-ի զեղչում, ինչպես՝(Եթե) Աստված եք՝ փշրե՛ք նրանց
բոլոր մոմերը: (Երբ)Լույսը բացվի՝ կգնանք:

Ստորադաս նախադասությունները կարող են լինել նաև պարտադիր
վերջադաս: Այդպիսիք են՝

 1. որ- ի զեղչումով ստորադաս նախադասությունները, ինչպես՝ Ասում են՝
ուռին աղջիկ էր ինձ պես2:

 2. այն ենթակա ստորադաս նախադասությունները, որոնց գլխավոր
նախադասության ստորոգյալը արտահայտված է թվալ, երևալ, մնալ, պատահել
և նման մի քանի բայերով կամ անվանական բաղադրյալ  է (անհայտ է, հայտնի
է,  հասկանալի է,  զարմանալի է,  լավ է,  հաճելի է,  հնարավոր է,  ցավալի է,
հնարավոր է, անսպասելի է և այլն):

Օրինակ՝ Թվում է,  թե ամեն բան արդեն ասվել է:  Զարմանալի է,  որ այդ
ճիվաղը դեռ կենդանի է:

 3. որոշիչ և բացահայտիչ  ստորադաս նախադասությունները, որոնք
նախադաս չեն կարող լինել, որովհետև պարտադիր հաջորդում են լրացյալին,
ինչպես՝ Մտրակը դառնում է սև օձ, որ զարկում է ձիու ողորկ մարմնին: Հետո,
երբ արդեն սպիտակ մազեր կային նրա գլխին, Հազրոյի քոչը ելավ այս բարձր
սարը3:

1 Տե՛ս Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Ե., 2003, էջ
283:
2 Տե՛ս Զաքարյան Հ., Ավետիսյան Յու.,նույնը, էջ 141:
3 Տե՛ս նույն տեղում:
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Սովորաբար վերջադաս են լինում նաև ստորոգելի և ներգործող խնդիր
երկրորդական նախադասությունները1: Օրինակ՝Մեր ցանկությունն այն է, որ
աշխարհում լինի կայուն խաղաղություն:

  Ինչ վերաբերում է բարդ ստորադասական նախադասության
բաղադրիչների համապատասխան անդամների դիրքի  ու դասավորության
հաջորդականությանը, ապա պետք է նշել, որ որպես կանոն ստորադասական
շաղկապները հանդես են գալիս  ստորադաս նախադասության  սկզբում( թե չէ-
ն բացառություն է):  Սակայն երբեմն, հատկապես ժողովրդախոսակցական ոճի
ազդեցությամբ շաղկապից կամ հարաբերական բառից առաջ կարող են դրվել
այլ անդամներ: Օրինակ՝ Շոգը որ սկսվում է, աշխատել չի լինում: Արամին եթե
բան պատահած չլինի, եկած կլինի2:

  Մասնագիտական գրականության մեջ ուղիղ և ներգործող խնդիրները
կոչվում են սեռի խնդիրներ, քանի որ այդ խնդիրները ենթադրում են
համապատասխանաբար ներգործական և կրավորական սեռերի առկայություն:
Նույնը վերաբերում է նաև ուղիղ և ներգործող խնդիր ստորադաս
նախադասություններին, որոնք պետք է լրացնեն գերադաս նախադասության
մեջ առկա համապատասխանաբար ներգործական և կրավորական սեռերի
բայերին:

 Ս.Աբրահամյանը նշում է, որ ներգործող անուղղակի խնդիր կարող են
ունենալ նաև մի շարք չեզոք սեռի բայեր, ինչպես՝ ամաչել, գոհանալ, նեղանալ,
սարսափել, սոսկալ և այլն: Օրինակ՝ Արամը սարսափում է նրանից, որին առաջ
իր բարեկամն էր կարծում: Մարդն ավելի նեղանում է նրանից, ումից ավելի շատ
սպասելիքներ ունի3:

Կարծում ենք՝ այս երկրորդական նախադասությունները ավելի մոտ են
պատճառի պարագա երկրորդականներին: Սակայն Ս. Աբրահամյանը
իրավացիորեն առանձնացնում է մի շարք չեզոք սեռի բայեր, որոնք կարող են
ունենալ ներգործող խնդիր. դրանք համարժեք են կրավորական սեռի բայերին,
ինչպես՝ ընդունելություն գտնել- ընդունվել, վիրավորանք ստանալ-
վիրավորվել, հավանության արժանանալ-հավանվել( գործածական չէ) և այլն4:
Բերենք օրինակներ: Այդ առաջարկությունը ջերմ ընդունելություն գտավ(
ջերմորեն ընդունվեց) նրանց կողմից, որոնց համար թանկ է խաղաղությունը:
Նախագիծը հավանության արժանացավ (հավանվեց)նրանց կողմից, ովքեր
մրցույթ էին հայտարարել: Ակնհայտ է,  որ այս դեպքում ևս ունենք
անկանոնություն:

   Ստորադաս անդամներին համապատասխանող ստորադաս
նախադասությունները ունեն երկու տեսակ՝ գոյականական անդամի լրացում և

1 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.,Գ., նույնը, էջ 150:
2 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.,Գ., նույնը, էջ 141:
3 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.,Գ., նույնը, էջ 168:
4 Տե՛ս  նույն տեղում:
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բայական անդամի լրացում:  Միանշանակ է, որ բայական անդամի լրացում
ստորադաս նախադասությունները լրացնում են միայն բայով կամ իր կազմի մեջ
բայական բաղադրիչ ունեցող անդամի1:

  Գերադաս նախադասության  անվանական բաղադրյալ ստորոգյալը
նույնպես կարող է ունենալ բայական անդամի լրացումներ: Այսպես, չափի
պարագա ստորադաս նախադասությունները կարող են լրացնել ածական
ստորոգելիի: Օրինակ՝ Նա այնքան գեղեցիկ էր, որ անհնար էր չնայել:

Հետաքրքիր է այն երևույթը, որ պարագա ստորադաս նախադասությունները
կարող են լրացնել բայական անդամի լրացմանը՝ դառնալով լրացման լրացում
ստորադաս նախադասություններ: Այսպես, կան ձևի պարագային լրացնող
նպատակի, չափի, պատճառի պարագա երկրորդական նախադասություններ:
Բերենք օրինակներ: Նա այդ ասաց հայերեն, որ իրեն չհասկանան: Աղջիկը
այնքան գեղեցիկ երգեց, որ գրավեց բոլորի ուշադրությունը: Կինը շշուկով է
խոսում, որովհետև բոլորը քնել էին:

Այն, որ պարագա երկրորդական նախադասությունները կարող են  լրացնել
գոյականական անդամին՝ արտահայտված ոչ միայն բայով, այլև ածականով,
նաև  անվանական բաղադրյալ ստորոգյալի գոյականով արտահայտված
ստորոգելիին, կարծում ենք, պետք է համարել անկանոնություն: Օրինակ՝

1. Սա պատառոտված գիրք է, որովհետև անխնամ են վարվել հետը(
պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունը լրացնում է բայով
արտահայտված որոշչին):

2. Սա հետաքրքրական գիրք է, որովհետև շատերն են կարդում( հիմունքի
պարագա ստորադաս նախադասությունը լրացնում է ածականով
արտահայտված որոշչին):

3.    Սա տուն է,  որովհետև այստեղ ապրողներ կան (պատճառի պարագա
ստորադաս նախադասությւոնը լրացնում է գոյականով արտահայտված
ստորոգելիի):

4. Սա շինանյութ է, քանի որ այն օգտագործվում է շինարարության մեջ
(հիմունքի պարագա ստորոդաս նախադասությունը լրացնում է  գոյականով
արտահայտված ստորոգելիին)2:

 Երկրորդական նախադասությունները հաճախ ունենում են իրենց հոմանիշ
դերբայական դարձվածները: Որոշակի կանոններով մեծ մասամբ հնարավոր է (
կան չփոխակերպվող կառույցներ) դերբայական դարձվածով պարզ
նախադասությունը վերածել բարդ ստորադասական նախադասության և
հակառակը: Գործող այս ընդհանուր օրինաչափությանը հակասում են էական
բայով կազմված բաղադրյալ անվանական ստորոգյալով բացահայտիչ, որոշիչ,

1 Տե՛ս նույնը, էջ 160 և Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի
շարահյուսություն, Ե., 2003, էջ 312:
2 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.Գ., նույնը, էջ 161:
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երբեմն էլ ենթակա, ստորոգելի երկրորդական նախադասությունները, որոնք
փոխակերպվում են առանց դերբայական դարձվածի, որպես անվանական
բառակապակցություն : Օրինակ՝

Ինքը, որ երդվյալ ուխտավոր է, պիտի դառնա մենակյացի կյանքով ապրող մի
նահատակ: Ինքը՝ երդվյալ ուխտավորը, պիտի դառնա մենակյացի կյանքով
ապրող մի նահատակ:

 Վերջին պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մի արձանիկ, որ անչափ
հին է: Վերջին պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է անչափ հին մի
արձանիկ:

Այս գիրքը կլինի նրա նվերը, ով ամենից ընթերցասեր է: Այս գիրքը կլինի
ամենից ընթերցասերի նվերը:

Ինձ կփոխարինի նա, ով այս գործի ճշմարիտ նվիրյալն է: Ինձ կփոխարինի
այս գործի ճշմարիտ նվիրյալը:

Մեր պատվիրակը նա է, ով այդ գործի մանրամասներին ամենից տեղյակն է:
Մեր պատվիրակը այդ գործի մանրամասներին ամենից տեղյակն է1:

 Բարդ ստորադասական նախադասությունը և նրա փոխակերպված
տարբերակ պարզ  նախադասությունը իմաստով նույնական և հայերենի
լեզվամտածողության դրսևորման երկու տարբեր ձևեր են. նրանք իրարից
անկախ և իրար կողքի հավասարապես գոյակցում են լեզվում և չեն բացառում
մեկը մյուսին: Փոխակերպման արդյունքում առաջացած  դերբայական
դարձվածը կատարում է նույն պաշտոնը, ինչ բնույթի որ եղել է երկրորդական
նախադասությունը:

Անվիճելի է, որ դերբայական դարձվածի գերադաս անդամին լրացնող
անդամները պետք լինեն բայական անդամի լրացումներ՝ խնդիրներ և
պարագաներ: Սակայն հանդիպել ենք մի հետաքրքիր իրողության, որը
անկասկած անկանոն պետք է համարել: Եթե որոշիչ ստորադաս
նախադասությունը լրացնում է գերադաս նախադասության գոյականաբար
գործածված բայի, ունենում ենք որոշչի պաշտոն կատարող դերբայական
դարձված, որը լրացնում է բայի: Օրինակ՝ Այդպես դատում են այն
խաղացողները, որոնք ակտիվ   մասնակցել են: Այդպես դատում են ակտիվ
մասնակցած խաղացողները: Պարգևներից հրաժարվեցին այն նստածները ,
որոնք արդեն մեկ անգամ պարգև են ստացել: Պարգևներից հրաժարվեցին
արդեն մեկ անգամ պարգև ստացած նստածները:

 Ուղիղ խնդիր ստորադաս նախադասությամբ յուրահատուկ կապակցություն
պետք է համարել նաև ուրիշի ուղղակի խոսքի կապակցությունը հեղինակի
խոսքի հետ: Հասկանալի է, որ այսպիսի կապակցության մեջ չեն գործածվում

1 Տե՛ս Զաքարյան Հ., Ավետիսյան Յու.,նույնը, էջ 185:
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շաղկապներ, հարաբերական բառեր.  կապակցությունը  կատարվում է
շարահարությամբ1: Օրինակ՝

Կաթողիկոսը մոլեգնեց, այլայլվեց մռայլ լռության մեջ և գոչեց.
- Պատրաստվեցե՛ք սխրագործության(Դ.Դ.):
Այսպիսով`շարահյուսական անկանոնությունը հիմնականում

արտահայտվում է բարդ ստորադասական նախադասություններում՝ կապված
գերադաս նախադասության  բացակայության դեպքում ստորադասի
առկայության, ստորադասի՝  գերադաս նախադասության ոչ ենթադրելի բառին
լրացնելու, գերադաս նախադասության մեջ պարտադիր հարաբերյալ
ունենալու- չունենալու, ստորադաս նախադասության՝գլխավորի
բառակապակցությամբ արտահայտված ենթակայի մի մասին փոխարինելու,
որոշ կառույցներում երկրորդական նախադասությունների կայուն
շարադասության, գոյականին լրացնող պարագա և բային լրացնող որոշիչ
երկրորդական նախադասությունների գոյության, երկրորդական
նախադասության փոխակերպման արդյունքում դերբայական դարձվածի
փոխարեն  անվանական բառակապակցության առաջացման, գլխավոր
նախադասության մեջ պարագա ստորադաս նախադասություն ունեցող
պարագաների առկայության և մի շարք այլ հանգամանքների հետ:

Գրականություն

1. Աբրահամյան Ս. և այլք, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3,
Ե., 1976։
2.Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականու-
թյուն, Ե., 1974:
3.Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու,
շարահյուսություն, երկրորդ մաս, Ե., 1975:
4.Աբրահամյան Ս. Գ., Ժամանակակից հայերենի
քերականություն, Ե.,  1975:
 5.Աղայան Է.Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987:
6. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի
հարցեր, Ե., 2007։
7.Առաքելյան Վ., Հայերենի շարահյուսություն, հատոր  բ, Ե.,
1964:
8.Ասատրյան Մ. Ե., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1989:
9.Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու.
Շարահյուսություն, Ե., 2009:

1 Տե՛ս Աբրահամյան Ս.Գ., նույնը, էջ 164:
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10.Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի
շարահյուսություն, Ե., 2003:
11. Պառնասյան Ն.Ա., Ստորադասական կապակցությունը
արդի հայերենի բարդ նախադասություններում, Ե., 1961:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․թ․ Լ․Գ․Մարգարյանը։
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Ակնաղբյուր բնականվան համանունությունը լեզվական
փոխադրության՝ բառապատճենման  հետևանք է. Ասկերանի
շրջանի Ակնաղբյուրը՝ Ղարաբուլաղ-ի, իսկ Հադրութի
շրջանի Ակնաղբյուրը՝ Աղբուլաղ-ի փոխադրություն
վերանվանումներն են:
Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուր անունը  գյուղի մեծ  ու
հիմնական, ընդերքից  բխող Ակն աղբյուրանունից է
առաջացել. իմաստային  թարգմանությամբ  ամրագրվել  է
օտարալեզու Ղարաբուլաղ   անվամբ, ապա  և  անկախության
շրջանում վերանվանվել Ակնաղբյուր:
  Հադրութի շրջանի Ակնաղբյուր   բնակավայրի անվանումը
մասնակի բառապատճենում է Աղբուլաղ անվան: Ենթադրելի
է, որ ջրանունից  չի առաջացել բնականունը. այն առավելաբար
եկամուտ անվան ամրագրում է, ապա  և  անկախության
շրջանում՝  թարգմանության հետևանք:
Բանալի բառեր՝  Ակնաղբյուր, համանուն բնականուն,
ստուգաբանություն, Ղարաբուլաղ, Աղբուլաղ, Հադրութի
շրջան, Ասկերանի շրջան, բառապետճենում:

Л. Маргарян
ПО ВОПРОСУ ЭТИМОЛОГИИ ОМОНИМИЧНЫХ

ОЙКОНИМОВ АКНАХБЮР В АРЦАХЕ
Омонимия ойконима Акнахбюр возникла вследствие
лингвистического переноса – калькирования: Акнахбюр
Аскеранского района является переименованием Карабулаха,
Акнахбюр Гадрутского района – Агбулага. Название Акнахбюр
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Аскеранского района произошло от Акн  - большого и основного
водного источника, берущего свое начало в недрах земли.
Смысловой перевод был закреплен за иноязычным названием
Карабулах, который в период независимости был переименован в
Акнахбюр. Название ойконима Акнахбюр Гадрутского района
является частичным калькированием Агбулага. Предполагается,
что он не произошел от названия гидронима, а является пришлым
названием и в период независимости Арцаха был переименован в
Акнахбюр.
Ключевые слова։ Акнахбюр, омонимичный ойконим,
этимология, Карабулах, Агбулаг, Гадрутский  район,
Аскеранский район, калька:

L.Margaryan
ON THE ETYMOLOGY OF HOMONYMOUS OIKONYMS

AKNAKHBYUR IN ARTSAKH
The homonymy of the oikonym Aknakhbyur is a result of linguistic
transfer - calquing: Aknakhbyur of the Askeran region is the renaming
of Karabulakh, Aknaghbyur of the Hadrut region - Agbulag. The name
Aknakhbyur of the Askeran region comes from Akn - a large and main
water source, originating in the bowels of the earth. The semantic
translation was expressed in the foreign name Karabulakh, which was
renamed Aknakhbyur during the period of independence. The name of
the oikonym Aknakhbyur of the Hadrut region is a partial calquing of
Agbulag. It is assumed that it did not come from the name of the
hydronym, but was an alien name renamed Aknakhbyur during the
period of independence of Artsakh.
Key words: Aknakhbyur, the homonymy of the oikonym,  etymology,
Karabulakh, Agbulag, Hadrut region, Askeran region, calquing.

Տեղանվանական համակարգում համանունությունը խրախուսելի չէ. այն
հասցեն վերաճշգրտելու  պահանջ է  առաջադրում, բայց  և իբրև երևույթ
անխուսափելի է, եթե համանունության առաջացման պատճառը պատմական
պայմանների  նույնականությունն է կամ   բնաշխարհի նկարագրի
ընդհանրությունը:
    Ակնաղբյուր1   բնականվան    համանունությունը   ծնունդ  է լեզվական
փոխադրության. Ասկերանի շրջանի Ակնաղբյուրը՝ Ղարաբուլաղ-ի, իսկ
Հադրութի շրջանի Ակնաղբյուրը՝ Աղբուլաղ-ի փոխադրություն
վերանվանումներն են:

1 ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին, ԼՂՀ 1998թ. հունիսի 26-ի ՀՕ-15 օրենքի
/1998թ.դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-34, 2000թ. մարտի 10-ի ՀՕ-98, 2001թ. հունիսի 13-ի ՀՕ-150, 2003թ.
մայիսի 15-ի ՀՕ-43,2004թ. մայիսի 10-ի ՀՕ-106, 2005թ. մարտի 9-ի ՀՕ-174, 2006թ. հուլիսի 3-ի ՀՕ-
296, 23.05.2007թ. ՀՕ-28, 2007թ. հունիսի 30-ի ՀՕ-41, 2008թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-7 օրենքների
լրացումներով և փոփոխություններով/ Հավելված 2
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        Դառնանք  առաջինին: Ղարաբուլաղ-ը Գարաբուլաք, Կարաբուլակ
հնչատարբերակներով  է  վկայված :   Ղ.  Ալիշանի  մոտ Ղարապուլագ  է
անվանված1:      Բ.  Ուլուբաբյանն էլ  նշում է,  որ 1920թ.  ապրիլին  Դրոն,   գալով
Արցախ, իր նստավայրն էր  դարձրել Վարանդայի Ղարաբուլաղ  գյուղը2:
Տեղանվանական բառարանում՝  բնականվան տեղեկանքում,  տրվում է,   որ
նախկինում այն Ելիզավետպոլի  նահանգի  Շուշիի գավառում էր,  Քեոնդալան
գետով  բաժանված էր  երկու մասի,  ու նաև  նշվում է, որ  այն  համանուն
հորդառատ  աղբյուրի մոտ  է  գտնվում3: Համանուն աղբյուր  ասելով՝   նկատի է
առնվում գյուղի  նշանավոր Ակն  աղբյուրը:   Հատկանշելի  է,   որ երբևէ   այդ
աղբյուրը Ղարա   անվամբ չի   կոչվել:  Այն  իր  ծննդյան  օրից  ցայսօր Ակն էր
կոչվում: Ակնը ընդերքից  բխող, հորդառատ մեծ  աղբյուր էր, ամռանը՝   սառը
ջրով, ձմռանը՝  տաք: Գյուղի  Ակն աղբյուրը բնակավայրի ջրային հիմնական
պաշարն էր ապահովում, իսկ  ձմեռային շրջանում նաև անասուններին ջրելու
հիմնական վայրն էր:  Ակը գտնելու և  հունը  փոխելու   նպատակով աղբյուրը
փորվել է4, ինչի  հետևանքով ժամանակի ընթացքում ջուրը  պակասել է, նաև
տեսքով անշքացել, բայց  շարունակում էր մնալ որպես  գյուղի հիմնաղբյուր:
   Բարբառում ակն  անվանում են ընդերքից  բխող  աղբյուրները:
Տեղանվանական հայտնի  իրողություններից  է,  երբ  ջրանունից  բնականունն
է  ծնվում:   Բնականաբար,  ջրանունն ավելի հին  է,  քան բնականունը:   Իսկ
ջրանունը Ակն  էր  և է5: Ակնաղբյուրի Ղարաբուլաղ  վերանվանումն էլ
իրականում     հայկական ակն-ի՝ անվան իմաստային   թարգմանությունն   է՝
ստորգետնյա, ընդերքից  բխող  նշանակությամբ:
   Հայտնի է,  որ կարա եզրույթը բազմանշանակ է: Այն ունի ինչպես սև,
այնպես  էլ մեծ նշանակությունները, նաև ստորգետնյա իմաստն  ունիª
հատկապես աղբյուրների վերաբերմամբ գործածվելիս` ցույց տալով նրանց
առաջացման  պայմանները6:

Ղարաբուլաղ-ի  դեպքում սև աղբյուր  վերլուծությունն անիմաստ է:
Մինչդեռ հաճախ է տեղանվան բաղադրիչների  պարզագույն  վերլուծությամբ
մեկնաբանվում  անվանումը: Ղարաբուլաղի  ստուգաբանությունը

1 Ալիշան Ղ.,Արցախ,  էջ 117:
2 Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Ե., 1994, էջ 229:
3 Հայաստանի  և հարակից  շրջանների  տեղանունների բառարան, Մելիք  Բախշյան  Ստ.  ,
Բարսեղյան Հ.,  Հակոբյան  Թ., հ. 3, Ե., 1986, էջ 524:
4 Համագյուղացիների վկայությամբ՝  կոլտնտեսության նախագահ Բաղդասար  Ղարամյանի
հանձնարարությամբ  աղբյուրը  փորվել է՝  ակը գտնելու նպատակով (Բ. Ղարամյանը ղեկավարել
է համայնքը 1961-1971թթ.):
5 Ակնաղբյուրը  մեր  հայրենի  գյուղն է:
6 Никонов В. А.,  Введение  в  топонимику, Изд. “Наука”, Москва, 1965, стр.57․
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փաստաթղթային աղբյուրներում  տրված է  օտարահունչ  այդ   բարդության
բաղադրիչների բառական իմաստների    վերլուծությամբ:  Սերգեյ  Մելքումյանը
նշում է, որ  գյուղանունն առաջացել է  գյուղի  մոտ գտնվող  մեծ  աղբյուրի
անունից  ու անորոշ  հայտնում, թե,  չգիտես  ինչու,  այն կոչվել է Սև աղբյուր1:
Սև  աղբյուր  մեկնությամբ է բնականունը  նշում   նաև Մակար
Բարխուդարյանցը2: Իսկ  Թեմուր Ամիրջանյանի  կարծիքով՝  բնակավայրի
նախանվանումը  եղել է Վարարակն3: Իբրև  ճիշտ  անվանաձև՝  Սլավա
Սարգսյանը  նշում է Քարաղբյուրը4:  Մինչդեռ  փաստն այն է, որ  այդ  աղբյուրը
երբևէ Ղարա կամ Սև անունով  չի կոչվել:  Այն միշտ Ակն է  կոչվել  ու եթե  օտար
ղարա-ով  է  թարգմանվել,  ապա  իր առաջացման  պայմանների՝  ընդերքից
բխելու և  իր մեծության  պատճառով: Առավել հավանական է, որ այս  դեպքում
տեղանիշ կարա  համանուն  միավորի մեկ այլ  եզրն է անվանակոչման հիմք
դարձել. կարա-ն ունի նեղուց, անցք, ջրային տարածքի խորք
նշանակությունները: Ջրանուն հիմքով մի շարք  այլ օտարանուն տեղանունների
և մանրատեղանունների  հիմք  է  դարձել հենց  այս  եզրը5:    Եվ  քննվող
բնականվան դեպքում, որի  ծագումն, անշուշտ,   աղբյուրանունից  էր, ղարա-ով
փոխադրութունը  պիտի ընկալել իր բազմանշանակությամբ  ու  ամենից  առաջ
ստորգետնյա    անցք,  խորք  և մեծ  իմաստներով:
   Փաստորեն,  գյուղի  անվան մասին  արձանագրություններից  ակնհայտ է
դառնում, որ  գյուղանունը  ջրանունից է առաջացել՝  թարգմանաբար և
օտարալեզու՝ Ղարաբուլաղ, 1920-1962թթ. արխիվային փաստաթղղթերում այն
դեռևս օտարալեզու  անվամբ է վկայված6: Ակնաղբյուր վերանվանման
առաջարկ  ներկայացվել էր 1988 թ.՝ Արցախյան շարժման զարթոնքի շրջանում:
Այս  անվանումը՝  որպես գյուղանուն, պատահական չէ,  ու  այս  դեպքում  այն
տեղանվանական   բարեհաջող   գյուտ  է:

Մյուս  Ակնաղբյուրի՝  նախկին Աղբուլաղի մասին տեղանվանական
բառարանում տրվող  տեղեկանքում նշվում է,  որ  այն մտնում էր  Դիզակի  մեջ,
որը կազմում էր  Ելիզավետպոլի  նահանգի  Կարյագինոյի  գավառի
բաղկացուցիչ մասը: Բնակիչների նախնիները  եկել  են Ղարադաղից՝  1829 թ.: 7

1 Մելքումյան Ս.  Ա.,  Լեռնային Ղարաբաղ, Ե., 1990, էջ 127:
2 Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, էջ 93:
3 Սովետական Ղարաբաղ, 8.12.1988, N 281:
4 Սարգսյան Սլ., Արցախի  բնակավայրերը, «Հայ Էդիթ», Ե., 1996, էջ 51:
5 Мурзаев Э. М.,  Словарь  народных  географических   терминов,  “Мысль”,  Москва, 1984, стр. 255-
256․
6ԼՂՀ պետական արխիվ, ֆ.1, ց.1, գ. 17:
7Հայաստանի  և հարակից  շրջանների  տեղանունների բառարան, Մելիք  Բախշյան  Ստ.,
Բարսեղյան Հ.,  Հակոբյան  Թ., հ. 1, Ե.1986, էջ 166:
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Նշենք, որ նույնանուն գյուղակ, ավերակ  իջևանատուն  և  լեռնանցք  կար նաև
Իրանում՝  Ղարադաղում:   Սերգեյ  Մելքումյանը  բնականունը  կապում է  գյուղի
արևելյան  մասում՝ անտառում,  գտնվող  աղբյուրի   անվանը, որը  կոչվում է
Սպիտակ  աղբյուր: Ու նաև  նշում, որ  բնակիչները  եկել  են Պարսկաստանից1:
Մակար  Բարխուդարյանցն էլ հաստատում է,  որ  «բնակիչք  գաղթած  են
Ղարադաղից, հողն  արքունի և  անջրդի  է: Սոկրատ  Խանյանը նշում է, որ  գյուղն
ուներ  Մեծ  աղբյուր, որի գուռն ու  շրջակա  թասը  սպիտակ     կրաշաղախով  էր
պատված, որից  էլ  աղբյուրը  ստացել է Սպիտակ  անվանումը2:
   Այն, որ Սպիտակ  աղբյուրից  է   առաջացել  գյուղանունը,   և Աղբուլաղը
պարզապես համարվում է  աղբյուրի    բառացի  պարզագույն թարգմանություն,
նշում են  գրեթե  բոլորը:  Նշենք,  որ Աղբուլաղ կարող  էր  նշանակել  ոչ միայն
սպիտակ  աղբյուր, այլև ամենից  առաջ՝   վերգետնյա  ջրերից  սնվող  աղբյուր,
որովհետև  աղ բաղադրիչը կարա-ի  հակառակն է,  և  աղբյուրները նշելիս  այն
գործածվում է  իր  մեկ այլ իմաստով,  որով նշում է  աղբյուրի   առաջացման
պայմանը: Հատկանշելի  է  նաև, որ նշյալ   Սպիտակ  աղբյուրն իսկապես
սնվում է    վերգետնյա  ջրերից:
  Եթե իսկապես  գյուղանունը ջրանունից  է առաջացել, ապա  նշանակում է
գյուղի  նախանվանումը Սպիտակաղբյուր էր: Մինչդեռ  քիչ հավանական է
թվում  այս  մեկնաբանությունը, բացի  այդ  էլ,  այդպիսի  արձանագրություն չկա
որևէ  փաստաթղթում:       Ինչպես  արդեն նշեցինք, Ղարադաղում առկա  էին
նույնանուն բնակավայրեր: Քանիցս  բռնագաղթվել է մեր բնակչությունը և
բնակություն հաստատել    տարբեր  վայրերում, ապա  և  անվտանգ պայմաններ
ստեղծվելու  դեպքում վերադարձել իր տունը:  Այսպես  մեր տեղանուններն  էլ
թափառիկ են դարձել,  ու  մեր տեղանվանական համակարգում էլ
փոխադարձաբար եկամուտ  անվանումներն  են  ավելացել:     Հնարավոր է՝
հայրենիք    վերադարձած  ու  նոր  բնակավայր  հիմնած  մարդիկ իրենց  հետ
բերել  են    այնտեղի՝  Ղարադաղի  բնակավայրի  անվանումը՝  Աղբուլաղ,   որը
նոր ժամանակներում վերանվանվել է Ակնաղբյուր:   Այն,  որ  ջրանունից  չի
ծագել  բնականունը, ակներև է, որովհետև  աղբյուրի սպիտակ գույնն ի բնե
չէր,   և  աղբյուրն էլ  ինքնաբուխ  չէր,  այլ կառուցված:     Ի  տարբերություն
Ասկերանի  Ակնաղբյուրի՝ այս  Ակնաղբյուրն  արդեն նոր   անվանակոչում է  և
այդ  բնակավայրի   անցյալի  հետ  կապվում է   այնքանով, որքանով  որ
ջրանվանական  խորհրդանշում է:

1Մելքումյան Ս.  Ա.,  Լեռնային Ղարաբաղ, Ե., 1990, էջ 263-264:
2 Խանյան Ս., ԼՂՀ  վաստակավոր  գործիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր/ ծնունդով՝  ակնաղբյուրցի/։
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Ակնաղբյուր  համանուն տեղանունների  քննությամբ թե՛ անվան, թե՛
անվանադրի   կենսագրությունն  է բացահայտվում: Լևոն Հարությունյանը
անվանադրումն իբրև իրողություն  բնութագրում է. «Գտնված  տեղանունը
դիպուկահարի  անվրեպ   կրակոցի    է  նման,  ու եթե նկատի  ունենանք,  որ
անունն արարվել է  մեր խելամիտ նախնիների կողմից  սրբազան
պատասխանատվության զգացումով, խորիմաստությամբ ու ճշգրտությամբ,
ապա  նրա  մեծագույն արժեքը  ճանաչելի  կդառնա»: Այդ
պատասխանատվության հանձնառությունը պիտի ժառանգորդվի,  որ
պատմական  ճշմարտությունն  անվիճարկելի  մնա:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, բ․գ․թ․ Հ․Ս․Ղազարյանը։



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 39

                               ՀՏԴ 81`04

                            Հայոց  լեզու

Նռանե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան
Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ
E-mail: nranesargsyan@gmail.com

ՄԻՋԻՆ  ՀԱՅԵՐԵՆ-ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
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Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում պատճառական
բայերի բուն հրամայականով խոնարհման համակարգում
միջին հայերենի և արևմտահայերենի լեզվական
համակարգերի միջև եղած ընդհանրությունների, կատարված
փոփոխությունների, առկա կապի բացահայտմանն ու
ուսումնասիրմանը: Գրաբար-միջին հայերեն-
արևմտահայերեն խոնարհման համակարգ դիտարկելիս
ակնհայտ է դառնում, որ արևմտահայերենը շատ
իրողություններ ժառանգել է միջին հայերենից:  Նշվում է, որ
արևմտահայերենում պատճառական բայերի բուն
հրամայականը կազմող –ուր վերջավորությունը ձևավորվել և
արևմտահայերենին է փոխանցվել միջին հայերենում: Այս
վերջավորությունը առաջացել և կիրառություն է ստացել դեռևս
վաղ միջին հայերենի շրջանում, որտեղ գրաբարյան –ո
վերջավորությունը աստիճանաբար վերածվում էր
հնաբանության: Ո>ու>ուր անցումը բայական համակարգի
տրամաբանական զարգացման արտահայտությունն է, ընդ
որում՝ նշվում է, որ ր հնչյունի հավելումը կատարվել է
արգելական հրամայականի ր հնչյունի համաբանությամբ:
Պատճառական բայերի բուն հրամայականի հոգնակին
արևմտահայերենում կազմվում է –էք վերջավորությամբ: Այս
վերջավորության ամրակայումն ու կրավորաձև կամ
ներգործաձև խոնարհմամբ չպայմանավորված համընդհանուր
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գործածությունը առաջ է եկել միջին հայերենում: Գրաբարում
կրավորական սեռի բայերը ստանում էին -այք, -արուք, իսկ
ներգործաձև խոնարհման բայերը՝ -էք:  Միջին հայերենում այս
տարբերակումը վերացավ, և բուն հրամայականի հոգնակին
կազմող միակ վերջավորությունը դարձավ –էք-ը:
Արևմտահայերենը ժառանգել և պահպանում է նաև հոգնակի
թվի՝ անցյալ կատարյալի հիմքից կազմության սկզբունքը:
Բանալի բառեր՝ պատճառական բայեր, բուն հրամայական,
փոխանցումներ, խոնարհում, արևմտահայերեն, միջին
հայերեն։

Н․ Саргсян
СВЯЗИ СРЕДНЕАРМЯНСКОГО И

ЗАПАДНОАРМЯНСКОГО ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ КАУЗАТИВНОГО

ГЛАГОЛОВ
В статье рассматриваются выявление и изучение существующей
связи и изменения, общности языковых систем среднего
армянского и западноармянского языков в системе
повелительного наклонения каузативного глаголов. Рассматривая
систему наклонения Грабар, средний армянский и
западноармянский становится очевидно, что западноармянский
унаследовал многое от среднего армянского. Отмечается, что
окончание –ուր,  составляющее повелительное наклонение
каузативных глаголов, было сформировано и передано
западноармянскому языку в среднеармянском языке. Это
окончание возникло и получило применение еще в период раннего
среднего армянского языка, где грабарское окончание –ո
постепенно превращалось в археологию. Переход ո>ու>ուր
является выражением логического развития глагольной системы,
в то же время отмечается,  что добавление звука ր было
выполнено в сочетании со звуком ր отрицательного
повелительного наклонения.
В западноармянском языке повелительное наклонения
множественого числа составляется с окончанием –էք. Укрепление
и повсеместное употребление этого окончания появилось в
среднеармянском языке. Это применение больше не было
обусловлено пассивным или активным наклонениям. В Грабаре
пассивные глаголы были образованы с помощью -այք, -արուք, а
действительные -էք: В среднеармянском языке эта
дифференциация исчезла, и единственным окончанием,
составляющим множественое число повелительного наклонения,
стал –էք. Западноармянский язык унаследовал и сохраняет также
принцип формирования множественного числа из основ прошлого
совершенного.
Ключевые слова։ каузативные глаголы, повелительное
наклонение, связи, наклонения, западноармянский язык,
средний армянский язык.
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N․ Sargsyan
MIDDLE ARMENIAN-WESTERN ARMENIAN

TRANSITIONS IN IMPERATIVE MODE OF CAUSATIVE
VERBS

The article discusses the changes, identification and study of the
existing connection, commonalities between the language systems of the
Middle Armenian and Western Armenian languages in the system of
imperative mode of causative verbs. Considering the conjugation
system of Grabar-Middle Armenian and Western Armenian, it can be
noted that Western Armenian inherited many realities from the Middle
Armenian language. It is noted that the ending -ուր, which makes up the
imperative mood of causative verbs, was formed and transmitted to the
Western Armenian language in the Middle Armenian language. This
ending originated and was used in the period of the early Middle
Armenian language, where the Grabar ending –ո gradually turned into
archaeology. The transition ո>ու>ուր is an expression of the logical
development of the verb system, at the same time, it is noted that the
addition of sound ր was performed in combination of sound ր of
negative imperative.
The plural form of imperative mode is formed with ending –էք in
Western Armenian. Strengthening and universal use of this ending was
appeared in the Middle Armenian language. This application was no
longer conditioned by passive or active mode. The passive verbs were
formed  with  -այք,  -արուք,  and  the  actives  -էք in  Grabar.  This
differentiation disappeared in the Middle Armenian language and the
only ending that makes up the plural imperative mode became –էք. The
Western Armenian language has inherited and also retains the principle
of the formation of the plural from the foundations of the past perfect.
Key words: causative verbs, imperative mode, transitions,
conjugation, Middle Armenian, Western Armenian.

Լեզվի զարգացման ողջ ընթացքում բայի խոնարհման համակարգը
կառուցվածքային, իմաստային բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվում, ի
հայտ են գալիս կազմության նոր միջոցներ: Գրաբար-միջին հայերեն-
արևմտահայերեն խոնարհման համակարգը դիտարկելիս ակնհայտ է դառնում,
որ զարգացման այս շղթայում արևմտահայերենը շատ իրողություններ
ժառանգել է միջին հայերենից, որտեղ գրաբարյան ձևերը ենթարկվեցին
փոփոխությունների:  Այս երևույթը տեսանելի է անգամ խոնարհման
համակարգի որևէ հատվածն ուսումնասիրելու դեպքում: Պատճառական
բայերի բուն հրամայականով խոնարհումը ևս ցույց  է տալիս, որ արդի
արևմտահայերենում ամրակայվել են միջին հայերենում ձևավորված և առավել
գործուն ձևերը: Նշված իրողությունը թեև վկայված է լեզվաբանական տարբեր
աշխատություններում, բայց առանձին ուսումնասիրության չի արժանացել՝ ի
հայտ բերելով միջին հայերեն-արևմտահայերեն լեզվական համակարգերի
սերտ կապը:
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Եզակի թիվ: Պատճառական բայերը արևմտահայերենում բուն
հրամայականի եզակին կազմում են -ուր վերջավորությամբ։ Հրամայականի
կազմության այս վերջավորությունը արևմտահայերենին է փոխանցվել  միջին
հայերենից։

-Ուր ձևույթի գործածությունը նկատելի է վաղ միջին հայերենի շրջանից,
որտեղ զուգահեռ կիրառվում էին նաև պատճառական բայերի գրաբարաձև
կազմություններ։ Գրաբարում այս բայերը հանդես էին գալիս -ո
վերջավորությամբ, որն առաջանում էր պատճառական -ուցան- մասնիկից՝ նախ
-ան- ածանցի անկման, ապա -ոյց ածանցի շեշտմամբ յ,  ց հնչյունների դուրս
ընկնելու արդյունքում, օրինակ՝ ուսոյց-ուսո՛, վազեցոյց-վազեցո՛: Ընդ որում՝
պատճառական դառնալիս մյուս լծորդությունների բայերը վերածվում են ե
լծորդության և խոնարհվում ե լծորդության ածանցավոր բայերի օրինակով։
Միջին հայերենի շրջանում հնաբանության վերածվող գրաբարյան այս ձևերը
աստիճանաբար իրենց տեղը զիջում էին -ուր վերջավորությամբ նոր
կազմություններին։ Այս շրջանում -ուր վերջավորության ձևավորման և
տարածման գործընթացը բայական համակարգի տրամաբանական
զարգացման և փոփոխության արտահայտությունն է: Ո>ու>ուր1 անցումը
դիտարկելիս նշվում է, որ պատճառական բայերի բուն հրամայականի վերջում
ր հնչյունի հավելումը պայմանավորված էր արգելական հրամայականի ր
հնչյունի համաբանությամբ:

Ր հնչյունի հավելումը Մ. Աբեղյանը բացատրում է հնչյունների ավելացման
հոգեբանական «անալոգիայով», «այն է՝ որոշ բառերի և բառաձևերի մեջ
ավելանում է մի հնչյուն ուրիշ բառերի և բառաձևերի նմանությամբ և նույնիսկ
միևնույն բառի մեջ եղած մի հնչյունի ազդեցությամբ»2: Հոգեբանական գործոնից
զատ՝ ավելի մեծ դեր կարող են ունենալ «տվյալ լեզվական համակարգին բնորոշ
հնչարտաբերական նորմաների միտումները»3:

-Ուր վերջավորությամբ կազմությունները շատ արագ տարածվեցին, թեև
առաջին ենթաշրջանում զուգահեռ շարունակում էին կիրառվել գրաբարյան -ո
վերջավորությամբ ձևերը։ Հաճախ նույն հեղինակի երկերում երկու տարբերակն
էլ կարելի է գտնել, ինչպես՝ ....  Եւ ’ի շքի չորացուր,  և տուր աղցած և մաղած մի
մթխալ՝ քաղցր նռան ջրով և խիարի ջրով անօթեց ....  (ՄՀ,  ՋՄ,  էջ 43)։ ....  Ջրով

1 Ուր-ի առաջացման և ձևավորման հարցին անդրադառնալիս Յ. Կարստը գրում է, որ
պատճառական բայերը կիլիկյան հայերենում ունենում են ո կամ ոյ վերջավորությունը, որը,
սակայն, դասական լեզվի հետ սոսկ տառագրական նմանություն ունի, որովհետև հին ո-օ հնչյունը
կիլիկյան հայերենում գնում է դեպի u (ու): Ապա ո վերջավորությամբ ձևի կողքին երևում է արդեն
ու վերջավորությամբ ձևը, այնպես որ այդ դեպքում նոր հայերենի համար ընդհանուր ո-օ>ու-u
փոփոխությունն առկա է արդեն կիլիկյան հայերենում: Տե՛ս Կարստ Յ., Կիլիկյան հայերենի
պատմական քերականություն, Ե., 2002, էջ 317-318։
2 Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965, էջ 101:
3 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 191:
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եփէ. պարզէ, և սնուցած մանուշակով քաղցրացո. և ամեն օր սակաւ սակաւ խմել
տուր (ՄՀ,  ՋՄ,  էջ 54)։  Հրամայականի՝ պատճառական բայերի -ուր
վերջավորությունը համընդհանուր տարածում ստացավ միջին հայերենի
երկրորդ ենթաշրջանում: Ուշ միջնադարի և վաղ աշխարհաբարի շրջաններում
արևելյան բարբառներում կատարվեց նաև հնչյունների դրափոխություն, և
պատճառական բայերի բուն հրամայականը սկսեց կազմվել -րու
վերջավորությամբ։ Կազմության այս ձևը ամրակայվեց արևելահայերենում, իսկ
արևմտահայերենը մինչ օրս պահպանում է միջին հայերենում կիրառվող -ուր
վերջավորությամբ տարբերակները (հմմտ. վազեցո՛ւր-վազեցրո՛ւ, խօսեցո՛ւր-
խոսեցրո՛ւ և այլն)։

Բնագրային օրինակներ.
Միջին հայերեն։
Տես, որդեակ, մի մոռանար զսէր իմ, այլ շրթամբք քովք սիրով միշտ

համբուրեա զիս,  եւ ի սենեակս մտաց քոց բնակեցո զիս ....  (ՎԱ,  ԳՀ,  էջ 74):
Խաղացո՛ ջուր կենդանիդ հ’ոստըս սըրտիս, վոր կակղանամ …. (ՖԺ, էջ 201)։
Վաստակէ՛ եւ աճեցո՛,  որ վճարէ զտուողն աստուած (ԿԵ,  էջ 151)։ ....  Ապա ա՛ռ
իւր կաթնէն. ’ի յառաջին օրն տուր կէս լիտր, եւ հետէն յաւելցուր ի՛ կաթն ըստ
ուժոյն հիւանդին .... (ՄՀ, ՋՄ, էջ 41-42)։

Արևմտահայերեն։
Սորվեցո՛ւր զաւակներուդ պաշտպանել մեր ցեղի օրէնքները անգիր (Վ.

Թեքեան)1: .... Մի՛ կարդար կորսնցո՛ւր// կորսնցո՜ւր ձայնդ (ԳՊ, Մանտր., էջ
45)։ Ծանօթացուր ինծի քոյրդ, իմ կարգիս զայն ծանօթացնեմ բարեկամիս (ՄՊ,
ԵԼԺ, էջ 45)։

Կան նաև պատճառակերպ բայեր, որոնք թեև պատճառական ածանց չունեն,
բայց խոնարհվում են այդ բայերի օրինակով՝ հարցնել-հարցո՛ւր, ցուցնել-
ցուցո՛ւր և այլն։ Այս կազմությունները գործածական են եղել նաև միջին
հայերենում, ինչպես՝ Թէ՝ «Գնա՛, դու շատ մի ասել,// Գնա՛, ցուցու քո յազգէն,//
Որ մեռել .......//  ……ու դարձել ելել// ............ ու դարձել ելել» (Հայրեններ) 2։ Հետ
մի ցուցու զքո տեսդ աղվոր,// Հաւսար ծագէ յերկիր բոլոր (ԿԵ, էջ 120)։

Հատկանշական է, որ ցուցու՛ր բայաձևի փոխարեն կիրառված է ցուցու
տարբերակը։ Հնարավոր է, որ ր հնչյունը մաշվել-ընկել է կամ տվյալ հեղինակի
խոսքային առանձնահատկությունն է։ Միջին հայերենում գտել ենք նաև
հնչյունափոխված ցըցուր/ցըցու տարբերակը՝ Արէկ զայս ալէմս ի ժուռ, բեր
ցըցո՛ւ զէտ քեզ մէկ մի ալ .... (Հայրէններ, էջ 39), որի գործածությունը նկատվում
է նաև արդի արևմտահայերենում՝ .... Մամային քովէ՞ն գողցար// չէ՛ իմինիս է//
ցցո՛ւր (ՔԲ, էջ 53)։

1 http://www.grakantert.am/archives/11169։
2Հայրէններ,
https://digilib.aua.am/book/2350/2800/20970/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A7%D5%B6%
D5%B6%D5%A5%D6%80։
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Հետաքրքիր դրսևորումներ ունի գալ բայը, որի հրամայականը ևս կազմվում
է -ուր վերջավորությամբ։ Գրաբարում գալ բայն ուներ հրամայականի ե՛կ ձևը,
որը, վաղ միջին հայերենի շրջանում միանալով յառնել բայի հրամայականի
արի՛ ձևին, հանդես էր գալիս արիե՛կ, արե՛կ տարբերակներով՝ Հիւանդ եմ ի քո
սիրու, ա՛ռ խընձոր արե՛կ զիս ի տես,// Արե՛կ նի՛ստ ի բարձս ի վեր, ձեռքըդ տա՛ր
ու զիմ սիրտըն տե՛ս (Ն.  Քուչակ,  ՀԲ,  էջ 132)։ Ի դէմս է՞ր մայր մտնես.// Արեկ
աչերուս իմ լոյս (ԿԵ, էջ 161)։

 Երկրորդ ենթաշրջանում բուն հրամայականը սկսեց կազմվել
պատճառական բայերի օրինակով։ Ի հայտ եկան եկո՛, եկո՛ւ, ապա նաև եկո՛ւր
տարբերակները1, որոնցից ամրակայվեց, ապա արևմտահայերենին
փոխանցվեց եկո՛ւր բայաձևը, իսկ արևելահայերենը, ի տարբերություն
արևմտահայերենի, պահպանեց գրաբարյան ե՛կ տարբերակը, թեև
գործածական է նաև արի՛ բայաձևը2։

Բնագրային օրինակներ.
Միջին հայերեն։
Եկու՛ տանելու ցուցնեմ, տանելու զշըլին զարնելո՛ւ (Ն. Քուչակ, ՀԲ, էջ 142)։

Թէ վարդ ես նէ՝ վար եկո՛,  թէ՛ օտար ծաղիկ նա գընա՛ (Ն.  Քուչակ,  ՀԲ,  էջ 134)։
Եկո՛ քեզի նուռ մի տամ,  կտրէ՛ տե՛ս քանի՞հատ ունի.//  Ամէն հատի պագ մի
տուր, աւելին հարամ թէ պիտի (Ն. Քուչակ, ՀԲ, 198): Եկո՛ւր,  որ մէկ նաւ
նըստինք,//Նաւն ի նաւ,  ծովըն ի գընաց ....  (Հայրէններ,  էջ 81)։ - Եկո՛ւր նշանով
ցոյց տամ, որ գըտնես դուռը խարիպիս (Ակնա հայրեններ, ՀԲ, էջ 435)։

Արևմտահայերեն։
Գրիգոր եկուր տոնտուրմա ուտելու երթանք (ՔԲ,  էջ 53)։ -  Շաւարշ, եկո՛ւր

նայէ, շո՛ւտ եկուր, կատուն չորս հատ ձագ բերեր է, ի՜նչ անուշիկ ձագեր ... (ՄՊ,
ԵԼԺ,  էջ 289)։    - Եկո՛ւր այդ բաներու արժանիքին մասին չվիճինք, մա՛նաւանդ
որ այդ բոլորը քու պարտէզիդ ցանկապատէն անդին տեղի ունեցող
փոփոխութիւններ են (ԱՀ, ԱԾՄ, էջ114)։

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ պատճառական բայերի բուն հրամայականի
եզակի թվի կազմության առանձնահատկությունները արևմտահայերենը
ամբողջությամբ ժառանգել ու պահպանում է միջին հայերենից։

Հոգնակի թիվ: Արևմտահայերենում պատճառական բայերի հոգնակին բուն
հրամայականում կազմվում է մնացած բայերի օրինակով՝ անցյալ կատարյալի
հիմքին –էք վերջավորության ավելացմամբ: Կազմության այս սկզբունքը
արևմտահայերենին նույնպես  փոխանցվել է միջին հայերենից: Առհասարակ,
եզակի թվի կազմության միջոցների հետ համեմատած՝ միջին հայերենում
հոգնակի թիվը պարզեցվեց, և կազմության մեկ ձևույթ մնաց՝ -էք ձևույթը։

1  Տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա,  Ե., 1972, էջ 350, 400։
2 Լեզվաբանական գրականության մեջ նշվում է, որ արի՛, արե՛ք ձևերը բնորոշ են ժողովրդական
լեզվին, տես՝ Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 2004, էջ 323։
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Գրաբարում բուն հրամայականի հոգնակի թիվը կազմվում էր -էք, -այք, -արուք
ձևույթներով։ Այս ձևույթներն ավելանում էին անցյալ կատարյալի հիմքին, որը,
ըստ լծորդության և եղած ածանցների, կարող էր լինել արմատական և ցոյական։
-Էք ստանում էին ներգործաձև խոնարհման բայերը, իսկ կրավորաձև
խոնարհվելիս բային ավելանում էին -այք և -արուք վերջավորությունները։
Միջին հայերենում -էք-ը, ի տարբերություն գրաբարի, ավելանում էր բոլոր
բայերին՝ անկախ սեռից։ Պատճառն այն էր, որ միջին հայերենում կրավորաձև և
ներգործաձև խոնարհման տարբերակումները վերացել էին։-Այք և -արուք
ձևույթները այլևս չէին կիրառվում կրավորականության իմաստ
արտահայտելու համար։ Կորցնելով իրենց այդ հատկանիշը՝ միջին հայերենի
առաջին ենթաշրջանում իրենց տեղը զիջեցին առավել կարճ ու շփոթ
չառաջացնող տարբերակին՝ -էք ձևույթին, քանի որ -այք-ը, լինելով նաև անցյալ
կատարյալի հոգնակի երկրորդ դեմքի վերջավորություն, համանունություն էր
առաջացնում բուն հրամայականի և անցյալ կատարյալի համապատասխան
ձևերում, հմմտ. հեռացայք և հեռացա՛յք։ Միջին հայերենում ընդհանուր առմամբ
պահպանվեց գրաբարի՝ անցյալ կատարյալի հիմքին հոգնակերտ մասնիկի
հավելմամբ հրամայականի հոգնակի թվի կազմության սկզբունքը։

Միջին հայերենի ուշ շրջանում Ում ճյուղի բարբառների ներկայացուցիչ
հեղինակների մոտ առկա են արմատական՝ ոչ ցոյական հիմքով կազմություններ
այն բայերի համար, որոնց անցյալ կատարյալի հիմքը ցոյական էր, ինչպես՝
Ցնծութեամբ և խնդութեամբ խմէ՛ք սիրով միաբա՛նական,// Եղբայրք
պատուական (ՆՀՏ, էջ 76)։ Ա՛յ եղբայրք, կպէք գինոյ գաւէն,// Ասէք «Ա՜յ ղարտաշ,
իչտում սանայ» (ՆՀՏ, էջ 88)։ Այս կազմությունները լայն տարածում գտան
արևելահայերենում, և այժմ էլ կիրառվում են ցոյական հիմքով
կազմություններին զուգահեռ՝ հաճախ առավել մեծ գործածականություն
ունենալով։ Այսպիսի կազմությունները տարածում չգտան արևմտահայերենում։
Այն, ի տարբերություն արևելահայերենի, պահպանել և մինչ օրս գործածում է ե
և ի լծորդության բայերի հոգնակի թվի՝ ցոյական հիմքից կազմությունները։

Բնագրային օրինակներ.
Միջին հայերեն։
Զաստուած առ ձեզ քաղցրացուցէք,// Յարքայութիւնն մխիթարուէք (Ա.

Խարբերդցի)1:
Արևմտահայերեն։
 Միօրինակութենէ դուրս գալու մասին մտածեցէք, զարմացուցէք ձեր

շրջապատը ….2: Արիւնները կը պոռա՜ն// Լռեցուցէ՛ք եթէ կրնաք …. (Վ.
Թեքեան)3։

1 https://digilib.aua.am/book/125/125/1230/%D5%8F%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80:
2 https://www.aztagdaily.com/archives/468907:
3 https://granish.org/im-erkirs-tkhur-e/։
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Առկա փոփոխություններն ու ընդհանրությունները առավել ակնառու
դարձնելու համար ներկայացնենք պատճառական բայերի վերջավորում-
թյունները բուն հրամայականով խոնարհվելիս գրաբարում, միջին հայերենում
և արևմտահայերենում ՝

     գրաբար                           միջին հայերեն                  արևմտահայերեն
եզ․ թիվ  հոգ․ թիվ       եզ․ թիվ     հոգ․ թիվ     եզ․ թիվ     հոգ․ թիվ
- ո              -է՛ք             - ո՛/ո՛ւր          -է՛ք             -ո՛ւր          -է՛ք

Պատճառական բայերի բուն հրամայականով խոնարհման համակարգի
դիտարկումը,  բերված բնագրային օրինակները փաստական նյութ են ևս մեկ
անգամ ընդգծելու արևմտահայերենի և միջին հայերենի լեզվական
համակարգերի ընդհանրությունները: Միջին հայերենի բայական համակարգն
իր հիմնական գծերով փոխանցվել է արևմտահայերենին, և այս առումով կարող
ենք ասել, որ արևմտահայերենը  միջին հայերենի անմիջական ժառանգորդն է
ու շարունակողը:

Գրականություն

1. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ.
Ա,  Ե., 1972։

2. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965:
3. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 2004։
4. Կարստ Յ., Կիլիկյան հայերենի պատմական

քերականություն, Ե., 2002։
5. Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987:

Համառոտագրություններ
ԱԾՄ –Ապրող ծառ մը
ԱՀ - Ա. Հայկազ
ԳՀ – Գիրք հաստատութեան և արմատ հավատոյ
ԳՊ – Գրիգոր Պըլտեան
ԵԼԺ - Երկերու լիակատար ժողովածու
ԿԵ - Կոստանդին Երզնկացի
ՀԲ - Հայրէններու բուրաստանը
Մանտր. - Մանտրաներ
ՄՀ- Մխիթար Հերացի
ՄՊ – Մովսես Պչաքճեան
ՆՀՏ – Նաղաշ Հովնաթան, Տաղեր
ՋՄ –Ջերմանց Մխիթարութիւն
ՎԱ – Վարդան Այգեկցի
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ՔԲ – Քրիստիան Բատիկեան
ՖԺ – Ֆրիկ, Ժողովածու

Աղբյուրներ
Այգեկցի Վ., Գիրք հաստատութեան եւ արմատ հաւատոյ, Ե.,
1998։
Երզնկացի Կ., Տաղեր, Ե., 1962։
Հայկազ Ա., Ապրող ծառ մը, Ե., 2012։
«Հայրէններ, անտունիներ», Վ., 1997։
«Հայրէններու բուրաստանը», Փ., 1940։
Հերացի Մ.,  Ջերմանց Մխիթարութիւն, Վ., 1832։
Հովնաթան Ն., Տաղեր, Ե., 1983։
Պըլտեան Գ., Մանտրաներ, Ե., 2010
Պչաքճեան Մ., Երկերու լիակատար ժողովածու, հ. 3, Ե., 2013։
Ֆրիկ, Ժողովածու, Ե., 1937։
digilib.aua.am
granish.org
www.aztagdaily.com
www.grakantert.am

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, բ․գ․թ․ Հ․Ս․Ղազարյանը։
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                               ՀՏԴ 82-9

                            Հայ գրականություն

Նարինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԱրՊՀ գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ.
E-mail: nare-luys@mail.ru

ԱԶԳԱՅԻՆ  ՃԱԿԱՏԱԳՐԻ  ԴՐԱՄԱՆ  ՎԱՀԵ
ՀԱՅԿԻ «ՀԱՅՐԵՆԻ  ԾԽԱՆ»
ՀԻՆԳՀԱՏՈՐՅԱԿՈՒՄ

Վ. Հայկի «Հայրենի ծխան» գրքի հինգ հատորներն էլ գրված են
բարձր արվեստով, կարոտի ու անամոք թախծի խորունկ
ապրումներով, որոնց մեջ գեղարվեստական տեքստի
մտահղացման նախահիմքը գերազանցապես ոչ թե վիպական
պատմությունն է, այլ քնարական զգացմունքը, իսկ եթե առկա
էլ է վիպական բաղադրիչ, ապա հիմնականում արտահայտված
է վերապրումի միջոցով: Իր ստեղծագործության մեջ Վահե
Հայկը համադրեց բանաստեղծական մտածողությունն ու
իրապաշտական վիպականությունը, հոգեբանական
ներթափանցումն ու իմացական դատողականությունը,
գեղարվեստի ազգային առանձնահատկություններն ու
եվրոպական չափանիշները: Հոգեբանական նուրբ ու խորունկ
վերլուծությունները, կենսաիմացական բարձր մակարդակն ու
պատկերակերտման ինքնատիպ արվեստը Վահե Հայկի
արձակի գեղարվեստական տարածությունը դարձնում են
գրական նոր ու իսկատիպ աշխարհ՝ ուղեծիր նշմարող
յուրահատկություններով: Մի կողմից Վահե Հայկը բարձր
ներշնչանքով ստեղծում է հայրենի եզերքի գեղարվեստական
պատկերը, վիպական հստակ ոճով ներկայացնում
ցեղասպանության ու բռնագաղթի որոշակի դրվագներ, մյուս
կողմից՝ կերպավորում տարագիր հայությանը՝ սոցիալ-
հոգեբանական խնդիրներով, դրամատիկ իրավիճակներով,
որոնք երբեմն առաջ են գալիս տոհմիկ ու նոր սերունդների
հոգեբանական հեռացումից և օտար բարքերի
ներազդեցությունից:
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Բանալի բառեր՝ կարոտացավի ծուխ, բարձր ներշնչանք,
վերապրում, հոգևոր ու  կենսաբանական կապ,
բնապատկերայնություն, հոգեվերլուծություն, տարագիր
հայություն, հոգեբանական հեռացում,  օտար բարքերի
ներազդեցություն:

Н.Ованесян
ДРАМА НАЦИОНАЛЬНОЙ СУДЬБЫ В ПЯТИТОМНИКЕ

ВАГЕ АЙКА « РОДНОЙ ДЫМ»
Все пять томов книги В.Айка «Родной дым» написаны с высоким
искусством, глубоким чувством тоски и неумолимой грусти, в
которых на основе художественного текста лежит не
вымышленный рассказ, а лирическое чувство, и наличие
вымышленной составляющей, в основном выражается через
выживаемость. В своем творчестве Ваге Айк сочетал
поэтическое мышление и реалистический вымысел,
психологическую проницательность и когнитивное суждение,
национальные особенности искусства и европейские стандарты.
Тонкий и глубокий психологический анализ, высокий уровень
биопознания и уникальное искусство изображения делают
художественную прозу Ваге Айка новым и подлинным
литературным миром с отличительными особенностями.
С одной стороны, Ваге Айк с высоким вдохновением создает
художественный образ родного края, представляет отдельные
эпизоды геноцида и депортации в четком эпическом стиле, с
другой стороны, изображает депортированных армян с
социально-психологическими проблемами, драматическими
ситуациями, которые порой возникают от психологического
удаления родов и новых поколений и от влияния чужих нравов.
Ключевые слова։  ностальгический дым, высокое вдохновение,
выживание, духовная и биологическая связь, пейзаж,
психоанализ, депортированные армяне, психологическое
удаление,  влияние чужих нравов.

N. Hovhannisyan
THE DRAMA OF NATIONAL DESTINY IN THE VAHE

HAYK’S  FIVE-VOLUME "NATIVE SMOKE"
All five volumes of V. Haik's book "Native Smoke" are written with high
art, a deep sense of longing and inexorable sadness, in which the
literary text is based not on a fictional story, but on a lyrical feeling,
and the presence of a fictional component is mainly expressed through
survival. In his work, Vahe Hayk combined poetic thinking and realistic
fiction, psychological insight and cognitive judgment, national
peculiarities of art and European standards. Subtle and deep
psychological analysis, a high level of bio-knowledge and the unique
art of the image make the artistic prose of Vahe Hayk a new and
authentic literary world with distinctive features.
On the one hand, Vahe Hayk creates an artistic image of his native land
with high inspiration, presents individual episodes of genocide and
deportation in a clear epic style, on the other hand, depicts deported
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Armenians with socio-psychological problems, dramatic situations that
sometimes arise from the psychological removal of childbirth and new
generations and the influence of other people's morals.
Key words: nostalgic smoke, high inspiration, survival, spiritual and
biological connection, landscape, psychoanalysis, deported
Armenians, psychological removal, the influence of other people's
morals.

1930-1970 թթ. Սփյուռքում լույս տեսան Վահե Հայկի «Հայրենի ծխան»
պատմվածքների ժողովածուի հինգ հատորները: «Հայրենի ծխան» գրքի առաջին
հատորի առթիվ Վահե Հայկին հղած նամակում Հակոբ Օշականը գրում է.
«….Լաւագոյն տպաւորութիւն մը պահած եմ, ջերմ, հաղորդական արձակ մըն է
ձերինը այդ էջերուն մէջ, նրբացած եւ մշակուած, ինքնատպութեան զորաւոր
ցոլքերով եւ բանաստեղծական հարուստ աւիշով»1: «Հայրենի ծխանը»՝ որպես
սփյուռքահայ արձակի նոր հայտնություն, գրաքննադատական անմիջական
արձագանքների է արժանանում համահայկական տիրույթում՝ ի հայտ բերելով
գրողի ստեղծագործական անհատականությունն ու նորարարությունը.
«….Անոնց ընթերցումը ինծի բերաւ ինքնատիպ եւ թարմ տաղանդի մը
յայտնութիւնը, տաղանդի մը որ գտած է իր ուրոյն գոյնն ու յատուկ ոճը: Դուք այս
գործով կը միանաք Խարբերդի մեծ գրագէտներուն, որոնց գործն է որ կը
շարունակէք»2,- նկատում է Արշակ Չոպանյանը:

Իր ստեղծագործության մեջ Վահե Հայկը համադրեց բանաստեղծական
մտածողությունն ու իրապաշտական վիպականությունը, հոգեբանական
ներթափանցումն ու իմացական դատողականությունը, գեղարվեստի ազգային
առանձնահատկություններն ու եվրոպական չափանիշները: Հոգեբանական
նուրբ ու խորունկ վերլուծությունները, նշանակետային դատողությունները,
կենսաիմացական բարձր մակարդակն ու պատկերակերտման ինքնատիպ
արվեստը Վահե Հայկի արձակի գեղարվեստական տարածությունը դարձնում
են գրական նոր ու իսկատիպ աշխարհ՝ ուղեծիր նշմարող
յուրահատկություններով: Մի կողմից Վահե Հայկը բարձր ներշնչանքով
ստեղծում է հայրենի եզերքի գեղարվեստական պատկերը, վիպական հստակ
ոճով ներկայացնում ցեղասպանության ու բռնագաղթի որոշակի դրվագներ,
մյուս կողմից՝ կերպավորում տարագիր հայությանը՝ սոցիալ-հոգեբանական
խնդիրներով, դրամատիկ իրավիճակներով, որոնք երբեմն առաջ են գալիս
տոհմիկ ու նոր սերունդների հոգեբանական հեռացումից և օտար բարքերի
ներազդեցությունից:

«Հայրենի ծխան» գրքի հինգ հատորներն էլ գրված են բարձր արվեստով,
կարոտի ու անամոք թախծի խորունկ ապրումներով, որոնց մեջ

1 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Ա., Ֆրեզնո, 1930, էջ 5:
2 Նույն տեղում:
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գեղարվեստական տեքստի մտահղացման նախահիմքը գերազանցապես ոչ թե
վիպական պատմությունն է, այլ քնարական զգացմունքը, իսկ եթե առկա էլ է
վիպական բաղադրիչ, ապա հիմնականում արտահայտված է վերապրումի
միջոցով: Սա ինքնին ենթադրում է նաև պատումի ենթակայական բնույթ,
հեղինակի ներկայություն, ինչը հատկանշական է մանավանդ ամերիկահայ
կյանքն արտացոլող պատմվածքներին և հայրենի երկիրը կերպավորող
քնարական պատումներին:

Հայրենի ծխանը Վահե Հայկի գրական աշխարհում շարունակում է ծխալ,
բայց դա արդեն կարոտի ու ցավի ծուխ է, քանի որ իրականության մեջ մարած է
ծննդավայրի ծուխ ծխանին: Կորսված է այլևս հայրենի երկիրը, բայց անկորնչելի
է նրա հոգևոր պատկերը: Իրական հայրենիքը փոխակերպվում է հոգևոր
հայրենիքի, դառնում կյանքի հենակետ ու ոգու միջնաբերդ ամերիկյան
աշխարհում:

Գեղարվեստական նուրբ ու խորահույզ պատկերով է բացվում «Հայրենի
ծխանի» առաջին գիրքը՝ «Այգին ու այգեկութը»: Պատկերակերտման արվեստով
և վերհուշի քնարական եղանակով այն ամբողջովին թողնում է
բանաստեղծական արձակի տպավորություն: Այգին կորսված հայրենի եզերքի
մի պատկերն է՝ հիշողության մեջ ապրող, փթթող ու հասնող կյանքով:
Այգեկութքի գունագեղ ու խնդապատկեր նկարագրության մեջ բնաբուխ ու տաք
կարոտ կա, որ խոսքին հաղորդում է էլեգիական թախիծ: Այգեկութքի պատկերը
անդրադարձնում է նաև տոհմիկ արևմտահայ կենցաղի ու արարումի
մշակույթը. «Հնուց մնացեր էր մեր այգին, բամպակ մազերով մամիկի մը պէս որ
աղօթքի նմանող աղուոր խօսքեր կ'ունենայ շրթունքներուն վրայ եւ գրպանին
մէջ անոյշ բաներ անպակաս:

Հայրս չէր յիշեր անոր պատմութիւնը: Մեր պապերը եկեր անցեր էին անոր
վրայէն, տղու մը պէս խաղցեր՝ անոր հետ, փորեր էին հողը, խնամեր էին զայն,
մանկական աղապատանքով գուրգուրացեր էին անոր վրայ, ջուրի տեղ խմեր
էին անոր գինին, հոն վառեր իրենց սէրն ու երիտասարդութիւնը եւ նո´յն այդ
հողերուն վրայ՝ կքելով իրենց շինականի առոյգ հասակը, օր մըն ալ թողուցեր
ամէ´ն բան….»1 («Այգին ու այգեկութը»):

Խորունկ, բայց զուսպ զգացմունքայնությունն ու բանաստեղծական
մտածողությունը Վ. Հայկի կարոտի արձակի բևեռներն են: Իրական
տպավորությունները, իրական հուշերը գրողի պատմվածքներում դառնում են
քնարական վերհուշ: Վ. Հայկի արձակը բանաստեղծական է ոչ միայն
պատկերային համակարգով, այլև զգացական-իմաստային խտացումներով.
«Այգեկութի՜ օրեր, ուր Աստուածածինն ալ կուգար, օրհնութիւն կը թափէր
դաշտերուն ու ճամբաներուն վրայ. այգին կը քաղցրանար ու կը ծանրանար, իր
հասունութեան ամենէն հեշտագին ու տարփահրաւէր օրերուն կը հասնէր:

1 Նույն տեղում, էջ 7:
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Ու կը կթէին այգի՜ն, կը քաղէին թուփերուն կաթը, մանուկի մը պէս որ
դեռատի ծիծի մը փակած կը ծծէ….

Մենք բոպիկ ոտքերով լաճեր, տեսնէիք մեզ, խաղողի լեփլեցուն կողովներ մեր
գլխուն, երբ կը վազէինք իրարու ետևէն հեւիհեւ ու խնդապատառ: Շուտով
հասաւանին վրայ ճերմակ ու սեւ ողկոյզներու խայտաբղէտ բլրակ մը կը
բարձրացնէինք, ապա ուռիի ճիւղերով հիւսուած գլանաձեւ կողովներու մէջ կը
լեցնէինք ու բարի աչքերով էշերուն բեռցած կը տանէինք տուն»1:

Մի կողմից Վահե Հայկը բարձր ներշնչանքով ու գեղարվեստական
ինքնատեսակ ոճով վերստեղծում է հայրենի եզերքի առարկայական ու ոգեղեն
պատկերը, մյուս կողմից՝ հեռազգայությամբ նկարագրում խաթարված ու
կորսված երկիրը. «Հիմա լքուած է ան, մեր այգին, ինչպէս բոլոր այգիները,
գարունն ալ աշունն ալ այրի ու խոպան: Ոչ ծերունիի մը քրտինքը կը բեղմնաւորէ
զայն եւ ո´չ ալ մանկական աղաղակ մը կենդանութիւն կը թափէ հոն….

Անոնք չկան ա´լ, այգին ալ չկայ, իմ սիրտս միայն մնաց այդ օրերէն եւ
հոգիներէն փթթած փշրանքի մը պէս որ արցունքով կը կանչէ այգին,
մանկութիւնը ու անոնց կապուած հեքիաթները»2:

Վահե Հայկը, ինչպես կարոտի գրականության մյուս գրողները, բոլոր
երակներով կապված է հայրենական հողին: Դա և´ զգացական-հոգեկան կապ է,
և´ կենսաբանական-արյունակցական: Եվ այդ ոգեղեն ու կենսաբանական կապն
այնքան ուժգին է, որ հասնում է հեռազգացության: Կարոտը, թախիծն ու
հայրենի երկրի վերագտնման ու վերակենդանացման բաղձանքը փոխլրացնում
են իրար Հայկի պատմվածքներում. «Հին լեռներուն ցնծագին ձիւնը փշրէիր մեր
երդիքներուն. գիշերն երկարէիր մեր գինիի սեղաններուն վրայ, փարջեր
գլգլային մեր կուրծքերն իր վար, կապանքը քակւէր, ծանրութիւնը փետուր մը
դառնար, վիշտը փշրուէր մեր ձեռքերուն մէջ ձիւնէ գնդակի մը պէս….

Տայի՜ր ինծի, ի´նչ կըլլար, տայիր ինծի իմ ծաղկուն պատմուճանիս եւ
կարմրով կոշիկներուս օրերը, եւ կամ հին, օրհնուած սեղանէդ գաւաթ մը գինի
որ զիս մանկացնէր պահիկ մը միայն….»3 («Սրբոյն Յակոբայ»):

Վահե Հայկի կարոտի արձակում ներքին մենախոսությունը կամ լուռ
հաղորդակցումը հայրենիքի հետ երկրորդական գծում են թողնում վիպական
հետևողական շարադրանքը՝ այդ առումով ևս դրսևորելով քնարական արձակի
հատկություններ: Հայրենի եզերքի կորսված գեղապատկերի հետ գրողի
կարոտի պատմվածքներում մշտառկա է ցեղասպանության և բռնագաղթի
վերապրումը: Քնարական մեղմ շնչով ու ողբերգականությամբ առանձնանում
են «Ո՞ւր գացիր, Վարպե´տ», «Իմ գարունս, իմ սէրս» պատմվածքները. «Ո՞ւր
գացիր, Վարպե´տ, ո՞ր ճամբաներէն անցար, ո՞ր քարերուն ու ծառերուն ըսիր

1 Նույն տեղում, էջ 13:
2 Նույն տեղում, էջ 14, 15:
3 Նույն տեղում, էջ 42:
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վերջին խոսքդ, ո՞ր հորիզոնին նայեցար վերջին անգամ, մօտեցա՞ր արդեօք
Մայրենի Հողիդ՝ որուն Երազը պաշտեցիր որպէս Աստուած եւ ծնրադրեցիր
անոր դաբիրներուն իբրեւ քուրմ եւ իբրեւ յաւիտենական ուխտաւոր….

Լսեցի՞ր հայրենի հովերուն ու գետերուն ալիքները որ հազար հազար
կոյսերուն ու մանկիկներուն աղաղակները շալկած՝ եկան այրելու, ա՜խ, բիւր
անգամ խոցոտ օրհասականի ականջներդ….»1 («Ո՞ւր գացիր, Վարպետ»):

Հիշողությունը Վահե Հայկի կարոտի արձակում դառնում է հոգեբանական
ներքին հաղորդակցություն հայրենի երկրի հիշատակների հետ, դառնում է
մտերմության ձև ու կենսակերպ. «Բոլոր սիրտերը իրենց ճառագայթներուն
գերեզման եղան…. Հիմա ծովեր ու լեռներ կը բաժնեն զիս մեր դաշտերէն,
սիրական բլուրներէն, ուր ապրեցայ տարիներ, Կուժկոյրուկ ու Բամբոս
փնտռելով, թիթեռնիկներ հալածելով ժպտագին, ու աւելի ետք՝ սէրերուս ետեւէն
վազելով հեւ ի հեւ…. Անոնց յիշատակը իմ միակ մտերմութիւնն է.  անոնց հետ
եմ ամէն օր….»2 («Իմ գարունս, իմ սէրս»):

Պատումի նրբագիծ անցումներով Վահե Հայկը գեղարվեստականորեն ի մի է
բերում հայրենի բնաշխարհի պատկերն ու ժողովրդի ճակատագրի
ողբերգականությունը:

Վահե Հայկի արձակում հայրենի ծխանի ծուխը շարունակվում է ոչ միայն
բնապատկերներում ու կենսապատկերներում, այլև մարդկանց հոգիներում:
Բնապատկերայնությունն աստիճանաբար իր տեղը զիջում է մարդկային
հոգեբանության պատումին՝ բացահայտելով հայրենազրկված ու
տարագրության դատապարտված հայության մնացորդաց սերնդի ներքին
դրաման: Այդ մարդկանց հոգում անթեղված կարոտի կրակը բռնկվում է
յուրաքանչյուր ազդակից, վերստին բացում հիշողության՝ մինչև վերջ չսպիացած
վերքը: Ֆիզիկապես օտար երկրում՝ նրանք հոգեպես անհաղորդ են
շրջապատին, ապավինում են մենությանը, իրենց կորսված հոգևոր կյանքը
վերագտնում հայրենական հիշատակների հանդիպադրվելիս. «Ծերունին կուլայ
մանկական արցունքներով: Բնագաւառի ամենէն անոյշ հիշատակներուն
բոյրովը օժտուած հայկական բարբառը անոր ականջներուն մէջ կ'իյնայ
անիմանալի սրբութեան մը պէս, հո´ս, օտա´ր եւ ցուրտ բարձրագաւառի մը
ծերպերուն մէջ կորսուած տնակի մը կտուրին տակ, ուր հայրենի ծիծեռանկի մը
թեւն ու փետուրը, անոր հովերէն փոքրիկ շունչ մը անգամ երեւակայել
անհնարին երազ մը պիտի ըլլար»3 («Հայը»):

Օտարության մեջ տասնյակ տարիներ լռամփոփ ապրած ծերունու համար
բախտի իսկական անակնկալ է իր տան մեջ պատահական հայի
հյուրընկալումը, և ներսում զսպված, խտացված հույզերն ու մտովի վերապրված

1 Նույն տեղում, էջ 53:
2 Նույն տեղում, էջ 64:
3 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Գ., Բոստոն, 1947, էջ 50:
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հիշողությունները ճեղք են տալիս՝ շարժանկարի պես երևակելով անցյալը, որ
նրա ներքին կյանքն է. «Ծերունին տակաւին խորասուզուած է: Ամբողջ անցեալի
մը ժապաւէնը կը քակուի իր փոքրիկ ուղեղի պաստառին վրայէն եւ ինք անոր
միակ հանդիսատեսը կ'անցնի տեսարանը տեսարան, առանց անոնց
վերջաւորութիւնը գտնել կարենալու….

Թերեւս հայու կարօտն է որ անոր յոգնած մարմնոյն մէջ կը խլրտի, հնամաշ
մկաններն ու ոսկորները կը պրկէ, սրտէն բոցեր արձակել կուտայ, չարչարագին
խաչելութեան մը վաղորդայնին՝ յարութիւն մը տեսնելու ըղձանքով առլցուն»1:

Տարագիր հայի հոգեբանության տիպավորումը Վ. Հայկի ստեղծագործության
հիմնագծերից է: Գրողը պատկերում է կարոտախտի ներհոգեկան
բևեռացումներով կամ ընկճախտով տառապող հերոսների, որոնցից է նաև Գաբ
Ամուն՝ «Հողի սեր» պատմվածքում. «ԳԱԲ ԱՄՈՒՆ կուլար: - Ինչո՞ւ կուլաս Գաբ
Ամու: Ծերունին չի պատասխաներ, խոսելու ճիգ մը կ'ընէ բայց որոշապէս բան
մը կ'արգիլէ զինք: Լացը պուկն է կպեր եւ չի թողուր որ բառերը սովորական
օրերու նման դուրս գան ազատ ու անկաշկանդ եւ իր ներսի դին լեցուած յուզումն
ու զգացումները պարպեն….

Հեռաւոր Հայաստանէն Հայ զինուորական մըն է եկեր Ամերիկա….»2 («Հողի
սեր»):

Վահե Հայկը հրաշալի նկարագրող է: Հոգեբան գրողը փոքր կտավի վրա
ներկայացնում է մարդկային դրամատիկ պատմություններ, ստեղծում
ամբողջական կերպարներ: Գաբ Ամուն յոթանասունն անց գաղթական ծերունի
է: Ամերիկյան կյանքը չի կարողացել նրա մեջ սպանել «յամառ հայը». «Օտարօտի
զաւակներ ժմնցնելու վախէն՝ տուն տեղ չէր եղեր, ազգականներու շուքերուն
տակ ալ չէր ուզեր վայրկեան մը նստիլ եւ ո´չ ալ օտարի մը ձեռք երկարել:  Ինք
բաներ ու ինք կերեր էր: Գործարաններուն մէջ կամ այգեստանին վրայ քամեր էր
իր կեանքը, ծերութեան օրերուն, ըսես, մարմինը օտար գերեզմաններու մէջ
փտտեցնելու վախէն սարսափահար՝ մահուան նայեր էր խոժոռ աչքերով, ամէն
օր սպասեր էր որ հայրենի հողերուն վերադառնայ ինք եւ անոր որպէս
հարազատ մէկ բրդոնը խառնուի եւ նոյնանայ պապենական հողերուն….»3:
Հայաստանից Ամերիկա եկած հայ զինվորականի ներկայությունը, ապա նրա
հետ մի քանի խոսք փոխանակելը խորհրդավոր զորություն է հաղորդում Գաբ
Ամուի ծերացած մարմնին՝ կերպափոխելով նաև հոգին. «Հայրենի հողը, ինչքան
ալ հեռի իրմէն, եկեր նոյնացեր էր իր էութեան: Ինք անոր մէջն էր ա´լ եւ Ան՝ իր
մեջ….»4:

Աքսորական հայի տիպական կերպար է նաև Վարդանը՝ «Առ մահիճդ ու
քալէ» պատմվածքի հերոսը: Վահե Հայկի տաղանդը փայլում է և´

1 Նույն տեղում, էջ 51:
2 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Դ., Նյու Յորք, 1954, էջ 135:
3 Նույն տեղում, էջ 136-137:
4 Նույն տեղում, էջ 138:



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 55

հոգեվերլուծական, և´ նկարագրական, և´ պատմողական արվեստում: Այստեղ
տարագիր հայի կյանքն է՝ սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներով, գոյաբանական
մաքառումներով, հայրենի եզերքի երազներով ու նաև՝ ցեղասպանության և
բռնագաղթի մտալլուկ հիշողություններով. «Ծերունի հայր, մայր, կայտառ,
բանուոր եղբայրներ, կարմիր երեսներով ամօթխած քոյրեր՝ ուրիշ հազարներու
հետ քշուեր, տարուեր էին: Տարիներէ ի վեր անոնցմէ խապրիկ մը չկար, շշունջ
մը չէր լսուեր:

Միայն իր կինն ու երեք զաւակներէն ամէնէն փոքրը կրցեր էին սակաւաթիւ
բախտաւորներու հետ կեանքի նեղ եւ փշաթել շրջապատին մէջ մնալ եւ
անանուն տանջանքներ ապրելէ, բոպիկ, կիսամերկ՝ հազարաւոր մղոն քալելէ
յետոյ գալ եւ իյնալ բարեսիրտ երկրի մը նաւահանգիստը, Փաթրաս»1 («Առ
մահիճդ ու քալէ»):

Վարդանի հիշողությունները, մտածումները, երազանքները գամված են
հայրենի գյուղին, կորուսյալ կամ անհայտ հարազատներին: Տարիներով
գործատանը և այգեստանում ծանր աշխատանքներ կատարելով՝ Վարդանը
գումար է կուտակում՝ բռնագաղթից հետո Հունաստանում հայտնված կնոջն ու
զավակին իր մոտ՝ Ամերիկա բերելու, բայց «Ամերիկայի մէջ անսիրտ օրէնք մը
կար», որ «անգիտակցօրէն բարբարոսին կը գործակցէր եւ թոյլ չէր տար որ
բռնութեամբ իրարմէ զատուած ընտանիքի մը անդամները կրկին քով քովի
գային»2: Վարդանը վատնում է տարիներ ի վեր վաստակած ամբողջ գումարը,
մեկը մյուսի հետևից աղերսագրեր գրում, բացատրում ցեղասպանություն,
բռնագաղթ, հարազատների կորուստ, բայց ամերիկյան օրենքը բացառություն չի
ճանաչում: Գրողը ամերիկյան միջավայրի և Վարդանի հիմնախնդրի հանգույցը
լուծում է մարդասիրական գաղափարով: Վարդանին պատուհասած ծանր
փորձությունը (աշխատանքի պահին վթարվում է տրակտորը, և նա ստանում է
կոտրվածքներ) իսկական բարեբախտություն է դառնում նրա համար:
Վարդանին բուժող ամերիկացի բժիշկը, լսելով նրա կյանքի պատմությունը,
անակնկալ է անում Վարդանին՝ լուծելով ընտանիքին վերագտնելու խնդիրը:

Տարագիր հայության դրամատիկ ճակատագրերի պատկերներում Վահե
Հայկը մի կողմից ներկայացնում է անցյալի հիշողությունների խուժումը և
գոյաբանական դժվարությունները, մյուս կողմից՝ ցույց տալիս արևմտահայ
մնացորդաց սերնդի և նրանց զավակների՝ ամերիկահայ նոր սերնդի
հոգեբանական անջրպետը: Այս առումով ուշագրավ են «Էսցեղ ճակտի գիր
կ'ըլլի, Աստուած», «Կաթիդ փարան չի մոռնաս, մամա´», «Վերը Աստուած կայ,
Կարապե´տ» և այլ պատմվածքներ: Ամերիկյան միջավայրը ներազդում է նոր
սերնդի հոգեբանության վրա, դարձնում հայ հոգուն անհարազատ: Նրանք
անտարբերությամբ կառավարական նպաստի կամ տարեցների տան խնամքին

1 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Գ, էջ 187:
2 Նույն տեղում, էջ 188:
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են թողնում իրենց ծնողներին: «Կաթիդ փարան չմոռնա´ս, մամա´»
պատմվածքում նպարավաճառ որդին զայրանում է՝ հանդիմանելով նպաստով
մի կերպ ապրող ծեր մորը, որ ամբողջովին չի վճարում իր խանութից գնած
նպարների դիմաց: Հոգեբանական տպավորիչ գույներով է գրողը նկարագրում
հայ մամիկի կերպարը՝ բացահայտելով հին սերնդի ներքին դրաման:

«Վերը Աստուած կայ, Կարապե´տ» պատմվածքում որդիները տարեցների
խնամքի տուն են հանձնել իրենց ծեր հորը՝ մոռանալով նրա գոյության մասին:
Վահե Հայկը հոգեբանական նուրբ վերլուծություններով ներկայացնում է հոր
սպասումները, կարոտներն ու տագնապները, նրա հոգատարությունը
հակադրում որդիների անտարբերությանը, ինչն այս պարագայում այլասերման,
օտար բարքերից ստացական հատկանիշների ձեռքբերման յուրովի դրսևորում
է:

«Էսցեղ ճակտի գիր կ'ըլլի, Աստուած» պատմվածքում սիրակարոտ մայրը,
հազար ու մի դժվարություններ հաղթահարելով, գալիս է Ամերիկա՝ իր միակ
որդուն տեսության: Հայ մամիկի ավանդական կերպարը ջերմությամբ է լցնում
որդու՝ Արտաշեսի տունը, թոռնիկները հոգեպես կապվում են նրա հետ,
յուրացնում ազգային հատկանիշներ: Այդ ամենին դիմադարձում է ամերիկյան
կենսակերպով ապրող հարսը: Նա դժգոհում է, չի ուզում այլևս իրենց տանը
տեսնել ամուսնու մորը, մի օր էլ հյուրերի  ընդունելությունից առաջ նրան
ուղարկում է կառատուն՝ ամաչելով մամիկի ներկայության համար: Ցուրտ
կառատանը մնալով ամբողջ գիշեր՝ ծեր մայրը հիվանդանում է և մահանում:

Հարսի վատասերված, քաղքենի կերպարին պատմվածքում հակադրվում են
որդին և թոռնիկները. «-«Հին»ին ներքին ոգին ազնիւ եւ բարձր է, տառապանքի եւ
ամէն զրկանքի կուրծք կուտայ, ընտանիք եւ սերունդներ կ'ապրեցնէ
անձնուիրութեամբ, առանց հաշիւի,- ասում է Արտաշեսը՝ ի պատասխան կնոջ
դատումների: - «Նոր»ին արտաքինը միայն ջնարակուած է, փոքրիկ հովի մը
անգամ չի դիմանար: «Հին»ը կը նայի սրտի´ն, միջուկի´ն, «Նոր»ը՝ կճեպին ու
փոճոկին միայն»1 («Էսցեղ ճակտի գիր կ'ըլլի, Աստուած»):

Վահե Հայկը խոր ցավով է պատկերում նոր սերնդի նահանջը ազգային
հոգեբանությունից: Նրանք այլևս ամերիկացի են՝ կենսակերպով և
մտածողությամբ:

Եթե ընդհանրության մեջ քննելու լինենք Վահե Հայկի ստեղծագործության
պատմահոգեբանական նախահիմքերը, պիտի փաստենք, որ
ցեղասպանությունը և հայրենիքի կորուստն են նրա արձակի նախադրյալը: Մի
կողմից Վ. Հայկը խոր դիտողականությամբ ներկայացնում է մնացորդաց
սերնդի՝ ցեղասպանության և պատմական հայրենիքի կորուստի դրամատիկ ու
ողբերգական վերապրումները, անհայրենիք ճակատագրի
դատապարտվածությունը, օտար միջավայրում կեցության հիմքեր գտնելու

1 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Դ, էջ 183:
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մաքառումները, մյուս կողմից՝ գեղարվեստական բարձր ոճով շարադրում
ցեղասպանության և բռնագաղթի որոշակի անմիջական դրվագներ,
պատմություններ, վկայություններ: Այս առումով առանձնանշելի են
«Ապառիկները», «Երկիր դրախտավայր», «Կարմիր կակաչներ», «Կայծ մը… եւ
անապատի Ռուբենը», «Վանքն ու վանահայրը», «Պատանի Կարօն» և ուրիշ
պատմվածքներ:

Փոքր կտավի վրա համապատկերայնության մակարդակի հասած
պատմվածք է «Ապառիկները»: Վահե Հայկը ոչ միայն էմոցիոնալ խտացումների,
պատմողական-նկարագրական ճշմարիտ արվեստի, այլև մանրապատկերի ու
համապատկերի անմիջական հարաբերակցության վարպետ է:

Ցեղասպանության զոհ դարձած հայ փաստաբանի կինը դերձակուհու
կերպարանքով, վտանգելով իրեն, մտնում է կոտորածի օրերին հայուհիներին
բռնի կնության առած թուրքերի բնակարաններ՝ կազմակերպելու նրանց
փախուստը: Հայ կնոջ անվեհեր կերպարի կողքին գրողը մանրակերտում է
թուրքի կերպարը՝ ցույց տալով նրա կենսաբանական հոգեբանությունը,
հակամարդու հատկանիշները. «Սպաննել ծնո´ղք, եղբայր, քո´յր, ամուսին,
զաւա´կ, ազգակա´ն եւ ազգակի´ց, արեւին տակ այրել, մրրկել մնացողները,
կաթիլ մը ջուրի համար արձակուած աղեկէզ պաղատանքն անգամ չլսել,
անօթութեան կրակէ շապիկը հագցնել եւ ամենօրեայ խաչերով բեռնաւորել
արդէն անկրելի տառապանքը, ապա, կանանոցներու զնտանը նետել
հայուհիները եւ ըսել որ «ամուսնացան իրենց կամքով եւ հաճութեամբ»…»1

(«Ապառիկները»):
Վահե Հայկի պատմվածքներում թուրք կինը ավելի վտանգավոր է ու ոխակալ,

քան նույնիսկ տղամարդը: Փաշայի մայրը, որ հայուհու ու նրա փոքրիկ զավակի
կյանքը դժոխք է դարձրել, հարձակվում է դերձակուհու վրա «շնագայլի մը պէս»,
գիշատիչ մագիլներով կատաղի մոլուցքով փորձում խեղդել նրան: Ապա
դերձակուհուն հանձնում են թուրքական դատարան, ուր չարչարանքների
ենթարկվելուց հետո նա աքսորվում է  մահվան անապատներ: Բայց
դերձակուհին չի ընկրկում: Զինադադարից հետո նա վերադառնում է քաղաք
ամերիկացիների օժանդակությամբ գտնում և ազատում դեռատի հայուհուն ու
նրա զավակին:

Խոր տպավորություն է գործում «Կարմիր կակաչներ» պատմվածքը՝ սիրտ
կեղեքելու չափ ողբերգական ու ճնշող: Այստեղ գրողը ևս պատկերում է թուրք
կնոջ գիշատիչ տեսակը, ով իր մաղձն ու կատաղությունը թափում է երկու
անպաշտպան  հայ որբերի վրա: Երեխաների հայրը սպանվել էր մինչև
տարագրությունը, մայրը՝ մահացել, կոտորածներից ու բռնագաղթից ի վեր
նրանք ապրում են գյուղի թուրք աղայի տան ախոռում՝ անասունների կողքին,
վարժված կյանքի դառնություններին. «Բոլորն ալ, մանաւանդ երբ Աղան

1 Վ. Հայկ, Հայրենի ծխան, հ. Գ, էջ 155:
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բացակայ ըլլար, կը չարչարէին, կը տանջէին հայու փոքրիկները եւ անոնց ուժէն
վեր ծառայութիւններու կը լծէին՝ տեսակ մը անգութ եւ չարասիրտ հրճուանքով»1

(«Կարմիր կակաչներ»):
Երբ մեռնում է աղայի հիվանդ որդին, երեխաների տառապանքն ու

զրկանքներն ավելի են խորանում: Թրքուհին գիշատչի մոլուցքով հարձակվում է
անմեղ երեխաների վրա միայն այն բանի համար, որ նրանք ողջ են, իսկ իր
երեխան՝ մեռած: Սարսափահար, մատնված քաղցի՝ երեխաները ապրում են
դողդողալով, հիվանդ, զառանցանքների մեջ, առանց չնչին ուշադրության: Ի
վերջո, թրքուհին ատրճանակով սպանում է հայ որբերին՝ այդպես հագեցնելով
արյան ծարավը:

Վահե Հայկը անամոք ցավով է պատկերում ցեղասպանության և բռնագաղթի
հետևանքով որբության դատապարտված հայ երեխաների ողբերգությունը:
Ցնցող են այն դրվագները, որոնցում պատկերված են քույր և եղբոր հոգեկան
սարսափներն ու տառապանքները, նույնիսկ նրանց մահվան պատկերն այնքան
ճնշող չէ, որքան  տառապալից  կյանքի նկարագրությունը:

Հայ որբերի ճակատագրի թեման շարունակվում է նաև այլ
պատմվածքներում: «Երկիր դրախտավայր» պատմվածքում փոքրիկ հերոսի՝
Արսենի ճակատագրով գրողը ներկայացնում է արաբական անապատներում
բարեսիրտ արաբների կողմից հայ երեխաներին իրենց պատահական խնամքի
տակ վերցնելու և մահից փրկելու դրվագներից մեկը: Ալի դարձած գառնարած
Արսենը ծանոթանում է իր նման որբ երկու հայ քույրերի հետ, ովքեր որբերի
հավաքագրմամբ զբաղվող հայ գործիչներին հայտնում են նրա գտնվելու վայրը,
և Արսենը ևս տեղափոխվում է հայկական որբանոց, ուր վերագտնում է իր
կորուսյալ  ինքնությունը: Ճակատագրական անակնկալները շարունակվում են,
և տարիներ հետո, երբ Արսենը հայրենադարձվում է Խորհրդային Հայաստան,
սիրահարվում է  հայրենադարձ մի աղջկա, ով, պարզվում է,  երկու քույրերից
կրտսերն է: Վերածնված երկու հայ որբերի միավորումը խորհրդանշական
իմաստ է ձեռք բերում.  «Անոնց նահատակուած ծնողները,  կը թուէր թէ
հրեշտակներու թեւերով սուրացեր եկեր էին հոն եւ կը փսփսային անպատում
երջանկութեամբ, այսպէս, «-Փա՜ռք քեզ, Հայաստան, Երկի՜ր դրախտավայր,
հազար անգամ փառք քեզ… Հիմակ այլեւս մեր անթաղ ոսկորները կրնան
հանգչիլ հեռաւոր ձորերու եւ անապատներու անանուն խորշերուն մէջ…»2:

Վահե Հայկի արձակին բնորոշ խոր ներազդեցությունը դրսևորվում է նաև
ցեղասպանությունից և աքսորից հետո հայ որբերի հավաքագրման թեմայով
գրված պատմվածքներում: Էմոցիոնալ ներգործությամբ առանձնանում է «Կայծ
մը… եւ անապատի Ռուբէնը» պատմվածքը: Հայ մայրը իր երեքամյա տղայի հետ,
տևական քաղցից ու ծարավից ուժասպառ, արնահոսող վերքով կտրում-

1 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Դ, էջ 129:
2 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Դ, էջ 79:
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անցնում է անապատը՝ հասնելով արաբական գյուղ: Օրեր առաջ նա հազիվ էր
փրկվել անապատի կոտորածից՝ գիշերը դիակների միջից դուրս սողոսկելով:
Զավակին կրծքին սեղմած՝ դաշունահար թևով նա հևասպառ փախել է
անապատով և, հասնելով արաբաբնակ գյուղ,  ուժահատ փլվել  ճանապարհի
եզրին:

Վահե Հայկի պատմվածքներում առկա է երախտագիտության  զգացում այն
արաբների հանդեպ, ովքեր մահից փրկել են հայ որբերի՝ խնամքի տակ
վերցնելով նրանց: Հայ մայրը, գյուղ չհասած,  նկատում է  արաբ կանանց, ովքեր
ուտելիք և ջուր են տալիս իրենց, և ավանդում  հոգին: Հաջորդ օրը երեխայի լացի
վրա արաբները գտնում են նրանց և երեխային գյուղ տանում: Արամը  դառնում
է խաշնարած Ալի՝ իր նման բազմաթիվ հայ որբերի պես, և այդպես հինգ-վեց
տարի, մինչև որ Հալեպում և Բեյրութում գործող Հայ բարեգործական միության
գործիչների կողմից հայտնաբերվում և տեղափոխվում է որբանոց: Ռուբեն
Հերյանը շրջում է գյուղեգյուղ, վրանից վրան, հավաքագրում հայ որբերին, տեր
կանգնում նրանց ճակատագրին՝ առատորեն վարձատրելով խնամարկու
արաբներին: Հուզիչ է նկարագրված որբի ինքնության բացահայտման պահը. «-
Կը յիշե՞ս որ օր մը մայրիկդ քեզ գրկելով մեծ բազմութեան մը հետ քալեց երկա՜ր,
երկա՜ր ճամբաներ… անօթի, ծարաւ մնացիք, դուն լացիր…աղաչեցիր…
Մայրիկդ քեզ գրկելով փախաւ հոս հասաք…

Բոլորին պատմությունն ալ գրեթէ այսպէս էր….
- Դուն հա՞յ ես… անունդ Սարգի՞ս է, Արա՞մ  է…
Ալին մէկէն փղձկեցաւ եւ բարձրաձայն լաց մը ձգեց…
Նահատակ մայրիկին անթեղած կայծը անոր մատաղ սրտին մէջ բռնկած էր

եւ հրդեհի մը վերածուած:
Անապատի Ռուբէնը շահած էր եւ Ալին՝ փրկուած»1:
Ցեղասպանության և բռնագաղթի ժամանակ հարազատների կորուստի և

վերագտնման թեմայով առանձնանում է նաև «Երկու մայր, մէկ զաւակ»
պատմվածքը: Արամը տարիներ շարունակ մորը փնտրելու հետքերով
Խորհրդային Հայաստանից գնում է Պոլիս և վերագտնում նրան ծերանոցում:
Ցեղասպանության օրերի ուշագրավ պատմվածքներից են նաև «Վանքն ու
վանահայրը», «Պատանի Կարօն»: Բռնագաղթից առաջ փոքրիկ Կարոն սպանում
է իրենց տուն խուժած չեթեններին, ովքեր փորձում էին բռնաբարել իր երկու
փոքրիկ քույրերին, և մոր ու քույրերի հետ միանում աքսորի տարվող
համագյուղացիներին: Հերոսական դիմադրության մի այլ պատմություն է
«Վանքն ու վանահայրը»: Վանահոր հերոսական կեցվածքի և խոհեմության
շնորհիվ փրկվում են վանքն ու հոգևորականները:

Վ. Հայկի «Հայրենի ծխանը» գեղարվեստական մեծ նվաճում է՝ ստեղծված
ճշմարիտ ներշնչումով: Այդ անկեղծ ոգեշնչումն առկա է նաև Խորհրդային

1 Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Ե, Բեյրութ, 1970, տպ. Տօնիկեան, էջ 35:
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Հայաստան ուխտագնացությունների առթիվ գրված քնարական
պատկերներում, ինչպես՝ «Նուիրական այցը», «Դո´ւք, սրբութիւնք հայրենի»:
Ինչի մասին էլ գրում է Վ. Հայկը, գրում է խոր հուզականությամբ,
գեղարվեստական բարձր ճաշակով, մեղմ ու հանդարտ պատումով, սրտահույզ
տրամադրությամբ: «Հայրենի ծխանը»՝ իր հինգ հատորներով, հիրավի, հայ
արձակի անմոռանալի արժեքներից է:

Գրականություն

1. Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Ա., Ֆրեզնո, 1930:
2. Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Գ., Բոստոն, 1947:
3. Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Դ., Նյու Յորք, 1954:
4. Հայկ Վ., Հայրենի ծխան, հ. Ե, Բեյրութ, 1970:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․դ․ Ս․Ա․Խանյանը։
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                               ՀՏԴ 82-9

                            Հայ գրականություն

Նարինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԱրՊՀ գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ.
E-mail: nare-luys@mail.ru

ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԻ ԵՐԱԶԱՅԻՆ ԵՎ
ԱՌԿԱ ՎԵՐԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ԿԱՐՈՏԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ. ՇԱՎԱՐՇ ՆԱՐԴՈՒՆԻ,
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՆՈՒՐԻԿՅԱՆ

Հոդվածում քննվում են կորուսյալ իրականության երազային և
առկա վերընկալումները  Շավարշ Նարդունու և Բենիամին
Նուրիկյանի ստեղծագործություններում: Նարդունու ստեղծա-
գործական աշխարհայացքի ամենաբնորոշ հատկությունը
երազն է, հոգեբանական որոնումը, տարագրության մեջ
հայրենականի հայտնաբերման հոգևոր ձգտումը, ինչը և
դառնում է աքսորը իմաստավորելու ներքին միտում: Վերհուշի
մեջ առարկայացող հեռավոր ծննդավայրը Նարդունու
գեղարվեստական աշխարհում կյանքի կորուսյալ դրախտն է,
առօրյա ընթացքն ու հոգեբանական անհանգրվանությունը
լցնող հոգևոր եզերքը: Իրականության մեջ կորուսյալ հեքիաթի
վերագտնումը՝ որպես հոգեբանական անվերջ որոնում,
դառնում է Նարդունու կարոտի արձակի ներքին շարժիչ ուժը:
Հեռվում թողլքված արևմտահայ գյուղի ոգեղեն պատկերը
Բենիամին Նուրիկյանը վերստեղծեց իրապաշտական
գեղագիտության սկզբունքներով՝ շարունակելով արևմտահայ
ռեալիստական փոքր արձակի ավանդույթները, միաժամանակ
պահպանելով իր ստեղծագործական ինքնատիպությունը,
տեսածի ու զգացածի անհատականությունը: Նուրիկյանի
արձակը սփյուռքահայ կարոտի գրականությունը համալրում է
մի նոր գեղագիտությամբ, որ գալիս է ի՛ր իրականությունից՝ այդ
իրականության մեջ հայտնաբերելով բանաստեղծականությունը
և բանաստեղծականության մեջ չկորցնելով իրականությունը:
Բանալի բառեր՝ կորուսյալ ծննդավայր, տարագրություն,
բանաստեղծական արձակ, խոսքի զգացմունքային խտություն,
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վերհուշ, հոգեբանական որոնում, գաղափարապաշտություն,
իրապաշտություն:

Н. Оганесян
ПРИЗРАЧНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПЕРЕВОСПРИЯТИЕ

ПОТЕРЯННОЙ РОДИНЫ В ЗАПАДНОАРМЯНСКОЙ
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ: ШАВАРШ НАРДУНИ,

БЕНИАМИН НУРИКЯН
В статье рассматриваются призрачность и настоящее в
перевосприятии потерянной реальности в произведениях
Шаварша Нардуни и Бениамина Нурикяна. Наиболее характерной
чертой творческого мировоззрения Нардуни является мечта,
психологический поиск, духовное стремление к выявлению
патриотического в хронике, что и становится внутренней
тенденцией осмысления изгнания. Отдаленный родной дом,
возникший в памяти – потерянный рай жизни в художественном
мире Нардуни, заполняющий повседневную рутину и
психологические волнения.
Возвращение потерянной сказки в реальность как бесконечный
психологический поиск становится внутренней движущей силой
ностальгической прозы Нардуни.
Оставленный вдалеке духовный образ западноармянского села
Бениамин Нурикян воссоздал по принципам реалистической
эстетики, продолжая традиции маленькой западноармянской
реалистичной прозы, сохраняя при этом свою творческую
оригинальность, индивидуальность увиденного и ощущаемого.
Проза Нурикяна пополняет литературу ностальгии армян
диаспоры новой эстетикой, исходящей из ее реальности,
обнаруживая поэтичность в этой реальности и не теряя
реальность в поэтике.
Ключевые слова: потерянная родина, хроника, поэтическая
проза, эмоциональная насыщенность речи, воспоминания,
психологический поиск,  идеализм,  реализм.

N. Hovhannisyan
THE DREAM AND THE PRESENT IN THE PERCEPTION OF

THE LOSS OF FAMILY HOME IN PROSE OF LONGING OF
THE ARMENIAN DIASPORA. SHAVARSH NARDUNI,

BENJAMIN NURIKYAN
The article deals with the dream and the present in the re-
perception of the lost reality in the works of ShavarshNarduni and
Benjamin Nurikyan. The most characteristic feature of Narduni's
creative worldview is a dream, a psychological search, a spiritual
desire to discover the patriotic in deportation, which becomes an
internal tendency to comprehend exile. The remote home that came
to mind is the lost paradise of life in the artistic world of Narduni,
a caring land that fills the daily routine and psychological unrest.
The return of the lost fairy tale to reality as an endless
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psychological search becomes the internal driving force behind
Narduni's longing prose.
BeniaminNurikyan recreated the spiritual image of the Western
Armenian village left in the distance according to the principles of
realistic aesthetics, continuing the traditions of small Western
Armenian realistic prose, while maintaining his creative
originality, the individuality of what he saw and felt. Nurikyan's
prose complements the literature of the longing of the Armenians
of the Diaspora with a new aesthetics that comes from its reality,
revealing poetry in this reality and not losing reality in poetics.
Key words: lost homeland, chronicle, poetic prose, emotional
richness of speech, memories, psychological search, idealism,
realism.

Կորուսյալ իրականության երազային վերընկալումը Շավարշ Նարդունու
արձակում: Արձակի բանաստեղծական որակ, խոսքի զգացմունքային խտություն
ու ոգեշունչ ընթացք. ահա այն հիմնական հատկությունները, որ բնորոշում են
Շավարշ Նարդունու ստեղծագործության ընդհանուր դիմագիծը: Նարդունու
շնորհիվ հայ գրականության մեջ արձակ բանաստեղծությունն ու հեքիաթը՝
որպես կորուսյալ ծննդավայրի երազային վերընկալման զուգահարմար ժանրեր,
գեղարվեստական նոր հատկանիշներ են ձեռք բերում՝ ազգային ու եվրոպական
գեղագիտության համադրությամբ հասնելով ինքնատիպ որակի:

Նարդունու ստեղծագործական աշխարհայացքի ամենաբնորոշ հատկությունը
երազն է, հոգեբանական որոնումը, տարագրության մեջ հայրենականի
հայտնաբերման հոգևոր ձգտումը, ինչը և դառնում է աքսորը իմաստավորելու
ներքին միտում. «Նարդունի եղաւ առաջիններէն, որ Սփիւռքն ու Սփիւռքեան
կեցութիւնը ընկալեց իբրեւ հայ մարդու մնայուն  ԱՔՍՈՐՆ ու ԱՔՍՈՐԱՎԱՅՐԸ,-
նկատում է սփյուռքահայ գրագետը: -Ապրեցաւ այն կրկնակ գիտակցութեամբ, որ՝

- մէկ կողմէ խուսափում չունի, այլեւ ճակատագրուած է ապրելու Սփիւռքի մէջ,
համարկուելու Սփիւռքեան միջավայրին հետ եւ Սփիւռքահա՛յ ըլլալու,

- իսկ միւս կողմէ՝ աշխարհի մեծ ու փոքր վայելքներուն, ձանձրոյթներուն,
ցաւերուն ու հեշտանքներուն մէջ տեսնելու եւ միշտ փնտռելու հայրենին ու
հայեցին՝ իբրեւ ծննդավայր, յիշողութիւն եւ, մանաւա՛նդ, ժառանգութիւն»1:

Սփյուռքահայության ճակատագրի և հայրենիքի կորստի տագնապահարույց
ու ողբերգական հարցադրումները Նարդունին բարձրաձայնեց ոչ միայն
գեղարվեստական արձակով, այլև հրապարակագրությամբ՝
բանախոսություններով հանդես գալով նաև սփյուռքահայ տարբեր
գաղթօջախներում. «Օտարները երբևիցէ պիտի կարենա՞ն հասկնալ թէ ի՛նչ կը

1 «Ազատ օր», Նարդունի Շ., Սփիւռք կոչուած ԱՔՍՈՐԻՆ եւ Սփիւռքահայու ՏԱԳՆԱՊԻՆ
սրտաբուխ «բաներ»ն ու «մեղեդիներ»ը, 2018, 13 փետրվար:
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նշանակէ գրագէտ դառնալ և իր ժողովուրդին ներկայութեան կարոտն ունենալ:
Պատմութեան գրքերը կրնա՞ն ցոյց տալ նման կացութիւն մը իբրեւ նախընթաց,
ուր կգտնուի հայ գրագէտը որ իր ժողովուրդը կը փնտռէ»1,- ասում է Նարդունին՝
սփյուռքահայության ինքնության պահպանման, կորուսյալ հայրենիքի և
ցեղասպանության պահանջատիրության, հայության հավաքական ուժի
գաղափարանշման հստակ շեշտադրումներ անելով:

Երազը, որ Նարդունու գեղարվեստական արձակի ներքին առանցքն է,
հրապարակագրության մեջ փոխակերպվում է պահանջատիրության: «Մեր
հողերը, մեր հողերը» հրապարակախոսական աշխատության մեջ Նարդունին
հանդես է գալիս ամբողջական Հայաստանի պահանջատիրությամբ՝
ահազանգելով առկա սպառնալիքները, որոնք վտանգում են սփյուռքահայության
ինքնությունը. «Այլապէս, սիրելի հայրենակիցներ, չի՛ դիմանար Հայութիւնը, չի՛
մնար արտասահմանը ընդ երկար: Ես ման եկայ ամբողջ Հայկական
Արտասահմանի մէջ, Արեւելքէն Արեւմուտք, ու տեսայ թէ Հայութեան Արեւը մայր
կը մտնէր քանի կ'ընթանայի դէպի Արեւմուտք: Եւ այսօր կրնամ ձեզի ասել, թէ
աւա՜ղ, Արեւմուտքը Հայութեան արեւմուտքն է»2: Ռուս-թուրքական
համագործակցության արդյունքում ունեցած մեր ազգային կորուստների
հարցադրումներով Նարդունին հանգում է իր գլխավոր ասելիքին. «Բայց
անօրինակ ողբերգութենէ մը ետք՝ մոռնալ մեր պատմութեան ձայնը եւ հրճուիլ
այն նոր պայմաններով, զորս կը վայելէ արեւելեան հայկական այս անկիւնը,
այսօրուան Հայաստանը, անպատիւ ուրացում մըն է,- արեւմտահայութեան
բնաջնջումը կամ արեւմտեան Հայաստանի պարպումը չի կրնար վարձատրուիլ
արեւելահայութեան կազմած պետութեամբ»3 (ընդգծումը՝ Շ. Ն.):

Նարդունու՝  ազգային կյանքի հրապարակախոսական բուռն
դատողությունները գեղարվեստական արձակում դառնում են աքսորական հոգու
նրբաթախիծ ապրումներ, երբեմն էլ՝ զգացմունքային բռնկումներ: Վերհուշի մեջ
առարկայացող հեռավոր հայրենիքը Նարդունու գեղարվեստական աշխարհում
կյանքի կորուսյալ դրախտն է, առօրյա ընթացքն ու հոգեբանական
անհանգրվանությունը լցնող հոգևոր եզերքը: Իրականության մեջ կորուսյալ
հեքիաթի վերագտնումը՝ որպես հոգեբանական անվերջ որոնում, դառնում է
Նարդունու կարոտի արձակի ներքին շարժիչ ուժը: Երազը՝ հոգեբանական բոլոր
դրսևորումներով, գեղարվեստական տարածություն է ձեռք բերում «Մեղեդինե՛ր,
մեղեդիներ» (1933), «Բանե՜ր, բանե՜ր, ի՜նչ բաներ» (1942) գրքերում: Կորուսյալ
ծննդավայրը այդ գրքերում միաժամանակ և՛ խորհրդածության խորան է, և՛
հոգևոր ներշնչարան ու աղոթարան:

1 Նարդունի Շ., Գրագէտը, որ իր ժողովուրդը փնտռելու ելած է, Թեհրան, 1954, «Ալիք» տպարան,
էջ 22:
2 Նարդունի Շ., Մեր հողերը, մեր հողերը, Բեյրութ, 1967, «Համազգային» տպարան, էջ 15:
3 Նույն տեղում, էջ 17:
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Հոգեկան բռնկման բանաստեղծական պատկերներ են «Հաւ մը կ'երգէր»,
«Ծոցիկը-բաց», «Հարսին աղբիւրը» ստեղծագործությունները, որոնց մեջ
անդրադարձվում է կորուսյալ ծննդավայրի՝ Արմաշի երազային պատկերը. «Ահա,
մեր լեռներն են, պարուրուած մշուշի մը մէջ, որ պատրանքը կուտայ աղջկան մը
մերկութեան: Ահա, մեր ջուրերն են, որ ջահերու նման կը փշրուին բլուրներն ի
վար….

Մեր տունե՜րը, ճերմակ ծեփով ու կարմիր տանիքներով, վարդաշատ
փեղկերով ու առատողկույզ սարփինայով, մեր տունե՜րը, մանանայի պես
սպիտակ ծուխով եւ երկինքի պէս կանանչ գոտիով….

Ո՞վ խլեց մեզմէ այս հրաշալի կեանքը»1 («Հաւ մը կ'երգէր»):
Նարդունու արձակ բանաստեղծություններն ու հեքիաթները հատկորոշվում

են նաև նրանով, որ նրանց մեջ առօրյա երևույթը դառնում է կորուսյալ
ծննդավայրի կամ հայրենիքի վերհուշի ու ոգեկոչման ազդակ: Առօրեականի ու
հոգեկանի, աքսորի և ծննդավայրի զուգորդությունները՝ արտաքին նմանության և
ներքին հակադրության ընկալումներով, գեղարվեստական ուրույն պատկերների
են վերածվում «Վարունգով խնջոյք», «Հաւ մը կ'երգէր», «Ես ի՛նչպես կու՛տեմ
դեղձը», «Կուտը ձեռքս մնաց» և այլ ստեղծագործություններում: Տարագրության
մեջ հավի ձայնը, վարունգը կամ դեղձը դառնում են հոգեկան բռնկման առիթ՝
արտաժայթքելով աքսորական հոգու խորքում կուտակված կարոտն ու ցավը.
«Չկա՜յ գիւղս, մինչ հոգւոյս մէջ կը վառի կարօտը, որ զիս կը տանի հայրենիքին՝
նոյնիսկ ստամոքսի ճամբով»2 («Վարունգով խնջոյք»):  «Ո՛ տայր ինձ զծուխն
ծխանի» ստեղծագործության մեջ, վերհիշելով աքսորի ճանապարհը, Նարդունին
գրում է, որ «Անօթութիւնը եւ թուրքին սարսափը չէին կրնար այնքան խորտակել
զիս, որքան կարօտը տունին»3:

Կոտորածի և աքսորի նարդունիական վերապրումներում դիմադարձ են
վերագտնումի ու հայրենադարձի տարակույսն ու հավատամքը. «-Մեռա՜ւ,
մեռա՜ւ, իմ ամբողջ գիւղս մեռաւ,- կրկին հիշում է Նարդունին: -Իմ գիւղս ալ ձեզի
պէս, ամէն տարի ապրիլ ամսուն, առաւօտեան երկինքին պէս կը փրփրէր ու կը
ծաղկէր: Գետերու պէս՝ լերան կանանչութիւնը կը թափէր մեր տուներուն վրայ:
Ճամբաները Աստուածամօր ոսկեգօտիին պէս կը փայլէին գիւղին մէջքին: Բայց
ապրիլեան այսպէս աղուոր առաւօտ մը բարբարոսը եկաւ, քանդեց գիւղ ու տուն,
սպանեց հարսն ու մանուկը, երիտասարդն ու ծերունին…»4 («Թագաւորը մեռաւ,
կեցցէ թագաւորը»): Ու հեքիաթի նշենին մխիթարում է սգավոր տղային՝ ասելով,
որ «կուգայ գարունը, եւ վերստին կծաղկի գիւղդ…. Գնա ջրվիժելու ժողովուրդիդ
ցանկութիւնները վրիժառու»5:

1 Նարդունի Շ., Բաներ՜, բանե՜ր, ի՜նչ բաներ, Փարիզ, 1942, գրատուն Պարսամեան, էջ 61:
2 Նույն տեղում, էջ 25:
3 Նույն տեղում, էջ 187:
4 Նույն տեղում, էջ 52:
5 Նույն տեղում:
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Նմանօրինակ քնարական պատկերներից են «Գիւղիս սուգը», «Երազիս մեջ
տեսայ Հայաստանը» և այլն: Ծննդավայրի կորստի ցավը, հայրենազրկվածի
կարոտախտն ու վերադարձի երազը փոխլրացնում են իրար Նարդունու
գրվածքներում. «Գիւ՜ղ կ'երթամ…. Գիւղէն դուրս ելլող ճամբաներուն բերանը, իմ
տունս ինծի կը սպասէ»1 («Գիւղիս սուգը»): Որոշ ստեղծագործություններում
երազին փոխլրացնում է երդումը, և «Հայաստան, ամէն բանէ վեր» գաղափարը
Նարդունու ստեղծագործություններում ձեռք է բերում հանգանակային արժեկշիռ:
«Աստուածաշնչական ահեղ երդումով» գրողը մեկ անգամ չէ, որ ուխտ է անում. «-
Թող լեզուս քիմքիս կպի ու չդառնայ բերնիս մէջ՝ եթէ ես մոռնամ քեզ, Հայաստա՜ն»2

(«Երազիս մէջ տեսայ Հայաստանը….»): Աստվածաշնչյան այդ սաղմոսը նա
բնաբան կարգեց նաև «Գիւղիս սուգը» արձակ բանաստեղծությունը, երդումի և
ուխտի խոսքը հնչում է այլ գործերում ևս:

Այսպիսով՝ կարոտն ու ցավը, երազն ու ուխտը դառնում են Նարդունու
գեղարվեստական արձակի հիմնական շաղախը, որի շուրջ կառուցվում է խոսքի
էմոցիոնալ ընթացքը:

Կորուսյալ իրականության առկա վերընկալումը Բենիամին Նուրիկյանի
արձակում: Հեռվում թողլքված արևմտահայ գյուղի ոգեղեն պատկերը Բենիամին
Նուրիկյանը վերստեղծեց իրապաշտական գեղագիտության սկզբունքներով՝
շարունակելով արևմտահայ ռեալիստական փոքր արձակի ավանդույթները,
միաժամանակ պահպանելով իր ստեղծագործական ինքնատիպությունը,
տեսածի ու զգացածի անհատականությունը: «Այգեկութք» (1937), «Պանդուխտ
հոգիներ» (1958), «Կարոտ հայրենի» (1978) գրքերում Նուրիկյանը նկարագրական
արվեստով վերակենդանացնում է կորուսյալ ծննդավայրը՝ Խարբերդի Հյուսեյնիկ
գյուղը՝ իրական պատկերներով և իրական հերոսներով ներկայացնելով այն
կյանքի հարականոն ու բազմաշարժ ընթացքի մեջ:

Նուրիկյանի արձակը սփյուռքահայ կարոտի գրականությունը համալրում էր
մի նոր գեղագիտությամբ, որ գալիս էր ի՛ր իրականությունից՝ այդ իրականության
մեջ հայտնաբերելով բանաստեղծականությունը և բանաստեղծականության մեջ
չկորցնելով իրականությունը: Ահա գյուղանկարի դրվագներից մեկը, որով
հատկորոշվում է Նուրիկյանի արվեստը. «Գիշեր է դեռ. ամառ գիշեր: Ծղրիթները
կ'երգեն, գորտերը կը կռկռան մէկ բերնով, մէկ եղանակով: Գիշերահաւը կուլայ
մերթ ընդ մերթ: Եւ գիւղը իր հողէ տանիքներուն վրայ՝ լուսունկային պաղած
աչքին տակ՝ անուշ-անուշ կը քնանայ:

Դէմ-լուսուն՝ աքաղաղին կանչն է որ սուր դանակի մը պէս գիշերին կողը կը
պատռէ յանկարծ: Մութը կամաց-կամաց իր սեւ թեւերը կը վերցն է գետնին
երեսէն: Ծղրիթները կը լռեն մեքենաբար, գորտերը կը պապանձին: Գիշերեհաւը
կը կտրէ իր ապուշ լացը եւ ծառի մը մութ խոռոչին մէջ կը ծուարի, կը քնանայ:

1 Նարդունի Շ., Մեղեդիներ, մեղեդիներ, Փարիզ, 1933, էջ 70:
2 Նարդունի Շ., Բաներ, բաներ, ինչ բաներ, էջ 96:
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Աքլորը կը կանչէ նորէն, այս անգամ աւելի ուժով, աւելի երկար ու գալարուն
ձայնով մը:

Ի՞նչ հրաշք է արդեօք, որ աքլորին լեզուն հեռաւոր արեւին հետ կը կապէ:
- Կուգա՜մ, կը փսփսայ արեգակը:
- Հրամմեցէք, կը պատասխանէ աքաղաղը:
- Բարի լո՜յս, բարի Քրիստոս, կը մրմնջեն գեղջուկ բերաններ»1 («Գիւղի

ձայներ»):
Գյուղը Նուրիկյանի արձակում ոչ թե անհետացած եզերք է՝ առարկայական ու

հոգևոր իմաստով, այլ ապրող և կյանքի շարժման մեջ կերպավորվող ինքնակա
գոյություն: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է, որ գեղարվեստական ժամանակը
Նուրիկյանի գյուղանկարային արձակում ոչ միայն հիշողության խորքերից
բացվող անցյալն է, այլև շարունակական ներկան: Նաև այստեղից՝ այն
անմիջականությունն ու կենդանությունը, շարադրանքի անպաճույճ եղանակը,
որոնցով բնորոշվում է Նուրիկյանի արվեստը: Բնորոշ մի պատկեր է «Թուփդ
դալար» պատմվածքը. «Խաչ է. այգեկութքին հին տօնը: Գեղն ամբողջ, մեծով-
պզտիկով, փէշերը գօտին զարկած՝ այգեստան կը վազէ: Այգիները, ուր ամառն
ամբողջ պահապանին մենաւոր կանչը արձագանգեր է ազատ, նոր կեանքով կը
խայտան հիմա: Հոն՝ բաց արեւին տակ՝ քրտինքոտ աշխատանքն ու սրտաբուխ
վայելքը թեւ թեւի տուած կը պարեն.…

Հոս՝ քանի մը տղաք նապաստակ մը կը հալածեն: Անասունը, սարսափէն
մտրակուած, ականջները ցից՝ եւ անհաւասար սրունքներուն բոլոր ուժն ու
ճկունութիւնը լարած՝ բլուրն ի վեր կը սուրայ ճինի պէս, կամ ձորի մը յատակը կը
գլտորուի շուարած»2:

Մարդու և բնաշխարհի անխաթար համակեցություն, գյուղական կյանքի
արտաքին խճանկարներ, մարդկային տեղական հոգեբանության
մանրապատկերներ՝ առանց խորքային բացահայտումների, կտրուկ ու սրընթաց
եղանակով: Նուրիկյանի արձակը գրեթե չունի սյուժեի զարգացման ընթացք,
պատմվածքը կամ մանրապատումը առավելապես միտված են ստեղծելու գյուղի
և գյուղաշխարհիկ կյանքի խոսուն պատկերը, այդտեղ գրեթե չկան նաև
կերպարներ, կան գերազանցապես հերոսներ, ովքեր ամբողջացնում են գյուղի և
գյուղացու ազգային հոգեբանության դիմապատկերը: Պարզ ու բնաբուխ, բայց
միշտ պատկերավոր ու գունագեղ ոճով Նուրիկյանը հայրենի գյուղը
կենդանագրում է պատանեկան տպավորությունների հետադարձ ու հասուն
վերընկալումներով՝ բոլոր դեպքերում պահպանելով պատկերի կամ երևույթի
իսկատիպությունը: Ահավասիկ մի պատկեր «Հայրենի կաղանդ» պատմվածքից.
«Կաղանդին օրը գյուղը անպատճառ նոր հարսի պես ճերմակ կը հագներ, ճեփ-
ճերմակ: Հարթ ու ցածկեկ տանիքները մինչև իրենց պռկունքը ձյունի թանձր,

1 Նուրիկյան Բ., Այգեկութք, Նյու Յորք, 1937, էջ 84:
2 Նույն տեղում, էջ 88:
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միակտուր վերմակներ կը քաշեին…. Ծառերն ու թուփերը ձյունով ու եղյամով կը
ծածկվեին, նոր ձևեր կառնեին ու կաղվորանային, կը մեծնային…. Իրիկունը ամեն
տուն կաղանդի ճոխ սեղան մը կը շտկեր տաքուկ քուրսիին կամ թոնրին վրա,
որուն շուրջ կը բազմեին բոլոր տնեցիք: Տանտիկինը, միշտ ոտքի վրա, գլուխը
քերելու ատեն իսկ ունեցած չէր էն օրը: Տուն-տեղ ավլեր, շտկեր էր: Բայց կաղանդի
սեղանին պատրաստությունը իր մեծագույն հոգն եղած էր: Հոն, սեղանին վրա էին
մառանին բոլոր բարիքները, զոր աշունը ի՜նչ խնամքով տեղավորեր էր հողե
պուտուկներու և մեծփոր բղողներու մեջ»1:

Գյուղանկարներ ու բնապատկերներ, հայրենի տան հարկի ներքո հասակ
առնող մանկություն և մանկան աշխարհընկալման պայծառ աչք, ազգային տոներ
ու ավանդույթներ, գյուղական կենցաղ, կալ ու աշխատանք, լեռներ ու աղբյուրներ,
դաշտ ու արտ, դպրոց և եկեղեցի, գյուղական շուկա. ահա մանրամասների մեջ
ամբողջացող գյուղի համապատկերը, և ինքը՝ գրողը՝ որպես այդ ամենի մասնիկ:
Ապրող գյուղի գեղարվեստական համապատկերը միայն մի քանի տեղ ճեղքվում
է կոտորածի և կորուստի ապրումներով («Ու՞ր զարնեմ բահս…», «Ծակ դույլը»,
«Ոստ մը միայն», «Աղբյուրները»). «- Բահդ ժի՛ր զարկ, տղաս,- կըսե հայրս,
եղանակով մը, որ ցավոտ է և բամբակին կակղությունն ունի: - Բահդ ժի՛ր զարկ:
Մեծ հայրդ մինակ չէ այս հողին տակ: Կյուլխասենց Պետրոս աղբոր հետ մեկտեղ
թաղեցինք զինք, 95-ի դեպքին….

Հայրս՝ մեկ կողմ դարձած՝ իր աչքերուն թացությունը կը շփե դողացող
մատվըներով, մինչ ես ճակտիս քրտինքին դեռ խոնավ հետքերը կը սրբեմ
զպունիս թևովը: Ու գետնին խոտը սեփ-սև կերևա աչքերուս….

Մեռելներուն նոր օրն է այսօր: Արևին հետ դուրս կը թռիմ անծանոթ
գերեզմաննոցի մը կարոտեն մտրակված: Ըսե՛, հա՛յր, բահս ու՞ր զարնեմ այս
անգամ, և ու՞ր տնկեմ թութի մատղաշ շթիլ մը, որուն շուքը քու և մորս մասունքին
վրա իյնա»2:

Ահավասիկ երկու պատկեր ևս՝ անհետացած գյուղի հեռավոր հիշատակների
կարոտի ու ցավի առթումով.  «Կըսեն ինծի՝ թե մեր թաղին աղբյուրը, զինք
հոգացող ձեռքերեն զրկված, իր վերջին արցունքը լացեր ու ցամքեր է ճարահատ:
Բայց Տևե տամին իր զույգ աղբյուրներով կը հոսի դեռ, գյուղացիին համբերանքին
պես անսպառ…»3 («Աղբյուրները»)  կամ՝ «Կը պատմեն ինծի թե հայրենի տանս
ավերակներուն վրա մեր հին որթատունկն է, որ, միս-մինակ ու գլխահակ, իր
մեկնող սիրելիներուն անվերադարձ բաժանումը կը սգա ու փախչող հովերուն իր
ցավագին զրկանքն ու կարոտները կը փսփսա հիմա…

1 Նուրիկյան Բ., Պանդուխտ հոգիներ, Ե., Հայպետհրատ, 1958,  էջ 89, 92:
2 Նույն տեղում, էջ 70, 71:
3 Նույն տեղում, էջ 97:
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Ու ինծի, տարագրի տխուր մենությանս մեջ, տղայությանս կորսված օրերեն
չոր ոստ մը միայն կա ու կը մնա որպես իրական, անգին հիշատակ»1 («Ոստ մը
միայն»):

Թախիծն ու կարոտը՝ որպես ներքին շարժիչ ուժ, ինչպես նկատեցինք,
Նուրիկյանին տանում են անհետացած գյուղը ոչ թե ռոմանտիկական, այլ
ռեալիստական արվեստով կենդանագրելու ճանապարհով: Առաջին իսկ
ստեղծագործություններից սկսած՝ ծննդավայրը բացվում ու աստիճանաբար
ամբողջանում է պատմվածքի, նորավեպի և մանրապատումի ժանրերով, գյուղի և
գյուղացու կյանքի մանրապատկերներով: Գյուղը՝ իր ներքին կյանքով, մի կողմից,
տարագրության միջավայրը՝ մյուս կողմից, դառնում են Նուրիկյանի գրական
աշխարհի դիմադարձ ափերը, որոնց միջև արևմտահայ մարդն է՝ իր
հոգեաշխարհով ու կենսակերպով: Պանդխտության դրամատիզմի սրտահույզ
պատկերներ են «Հեղ մըն ալ կարդա», «Մարդիկ, հասարակ մարդիկ», «Կաթիլ մը
յուղ Ս. Մեսրոպեն», «Հաճի մայրիկ» պատմվածքները, որոնց մեջ հոգեբանական
ներթափանցումը և ապրումը գերազանցում են նկարագրական պատկերին:

Ինչի մասին էլ գրում է Նուրիկյանը, գրում է պարզ ու թեթև, սեղմ ու դիպուկ
ոճով, գունեղ նկարագրականությամբ: Ժամանակային ու տարածական
հեռավորությունը անհետացած աշխարհի տպավորություններից ջնջում է
առօրեական գույներն ու գծերը,  և ամեն ինչ պատկերանում է անստվեր
պայծառությամբ. «Նուրիկեան ինքնուրոյն է,- նկատում է սփյուռքահայ քննադատ
Հ. Գույումջյանը,- անոյշ ոճով մը որ արեւին տակ հասունցած պտուղներու համն
ունի: Պարզ ըլլալու առաքինութիւնը միակ շնորհը չէ իր լեզուին: Հակառակ իր
համեստ ու անպաճոյճ տարազին՝ իր գրականութիւնը լեցուն է ըզմայլելի
խորհուրդներով ու գիւտերով: Նուրիկեան գիտէ իր ընթերցողները առաջնորդել
անկոխ ճամբաներէ ու զանոնք դնել անակնկալներու առջեւ»2:

Նուրիկյանի գեղարվեստական աշխարհը՝ կարոտի և հիշողության մեջ
վերապրող ծննդավայրի կերպավորման արվեստով ու բնաշխարհիկ
կենսահայացքով, հարազատության եզրեր ունի Համաստեղի և Բակունցի
ստեղծագործական աշխարհայացքի ու գեղագիտության հետ: Սակայն պետք է
նկատել, որ Նուրիկյանի արձակը պատերակերտման և աշխարհընկալման
առումով չի հասնում այն նվաճումներին, որոնք առկա են Բակունցի և
Համաստեղի արվեստում: Ահա բնորոշ մի պատկեր՝ համաստեղյան ու
բակունցյան հարազատության եզրերով. «Գարուն է. իմ գյուղիս գարունը. չոր
քարերն անգամ կանանչ խոտ մը կը կրեն կուրծքերնուն վրա: Բնության հետ
գյուղն ալ կարթըննա, աչքերը կը ճմրթկե ու նոր սրտով իր նոր աշխատանքին կը
լծվի: Դաշտ ու այգի բաց գիրկով կողջունեն գյուղացին և իրենց լեցուն ծոցին բերքն

1 Նույն տեղում, էջ 169:
2 Գույումջյան Հ., Բենիամին Նուրիկեան եւ հայ գրականութիւնը, «Արև», Կահիրե, 1949, 20
օգոստոսի, թ. 9327:
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ու բարիքը կը շռայլեն անոր: Ի՞նչ սրտաբուխ նվիրում է այս, որ Նոյի օրերեն ասդին
հողն ու մարդը իրարու կը կապե, կը նույնացնե»1 («Գյուղանկար»):

Ահավասիկ մի պատկեր ևս, երբ պատկերային համեմատության հիմքը
դարձյալ մարդու և բնաշխարհի միասնական գոյության աշխարհըմբռնումն է.
«Գետնեն թեթև գոլորշի մը կը բարձրանար. հողն էր որ կարտաշնչեր կարծես քնեն
նոր արթնցող հսկա գոմեշի մը պես»2 («Եթե կաթողիկոս ըլլայի»):

Գեղարվեստական ընդհանրություններ կարելի է նկատել նաև Նուրիկյանի,
Թլկատինցու և Ռուբեն Զարդարյանի ստեղծագործությունների միջև: Առաջին
պարագայում դա անշպար բնականությունն է, խորհրդածական և
իմաստասիրական խորասուզումների ձգտման բացակայությունը, խոսուն
նկարագրականությունը, երկրորդ պարագայում՝ ոճի հղկման բծախնդրությունը:
Բոլոր դեպքերում, սակայն, Նուրիկյանը պահպանում է ստեղծագործողի իր
անկախությունն ու ինքնատիպությունը:

Նուրիկյանի կարոտի արձակում ևս, ինչպես Նարդունու մոտ, կա կորուսյալ
ծննդավայրը վերագտնելու ճանապարհի հույսը: Հույսը դառնում է ճանապարհի
վերջնակետ՝ անկախ կորուսյալ իրականության երազային և առկա
վերընկալումներից. «- Արդյոք օր մը պիտի տեսնե՞նք Հայաստանը, իրական
Հայաստանը:

- Պատերազմեն հետո, երբ դուռները բացվին մեր երկրին, ու մեր հողերը
լայննան… Պատերազմեն հետո»3 («Պանդուխտ հոգիներ»):

Գրականություն

1. «Ազատ օր», 2018, 13 փետրվար:
2. Նարդունի Շ., Գրագէտը, որ իր ժողովուրդը փնտռելու ելած
է, Թեհրան, 1954, «Ալիք» տպարան:
3. Նարդունի Շ., Մեր հողերը, մեր հողերը, Բեյրութ, 1967,
«Համազգային» տպարան:
4. Նարդունի Շ., Բաներ՜, բանե՜ր, ի՜նչ բաներ, Փարիզ, 1942,
գրատուն Պարսամեան:
5. Նարդունի Շ., Մեղեդիներ, մեղեդիներ, Փարիզ, 1933:
6. Նուրիկյան Բ., Այգեկութք, Նյու Յորք, 1937:
7. Նուրիկյան Բ., Պանդուխտ հոգիներ, Ե., 1958,
Հայպետհրատ:
 8. «Արև», Կահիրե, 1949, 20 օգոստոսի, թ. 9327:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․դ․ Ս․Ա․Խանյանը։

1Նուրիկյան Բ., Պանդուխտ հոգիներ, էջ  76 :
2 Նույն տեղում, էջ 106:
3 Նույն տեղում, էջ 212:
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                               ՀՏԴ 82.09

                            Գրականություն

Մանուշ ԲԱԼԱՅԱՆ
ԱրՊՀ  գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ

ՌՈՊԵՐ  ՀԱՏՏԵՃՅԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԸ.
«ԲԱՌԱՍԽԱԼ»  ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ

Ստամբուլահայ ժամանակակից գրող Ռոպեր Հատտեճյանը իր
ստեղծագործությամբ  Սփյուռքի գրականության մեջ
հիմնավորեց հոգեվերլուծական փիլիսոփայական մեթոդը, որի
ուսումնասիրության շրջանակն ընդգրկում է մարդու
ներաշխարհի և միջավայրի միջև ստեղծված խզման, ինչպես
նաև ներդաշնակության հասնելու ձգտման բանաձևի
որոնումը: Միաժամանակ նրա ուղենշած
գոյութենապաշտական մտածողության սնուցող զարկերակը
անսահման հույսն է, ինքնաբացահայտման և
ինքնահաստատման հասնելու ճանապարհին դրսևորած հզոր
կամքն ու ձգտումը:
Նրա առաջին՝ «Բառասխալ» խորագրյալ պատմվածքների
ժողովածուն, որին անդրադարձել ենք հոդվածում, կրում է
հեղինակի ստեղծագործությունը անհատականացնող
ազդեցիկ շտրիխը՝ մտաերևակայական կերպավորումը,
մտածողության կարևորումը:
Բառասխալը՝ չհասկացված լինելը կամ սխալ հասկացվելը,
ըստ հեղինակի,  հաճախ տեղիք է տալիս մարդկանց միջև
հարաբերությունների սրման կամ խզման: Այսինքն՝ կյանքում
ամեն երևույթ կամ խոսք ունի դիտարկման և
հասկացվածության խիստ ենթակայական  մոտեցում: Այս
ընդհանրությունից էլ բխում է պատմվածքները միավորող
մյուս առանցքը՝  նրանց հոգեբանական բնույթը: Մարդու, նրա
հոգեկերտվածքի և հասարակության փոխներգործությունների
քննությունը Հատտեճյանի համար զուտ  տեսական
ուսումնասիրություններից բխող մտացածին  մտորումների
արդյունք չէ, այլ իրական առնչությունների և
վերլուծությունների հիմնավորում:
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Բանալի բառեր՝ հոգեվերլուծական մեթոդ, պարադոքսային
հարցադրում, հոգեբանական  մտահանգում, հոգեբանական
պայմանականություն,  կենսական զգայունություն, կերպա-
վորման առանձնահատկություն, ինքնահայեցում, ներանձնա-
ցում,  նախատիպ, հոգեկերտվածք, ինքնաորոնում, հոգևոր
ավանդներ, գոյութենապաշտական  գրականություն:

М.Балаян
РОПЕР АТТЕЧЯН И ЕГО СБОРНИК “БАРАСХАЛ”

Современный стамбульский писатель-армянин Ропер Аттечян
своим творчеством в диаспоральной литературе обосновал
психоаналитический философский метод, рамки исследования
которого охватывают поиск формулы разрыва между
внутренним миром и средой человека, а также стремление к
достижению гармонии. В то же время питающим пульсом его
ориентированного экзистенциалистического мышления является
безграничная надежда, а также сильная воля и стремление,
проявленные на пути самоутверждения.
Его первый сборник рассказов под названием «Барасхал
/Ошибка/», к которому мы обратились в данной статье, несет в
себе влиятельную черту, олицетворяющую творчество
Аттечяна: образную характеристику и важность мышления.
Ошибка - непонимание или неправильное понимание, по мнению
автора, часто приводит к обострению или разрыву отношений
между людьми. То есть каждое событие или слово в жизни имеет
строго подчиненный подход к его наблюдению и пониманию. Из
этой общности и вытекает другая ось, объединяющая рассказы -
их психологический характер. Для Аттечяна исследование
взаимодействий человека, его менталитета и общества является
не результатом воображаемых размышлений, возникающих из
чисто теоретических исследований, а обоснованием реальных
отношений и анализов.
Ключевые слова։ психоаналитический метод, парадоксальный
вопрос, психологическое умозаключение, психологическая
условность, жизненная чувствительность, специфика образа,
интроспекция, интроверсия, прототип, менталитет,
самопоиск, духовные традиции, экзистенциальная
литература.

M.Balayan
ROPER HADDEJYANʾS LITERARY ENTRY: COLLECTION

“BARASKHAL”
The modern Istanbul Armenian writer Rober Haddejyan, through his
work in the Diaspora literature, justified the psychoanalytic
philosophical method, the scope of research of which covers the search
for a formula for the gap between the inner world and the human
environment, as well as the desire to achieve harmony. At the same time,
the feeding pulse of his existentialist-oriented thinking is boundless
hope, as well as a strong will and aspiration manifested on the path of
self-affirmation and self-affirmation.
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His first collection of short stories called "Baraskhal / Mistake/", which
we have addressed in this article, carries an influential trait that
embodies Haddejyan's work - that is figurative characterization and the
importance of thinking.
Mistake - not-understanding or misunderstanding, according to the
author, often leads to aggravation or rupture of relations between
people. That is, every event or word in life has a strictly subordinate
approach to its observation and understanding. From this generality
follows another axis that unites the stories - their psychological
character. For Haddejyan, the study of interactions between a human,
his mentality and society is not the result of imaginary reflections
arising from purely theoretical research, but the justification of real
relationships and analyses.
Key words: psychoanalytic method, paradoxical question,
psychological inference, psychological convention, life sensitivity,
image specificity, introspection, introversion, prototype, mentality,
self-search, spiritual traditions, existentialist literature.

Ռոպեր Հատտեճյանը՝ սփյուռքահայ ժամանակակից նշանավոր գրողն ու
հրապարակախոսը, թատերգակը և գրաքննադատը, տարեգիրն ու իմաստասերը,
«Մարմարա» հայերեն թերթի բազմափորձ խմբագիրը, ծնվել է 1926-ին,  Կ.Պոլսում
և իր գիտակցական ողջ կյանքում կարևորել ստեղծագործ աշխատանքը հայ
մտքի, լեզվի և գրականության  բնագավառում: Այս առումով Ռ. Հատտեճյանի
ստեղծագործական կյանքը մի ամբողջ հանրագիտարան է, որ ներկայացնում է
Կ.Պոլսի գրական և մշակութային օջախի վերհառնումը, շնչավորումը և
ծաղկումը. խոստովանենք, որ 20-րդ դարասկզբի աղետից ու գլխատումից հետո
այս գրական օջախի վերընձյուղումը անհրաժեշտ և բնական պայման էր, որը և
եղավ մեծ ջանքերի գնով, հաճախ՝ զոհողություններով ու միշտ՝ նվիրումով:

Ռ. Հատտեճյանը  շնորհակալ է նախախնամությանը, որ հենց այդ քաղաքն է
սահմանել իր համար որպես ծննդավայր ու ապրելավայր, և ողջ կյանքը դարձրել
է անխոնջ նվիրում ՝ 1967-ից ստանձնելով «Մարմարա» հայերեն օրաթերթի
խմբագրապետի պաշտոնը,  անշեղորեն կատարելով իր՝ հայ համայնքը
համախմբելու, շնորհալի մարդկանց ոգեշնչելու առաքելությունը, շարունակելով
Հակոբ Պարոնյանի, Մատթեոս Զարիֆյանի, Միսաք Մեծարենցի,  Գրիգոր
Զոհրապի, Դանիել Վարուժանի, Սիամանթոյի և Պոլսում ապրած մյուս մեծերի
կիսատ թողած գործը:

«Ռ.  Հատտէճեանի մէջ դեռ վաղ հասակից ամուր էր «նստած»
պատասխանատուութեան զգացումը ո՛չ այնքան շրջապատի, հասարակութեան,
ո՛չ այնքան աւանդական կեցութեան, որքան իր առջեւ, իր խղճի դիմաց: Անդուլ
աշխատանքը կեանքի ճանաչում է, մարդկանց հետ շփում, հարաբերութիւնների
մեջ գործարար և հոգեւոր սահմանների բարոյական զատորոշում»1:

1 Դանիէլեան Ս.,  Ռոպէր Հատտէճեան. ներաշխարհի գեղարուեստական քննութիւն, 1996,  էջ 24:
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Սեփական աշխարհայացքի ձևավորման ասպարեզում լեզուների
իմացությունը և բնագրով իր նախասիրած գրականությունն ընթերցելը
կարևորելով՝ Հատտեճյանը միաժամանակ կարողացավ համատեղել
ուսումնառությունը համալսարանում և աշխատանքը  հոր առևտրական
գրասենյակում: Սակայն ի սկզբանե նա երբեք ստիպողաբար կամ
պարտադրանքով ընթերցող չեղավ, նա  կարդում էր այն, ինչ հոգեհարազատ էր
իրեն, ինչ կարևոր էր համարում «մտքի մարդ» լինելու համար:

 «Մտքի մարդը ինծի համար թեւերուն տակ գիրք պտըտցնող,
բանախօսութիւններու յաճախող մարդը չէր: Մտքի մարդը այն էր, որ կը մտածէր
բոլոր երեւոյթներուն դիմաց. մտածումով կʾապրէր. երեւոյթներուն ետին
թաքնուածը տեսնել կը ջանար: Մտքի մարդը այն էր, որ առանձին սենյակի մը մէջ
ալ կը շարունակէր մտածել կեանքի երեւոյթներու մասին եւ իր մտածումները կը
մշակէր իր ներաշխարհին մէջ, անոնցմէ շէնք մը կառուցանելու
հեռապատկերով»1,- բնորոշել է Ռ. Հատտեճյանը:

Հատտեճյանը միշտ իր համար արդեն ուղենիշ դարձած սարտրյան
աշխարհայացքի և մտածողության տեսանկյունից է դիտարկում հասարակական
և մարդկային փոխհարաբերությունները: Եվ նրա գրական մեթոդի ակունքը
կենսական պահանջներից բխող հրամայականն է. հոգու տառապանքից
սկզբնավորվող հույսը: Գոյատևելու կամքը և փրկվելու հավատը ստեղծում են մի
տարօրինակ աշխարհ, որտեղ անխուսափելի է դառնում իրականի և
երևակայականի բախումը:

 Ռ. Հատտեճեանը Սփյուռքի գրականության մեջ ամուր հիմքերի վրա դրեց
ժամանակակից եվրոպական գրականության մեջ հիմնավորված
գեղարվեստական մի մեթոդ, որի ուսումնասիրության շրջանակն ընդգրկում է
մարդու ներաշխարհի և միջավայրի միջև ստեղծված խզման և ներդաշնակության
հասնելու ձգտման բանաձևի որոնումը:

  Հանգամանքների բերումով  իրավամբ «հայ գրականության պարտեզի
բազմամյա մշակ» անվանյալ  Ռ. Հատտեճյանը ստեղծագործելու առաջին
փորձերը կատարել է թուրքերենով, սակայն երջանիկ պատահականությամբ նրա
առաջին տպագիր գործը լույս տեսավ հայերենով: «Հայ գրականութիւնը ի՞նչ
շահեցաւ, չեմ գիտեր, բայց գիտեմ, թէ ե՛ս շահեցայ հայ գրականութիւնը... »2,-
խոստովանում է Ռ. Հատտեճյանը:

 «Բառասխալ» պատմվածքը հիմք դարձավ, որ նույն խորագրի տակ
հետագայում ամփոփվեն տարբեր պարբերականներում հրատարակված  19
պատմվածքները:

1 Յակոբեան Մ., Անվերջակէտ զրոյց մեր գրականութեան երախտաւորներուն հետ, Իսթանպուլ,
2013,  էջ 57։
2 «Սան», Իսթանպուլ,  թիվ 1-2, Իսթանպուլ, 1968 թ., էջ 39։
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1972-ին լույս տեսած «Բառասխալ» ժողովածուն  ընծայագրված է Զարեհ
Խրախունուն:

Բառասխալը՝ չհասկացված լինելը կամ սխալ հասկացվելը, հաճախ տեղիք է
տալիս մարդկանց միջև  հարաբերությունների սրման կամ խզման: Այսինքն՝
կյանքում ամեն երևույթ կամ խոսք ունի դիտարկման և հասկացվածության խիստ
ենթակայական  մոտեցում: Այս ընդհանրությունից էլ բխում է պատմվածքները
միավորող մյուս առանցքը՝ նրանց հոգեբանական բնույթը: Դա  Հատտեճյանի
արձակը բնորոշող կարևորագույն հատկանիշն է: «…Երբ կարդաք
Հատտէճեանին գործերը, չենք կարծեր, որ հանդիպիք նոյնիսկ մէկ էջի, ուր ան
հոգեբանական վերլուծումի ենթարկած չըլլա մարդկային այս կամ այն արարքը»1:

Հատտեճյանի ստեղծագործությունը անհատականացնող մյուս ազդեցիկ
շտրիխը նրա մտաերևակայական կերպավորումն է, մտածողության
կարևորումը:

 «Փիլիսոփայական մտածումէ  ախորժող ոեւէ անձ եթէ փոքր ճիգ մը ընե, պիտի
տեսնէ իրերուն ո՛չ թե ճակատին վրայ եղածը, այլ անոնց ետին մնացածը, այլ
խօսքով այն, որ ինքզինք անմիջապէս չի մատներ, այլ կը սպասէ, որ մարդկային
մտածողութիւնը քիչ մը ներս թափանցէ հոնկէ, զայն մէջտեղ հանելու համար»2,-
այսպիսի տեսակետ ունի Ռ. Հատտեճյանը մարդկանց և իրերի
փոխհարաբերությունների մասին: Ըստ Հատտեճյանի՝ բոլոր մարդիկ խոցելի են,
քանզի մահկանացու են  և ստիպված են մահվան ողբերգության զգացողությունը
և ապրումները  քողարկել հեգնանքի և ժպիտի դիմակի տակ:

«Բառասխալ» ժողովածուի առաջին պատմվածքում, որ վերնագրված է  «Գլխու
ցավէ դէպի գիտական տեսութիւն»,  իր առանձնության մեջ  տառապող մարդն է,
որ միշտ չհասկացված լինելու մտավախություն ունի: Պատմվածքի
փիլիսոփայական խորքը սովորական կյանքով ապրող մարդու՝   առօրյա
հոգսերից ազատվելու անհնարինությունն է: Իր բոլոր օրերում՝ աշխատանքի թե
հանգստի ժամերին,  մարդը տառապում ու երկմտում է. իրականում նա
գիտակցորեն կրում է իր բաժին հոգսը, ինչպես տանջող գլխացավ, կարող է
ազատվել դրանից, սակայն նաև չի կարող, որովհետև այդ հոգս-գլխացավը իրենն
է, իրեն ապրեցնողն է, իր կյանքի խորհուրդն է, «գիտական տեսութիւնը»:

Փիլիսոփայական եզրահանգում կարելի է տալ նաև ժողովածուի մյուս՝
«Գրականութիւն» վերնագրով պատմվածքին: Հերոսը մի գիշեր որոշում է զբաղվել
ստեղծագործական աշխատանքով՝ «գրականութիւն ընել», ինչպես գրում է Ռ.
Հատտեճյանը: Արդյունքում թղթի վրա տարվում են կետեր, գծեր, նկարվում են
շրջանակներ, իսկ սեփական երևակայությունը մարդուն հասցնում է նրան, որ
այդ ամենը նշանակություն ունի, միայն պետք է հասկանալ: Այս պատմվածքը իր
խորքում ներկայացնում է Հատտեճյան հեղինակի անփոփոխ կարծիքը. գրողը իր

1 Թորանեան Թ, , Ամբողջական գրագէտը. Ռոպեր Հատտէճեան, Հալէպ,  2002, էջ 14։
2 Շառոյեան Լ., Հաւերժօրէն սիրելի մերին Պոլիսը, Իսթանպուլ, 2003,  էջ 125։
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ստեղծած գրականությամբ պետք է ընթերցողի հետ խոսել կարողանա, որովհետև
նրա համար է գրում:  Եվ եթե ոմանք «գրականութիւն ընելը»  լուրջ գործ չեն
համարում, Ռ. Հատտեճյանը նման մարդկանց համար իր այս և շատ ուրիշ
գրվածքներում  ունի բազում զավեշտալի լուծումներ:

 «Բժիշկը խենդ մը կʾուզէ» պատմվածքի հանգույցը դարձյալ բառասխալն է:
Հատտեճյանը այս պատմվածքում ստեղծել է քսաներկուամյա երիտասարդի
կերպար, որն ունի իր աշխարհը, հետաքրքրությունները, հայացքները և
նպատակները: Նա ինքը իրեն երջանիկ մարդ է համարում, և այդ երջանկությունը
իր մեջ է, իր ներաշխարհում:

Հոգեբանական մեկ այլ կարևոր պահ է հարևան տարեց ամուրիի մոտ
նորաթուխ հոր հպարտ  ու ինքնավստահ պահվածքը. նա միանգամից ավելի
տարիքոտ ու ավելի լուրջ էր դարձել («Հօր մը առաջին օրը»): Կյանքը
շարունակվում է, ժամանակի մեջ  իրար հաջորդող երկու վայրկյանները մեկը
մյուսի շարունակություն են, սակայն տարբեր՝ իրենց բովանդակությանբ: Մի
փոքրիկ, դեռևս անանուն գոյություն փոխում է աշխարհը, նոր շունչ ու գույն
հաղորդում:

 Վերջին երկու պատմվածքները ներկայացնում են մարդու հույզերը,
զգացմունքները , երջանիկ լինելու գիտակցությունը. մի դեպքում մարդն իր մեջ,
իր հետաքրքրությունների ու երազանքների շրջանակում է գտնում
երջանկության բանաձևը, մյուս անգամ՝ իր շրջապատից եկող դրական
ազդակներից է ոգևորվում, տոգորվում լավատեսությամբ և
պատասխանատվությամբ: Հատտեճյանական բոլոր հերոսներին հատուկ է
ներանձնացումը, նույնիսկ ամբոխի մեջ առանձին և յուրօրինակ լինելը: Սակայն
հաճախ այդ առանձնությունն այնքան ապրված ու զգայական է ներկայացվում,
այնքան համոզիչ և իրական, որ թվում է՝ յուրաքանչյուրի կյանքում այդպես զգալն
ու արտահայտվելը պարտադիր պայման է, անխուսափելի ապրում: Նման
տրամադրություն է բերում «Ծերունիի մը օրագիրը» պատմվածքը: «Մինչդեռ
տարիք մը կայ,- խորհում է ութսունմեկամյա  ծերունի հերոսը,- ուրկէ վերջ մարդ
կը վերածուի ամայի եւ անպտուղ կղզիի մը»1:

 «Ծերացանք, ըսել է՝ եկանք, հասանք ծերին: Ամեն բանի ծերին, կյանքի ծերին,
աշխարքի ծերին...» 2 ,- կարծես հենց Հատտեճյանի այս հերոսի մասին են ասված
Ավ.  Իսահակյանը ծերունի հերոսի՝ Օհան ամու խոսքերը:

Կյանքի և մահվան փիլիսոփայությունը հաճախ է դառնում հատտեճյանական
մտածումի քննության առարկան: Այսպիսի մի յուրօրինակ հոգեբանական
մտորում է «Ես իմ մահէս առաջ եւ վերջը» պատմվածքը: Մարդու հոգեբանությանը
հատուկ է մի հետաքրքիր հանգամանք. ուրիշներին պատահող դժբախտությունը
չի կարող կատարվել իր հետ: Հատտեճյանը փիլիսոփայորեն դիտարկում է

1 Հատտէճեան Ռ. , Բառասխալ, Իսթանպուլ, 1972 , էջ 159։
2 Իսահակյան Ավ., Երկեր, Երևան, 1987, էջ 531։
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երևույթի հակառակ կողմը. Իսկ ի՞նչ կլինի մարդու հետ, եթե նա միշտ մտածի
մահվան մասին: «Մարդ ամէն օր քիչ մը կը մեռնի»1,- խորհում է Հատտեճյանը և
զարգացնում այն միտքը, որ ամեն օր մահվան մասին խորհող և մահվան
փիլիսոփայությունը ըմբռնած  մարդը ի վերջո ձանձրանում, հոգնում է մեռնելուց:

 Իր խորքում  փիլիսոփայական նույնպիսի բազմաշերտ հարցադրում ունի
«Երազ» պատմվածքը. արդյո՞ք մարդը կարող է ապրել միաժամանակ երկու
աշխարհներում՝ իրական ու երևակայական, և այդ դեպքում  կարո՞ղ է ինքը իրեն
երջանիկ զգալ: Պետք է նկատել, որ Ռ. Հատտեճյանի պատմվածքներում հաճախ
երազները դառնում են հերոսների կողմից վճռական որոշումներ կայացնելու
կարևոր ազդակներ:

 «Տաղանդաւոր գործի մարդ մը» պատմվածքի հերոսը՝ Հակոբը, որը, երազում
իր պարտապանի՝ Մարկոսի մահը տեսնելով, ետ է պահանջում երկուստեք
շահավետ գործարքի համար նրան տված գումարը: Հեղինակը ճշտորեն
ներկայացնում է Հակոբի տրամաբանությունը. «Իսկական գործի մարդը ան է, որ
դրամը տեղ մը տեղավորելէ վերջ գիտէ նաեւ զայն ճիշդ ժամանակին հոնկէ
քաշել»2: Եվ զավեշտալին այն է, որ այդուհետ  Հակոբը իր «բարեկամի» մահվանն
է սպասում (նա համառորեն չէր մեռնում) և ամեն առավոտ սրտնեղությամբ
հաշվում դարակում դրված դրամը, որը երբեք չէր ավելանում:

 «Ռ. Հատտէճեանի հերոսներից շատերը արդէն մահուան սպասող անհատներ
են («Երազ», «Ծերունիի մը օրագիր» և ուրիշներ), ինչը հոգեբանական-
փորձարարական ապրուած զգայութեան գեղարուեստական քննութեան
կայունացած կառոյց է,- գրել է Ս. Դանիելյանը գրողին և նրա
ստեղծագործությունը ներկայացնող մենագրության մեջ:- Պատմուածագիրը
իրական կեանքի շարժումը ուսումնասիրում է կեանքի յորձանուտից  կտրուած
շերտով, ուր շարժումը պայմանական վիճակ է դառնում»3:

Հետաքրքիր ու խորքային  լուծում ունի  «Երկինքը պարապ է» պատմվածքը:
Մարդը նույն երևույթը կարող է դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից և տալ
միանգամայն հակասական գնահատականներ: Մարդը և միջավայրը
փոխկապակցված են իրար և կրում են մեկը մյուսի ազդեցությունը, և իրերի
բնությունը բնութագրվում է մարդու տրամադրությամբ: «Մարդիկ երջանիկ են եւ
գոհ իրենց աշխարհէն…Անոնք չեն խորհիր երկինքին մասին եւ այնպէս մը
կʾապրին, որ իբրեւ թէ Աստուած գոյութիւն չունի»4:

«Աստված գոյություն չունի» նիցշեական  հայտնի արտահայտությունը երկար
տարիներ չարչրկում է փիլիսոփայական միտքը և, ընդհանուր առմամբ,
մեկնաբանվում է  որպես մարդկային ընդունված արժեքների մերժում և

1 Հատտէճեան  Ռ. , Բառասխալ, Իսթանպուլ, 1972 , էջ 94։
2Նույն տեղում,  էջ109։
3 Դանիէլեան Ս. , Ռոպեր Հատտէճեան. ներաշխարհի գեղարուեստական քննութիւն»,
Իսթանպուլ, 1996, էջ 64։
4 Հատտէճեան Ռ. ,  Բառասխալ, Իսթանպուլ,  1972,  էջ 61։
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հավատքի հիմնական համակարգի վտանգում: Հատտեճյանի փիլիսոփայական
ընդհանրացումը  գոյութենապաշտական տեսակետներից հասնում է նրանց
սկզբնավորման եզրահանգումների՝ նիցշեական տեսության ձևակերպումների
յուրօրինակ մեկնաբանությանը. այն է՝ եթե Աստծո տեղը պարապ է, ապա
վտանգված է հասարակության ողջ բարոյականությունը, նաև մարդու  ու
մարդկայինի գոյությունը:

Իրականության նկատմամբ մարդու ներզգայական աշխարհի ընդվզումն է
պատկերված  «Դավթեանին մնացեալ օրերը» պատմվածքի մեջ:

Քառասունամյա Գնել Դավթյանը մի օր հասկանում է, որ ինքն այլևս չի
հասցնում կատարել նախատեսած գործերը: Եվ կյանքի խելահեղ ընթացքի
զգացողությունը դառնում է ներքին համոզմունք, վերածվում տառապալից
ընդվզումի, անօգուտ  պայքարի և հուսալքման. «Այլեւս հասկցած է, որ եթէ մեռնի,
կեանքէն կշտացած, իր ծրագիրները ամբողջովին իրագործած պիտի չըլլան
տակաւին...»1:

Իսկ ինչպե՞ս պետք է զգա ժամանակի ռիթմը  որևէ նպատակ չունեցող մարդը:
Նրա համար կյանքը պարզապես նկար է, նատյուրմորտ՝ կազմված ծանոթ
իրերից, որոնք միշտ նույն դիրքում են, նույն անգործության մեջ անշարժացած:
Հենց այսպես է ընկալում կյանքը «Առանց նպատակի» պատմվածքի անանուն
հերոսը: Սակայն այս միապաղաղ իրականության մեջ կա ամենակարևորը՝
Մտածումը, որը ուր որ է  պետք է ամբողջացնի ցաքուցրիվ պատկերը, խոհի
պատառիկները: «Առանց նպատակի» պատմվածքի կարծես  տրամաբանական
շարունակությունն է «Այսպես լավ է» ստեղծագործությունը: Այս հերոսն էլ
նպատակ չունի, բայց երբեք անհանգիստ ու մտահոգ չէր, հակառակը՝ նրա
համար ամեն ինչ իր ձևի և բովանդակության մեջ լավ է, և ինքը գործում էր առանց
նպատակի՝ հանձնվելով պատահարների, անակնկալ դիպվածների:

 «Բառասխալ» ժողովածուում ներառված են պատմվածքներ, որոնցում
զավեշտն ու երևակայությունը միախառնված են իրականությանը, և թվում է՝
կյանքը հենց խաղ է՝ մարդկային բազմաթիվ ճակատագրերով ու
հարաբերություններով: Խաղի երևակայական ըմբռնումը պայմանականորեն
տեղադրվում է կենսական զգայունության հարթակներում:

 «Խենդի պատմութիւն» ստեղծագործության հերոսը փորձում է վերափոխել
աշխարհը, կարգավորել մարդկանց կյանքն ու նրանց հարաբերությունները:
Մտածում է վերափոխման մի եղանակ, որ ամբողջությամբ հենվում էր
մարդկային երևակայության, ինքնաներշնչման ու հավատի վրա: Թվում է՝ ամեն
ինչ հրաշալի ստացվում է, սակայն բավական էր, որ սասանվեր մարդու հավատը,
և փլուզվում է շենքը, խաղն ընկալվում է որպես ծաղր, դառնում անկառավարելի,
և ավելանում է ևս մի խենթ, որը հանդգնել էր խաղատախտակին դնել մարդկային
զգացմունքները:

1Նույն տեղում, էջ 197։
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Մյուս ստեղծագործությունը, որտեղ «խաղի կանոնները» գործում են
իրականությանը ճիշտ հակառակ պայմաններով «Ես իմ ճակատագրիս հետ
գլուխ գլխի»  պատմվածքն է:

Մարդիկ հաճախ ձգտում են արտահայտվելու, պատմելու իրենց կարիքների
մասին, փորձում են դրանցից ազատվել՝ ուրիշների խորհուրդները լսելով:
Սակայն այս խաղն ունի կանոններ, որոնցից կարևորն է անկեղծությունը, ապա՝
վերլուծությունը, մտածողությունը, համոզելը և նման կարևոր պայմաններ,
որոնցից ոչ մեկը իրականում չափելի չէ և չի կարող վճարվել: Եվ վերջում
անխուսափելի է լուծումը. «Բոլորն ալ գացին առանց օգտակար ըլլալու, և զիս
թողուցին իմ ճակատագրիս հետ գլուխ գլխի»1: Ակնարկը առավել քան թափանցիկ
է. մտերիմների խորհուրդները ոչ մի պարագայում վճռորոշ ու վերջնական չեն.
մարդն ինքն է իր ճակատագրի տերը:

Հատտեճյանի գրչին բնորոշ է հակադարձ բևեռի միջից ներկայացնել
իրականությունը, և եզրահանգումն էլ ստացվում է մարդկային
տրամաբանությունից և սպասելիքներից բեկված աներևակայելի և
զարմանալիորեն ցանկալի գույներով ու խտացումներով:

Հետաքրքիր հոգեբանական մտահանգում ունի ժողովածուի թերևս
ամենազավեշտալի ու ֆանտաստիկ պատմությունը՝ «Համաճարակ»
պատմվածքը, որի դիպաշարը որքան  անիրական, նույնքան էլ հնարավոր է ու
պատճառաբանված: Գրականության մեջ երբևէ ներկայացված
ամենաերևակայական պատմությունները հաճախ դարձել են իրականություն:
Ու՞ր է տանում կյանքի խելահեղ առաջընթացը՝ համատարած զբաղվածությա՞ն,
թե՞ անխուսափելի ձանձրույթի: Ձանձրույթը բերում է հոգնություն, ապա՝
անտարբերություն, որին հետևում է անպատասխանատվությունը: Եվ աղետալին
այն է, որ այն վարակիչ է, և վերածվում է համաճարակի: Այս ամենն ունի
տրամաբանական մի եզրահանգում. ուրեմն ինչու՞ չի կարող գալ մի ժամանակ,
երբ ներկա քաղաքակրթությունը ձախողվի, և մարդիկ ձանձրանան մարդու նման
ապրելուց, ցանկանան վերադառնալ նախկին անասնական անքաղաքակիրթ
կյանքին՝ հանգիստ ու անհոգ ապրելու համար:

Իր պարադոքսային  հարցադրմամբ ու նույնքան պարադոքսային ավարտով
յուրօրինակ  «բառասխալ»  է  ժողովածուի վերջին ՝ «Բախտի մեքենայ մը»
խորագրով  պատմվածքը:

«Հետազոտության» արդյունքում  պարզվում է, որ որոշ մարդկանց  մարմնում՝
ինչ-որ տեղ, գոյություն ունի թաքնված մի օրգան՝  «բախտի մեքենա», որը
անորսալի է, թափանցիկ: Անորսալի է, քանզի այդպիսի օրգան ունեցողները
ապրում են մինչև խոր ծերություն, և այդպիսիներին, բնականաբար, դիահերձելու
անհրաժեշտություն չի լինում, և «բախտի մեքենան» իրեն լրիվ սպառած է լինում:

1 Հատտէճեան Ռ. ,  Բառասխալ, Իսթանպուլ,  1972, էջ 220։
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Իսկ երիտասարդ տարիքում մեռնողները այդպիսի մեքենա չեն ունենում. սա է
«հետազոտող խմբի» եզրակացությունը:

Մինչ պատմվածքի հերոսը՝ Մուշեղ Մաշայանը, բոլորովին անտեղյակ իրեն
հետևող մարդկանց փորձարարական որոշումներին ու եզրակացություններին,
վայելում էր հաջողակի և հաղթողի փառքը, խումբը որոշում է՝ «գիտութեան
առաջընթացին համար» պետք է զոհել քսանվեցամյա երջանիկ ու բախտավոր
մարդուն՝ «ապացուցելու համար իր բացառիկ բախտաւորությունը, իր բախտային
գործարանին անուրանալի գոյութիւնը»1:

Ժողովածուի ընդհանրական-ամբողջական կերպարը ժամանակակից մարդն
է՝  ներաշխարհի հոգեկան բարդ շերտերով. մերթ ընդվզումը, մերթ
համակերպումը, մերթ աշխարհը վերափոխելու ուղիների տենդագին
որոնումները, մերթ ձանձրույթն ու մենության տառապանքը ամենախորքային
վերլուծություններով ու տողատակերով միահյուսվում ու ստեղծում են մարդու
հոգեկան  աշխարհի  ապրումներն ու զգայությունները:

  «Բառասխալ» ժողովածուն հայ արձակում ուրույն տեղ ապահովեց
Հատտեճյան պատմվածագրի համար: Նա իր ստեղծած կերպարների միջոցով
փորձեց տեղորոշել կյանքի և մահվան սահմանները, ներկայացնել մարդկային
բարդ փոխհարաբերությունները, մտածողության և երևակայության անչափելի ու
անճանաչելի լինելը:

Գրականություն

1. Հատտէճեան Ռ., Բառասխալ, Իսթանպուլ, 1972 թ.։
2. Դանիէլեան Ս., Ռոպեր Հատտէճեան. ներաշխարհի
գեղարուեստական քննութիւն, Իսթանպուլ, 1996 թ.։
3.  Թորանեան Թ., Ամբողջական գրագէտը. Ռոպեր
Հատտէճեան, Հալէպ,  2002 թ․։
4. Յակոբեան Մ., Անվերջակէտ զրոյց մեր գրականութեան
երախտաւորներուն հետ, Իսթանպուլ, 2013 թ․։
5. Հատտէճեան Ռ., Գրական գործունեութեան 40-ամեա
հանգրուանին, Իսթանպուլ, 1987 թ․։
6.  Շառոյեան Լ., Հաւերժօրէն սիրելի մերին Պոլիսը,
Իսթանպուլ, 2003 թ.։
7. Իսահակյան Ավ., Երկեր, Երևան, 1987թ.։
8.  «Սան»,  թիվ 1-2, Իսթանպուլ, 1968 թ.։

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․դ․ Ս․Ա․Խանյանը։

1Հատտէճեան Ռ․, Բառասխալ, Իսթանպուլ, 1972, էջ 230։
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Զինաիդա  ԲԱԼԱՅԱՆ
ԱրՊՀ  գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.դ.
E-mail:  zinaida.54@bk.ru

ԱՌԱՔԵԼ  ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆՑԻ  «ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽԻ»  ԵՐԿԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԵՐԸ

XIX դարի հայ գրականության ընդհանուր համապատկերին,
Արցախի թեման ներկայացնող բազմաբնույթ աղբյուրների մեջ,
իր արծարծած թեմաներով, ներկայացրած ազգային
գաղափարակառույցով, հետապնդած հիմնախնդրով,
առաջադրած ծրագրով առանձնանում է Առ. Կոստանդյանցի
«Պատմություն Արցախի» բարձրարժեք գիրքը, որն իր մեջ
ամփոփում է երկու ձեռագիր (թիվ 7822 և թիվ 7823): Հեղինակը
շուրջ 20 տարվա ընթացքում է ավարտին հասցրել այդ
մատյանները:
Հոգևոր առաքինություններով պսակյալ Գտչավանքի
վանահայր պատմիչի` Առ. Կոստանդյանցի գրքի
սահմռկեցուցիչ նկարագրությունները ներկայացնում են
հայրենի Դիզակ գավառի քաղաքական կյանքի մռայլ,
ողբերգություններով լի նկարագիրը, վիպապատմական
երանգներով, մեծ ցավով գծում ժամանակի անբարո դիմագիծը,
հատկանշում Արցախի մելիքների մաքառող ոգին:
Հանուն հայրենիքի փրկության հեղինակը ոգեկոչում է նրանց
հերոսական պայքարի ելակետը` բազում անհավատալի
դրվագներ վկայակոչելով, ցույց տալիս արցախցու կամային
անգերազանց հատկանիշները, ազատասիրելու խիզախ բարքը,
խառնվածքային ինքնատիպ, աստվածային գծերը,
փառաբանում ազգային ավանդույթները պահպանելու հզոր,
գերմարդկային կամքը, արտասուքով փաստում խաբեության,
դավաճանության, մատնության, հավատափոխության զոհ
դարձած հերոսական այրերի վախճանը, բացում
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արցախցիների ճակատագրի` արյունարբու թշնամիների
վայրագություններից հասած դժբախությունների գիրքը :
Առ. Կոստանդյանցի «Պատմություն Արցախի»-ն արդիական
հնչեղությամբ արարված, գիտական ամուր ատաղձով
շաղախված անբեկանելի այցեքարտ է` սաստող ներկային`
դասեր առնելու անցյալից`ապագային ուղղված, չկրկնելու
անցյալի վրիպումները, սխալները, երբեք և ոչ մի պարագայում
հավատավոր չլինել ոխակալ թշնամու հանդեպ, հոգով, մտքով,
ոգով, զենքով զորեղանալ` թշնամիներին քայլ առաջ չթողնելու
անբեկանելի ու հզոր երդումով հաստատված:
Հազար տեղերից, հազար կողմերից, հազար դարերով
Հայրենիքի խոցոտված մարմինը, վիրավոր հոգին բուժել,
սլացող ոգին պաշտել-պահպանել, անհաղթելի, հզորազոր,
հավերժական դարձնել հայն ու Հայաստանը:
Բանալի բառեր՝  Մելիք Ավան, բերդամրոց, մելիք Վելիջան, Ցոր,
մայրաբերդ, Արցախի լեռներ, ձեռագրեր, Աբու Մուսե:

З․ Балаян
ЛИТЕРАТУРНЫЕ CСЫЛКИ К КНИГЕ  АПОСТОЛА

КОСТАНДЯНЦА "ИСТОРИЯ АРЦАХА "
В общем контексте армянской литературы XIX века, в различных
источниках, представляющих тему Арцаха, с упомянутыми
темами, с представленной национальной идеологической
структурой, исследуемой проблемой, предложенной программой,
выделяется ценная книга Апостола Костандянца  "История
Арцаха", в которой обобщены две рукописи (№7822 и №7823).
Автор работал над этими книгами около 20 лет.
Книга монаха-историка Гтчаванка, обладающего духовными
добродетелями Апостола Костандянца, представляет собой
мрачное описание политической жизни его родной провинции
Дизак. Автор, используя традиционные художественно-
исторические мотивы, с большой болью описывает
безнравственный облик времени, характеризует боевой дух
меликов Арцаха.
Во имя спасения родины автор призывает их к отправной точке
героической борьбы, приводя множество невероятных эпизодов,
где проявляются несгибаемая сила  воли арцахцев, мужественный
характер, уникальный темперамент, божественные черты,
прославляет национальные традиции и описывает прекрасные
родные края, мощную, сверхчеловеческую волю сохранения
национальных традиций.  Со слезами описывая гибель героических
мужчин,  ставших жертвами обмана, предательства,
вероотступничества, автор открывает книгу о несчастных
судьбах арцахцев, вызванных зверствами кровожадных врагов.
"История Арцаха" Апостола Костандянца - это неоспоримая
визитная карточка, созданная в современном звучании, окутанная
прочной научной плотью, заставляющая извлекать уроки из
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пережитого, не повторять ошибок прошлого, никогда и ни при
каких обстоятельствах не верить в заклятого врага.
Автор призывает исцелить веками растерзанную плоть Родины,
ее душу, израненную в тысячи местах, поклоняться и сохранять
стремительный дух, сделать aрмян и Армению непобедимыми,
могучими, вечными.
Ключевые слова։ Мелик Аван, крепость, Мелик Велиджан, Цор,
майраберд, горы Арцаха, рукописи, Абу Мусе.

Z․ Balayan
LITERARY REFERENCES  TO ARAKEL KOSTANDYANTS'S

BOOK "HISTORY OF ARTSAKH"
In the general context of the Armenian literature of the 19th century, in
various sources representing the theme of Artsakh, with the topics
raised by him, represented by the national ideological structure,
pursued by the problem, proposed by the program, the most valuable
book by A. Kostandyants "History of Artsakh" stands out, in which two
manuscripts are summarized (No. 7822, No. 7823). The author
completed these books in about 20 years.
The monk-historian Gtchavank, who possesses strong virtues, presents
how in the book of A. Kostaryants the gloomy image of the political life
of his native province of Dizak is presented with horrifying descriptions,
the description is full of tragedies, with novelistic nuances, paints the
immoral appearance of the time with great pain, characterizes the
fighting spirit of the meliks of Artsakh.
The author recalls the beginning of their heroic struggle to save the
Motherland, cites many incredible episodes, shows the unbending
strong-willed qualities of the people of Artsakh, valiant morality,
peculiar temperamental, divine features,  to glorify national traditions
and describes the beautiful native lands, the powerful, superhuman will
to preserve national traditions, notes with tears the death of heroic
widows who became victims of deception, betrayal, apostasy, opens a
book about the misfortunes of the fate of the people of Artsakh, caused
by the atrocities of bloodthirsty enemies.
"History of Artsakh" by A. Kostandyants is an indestructible visiting
card, created with a modern sound, mixed with a solid scientific tree,
pronouncing the present, learning from the past for the future, not
repeating the mistakes of the past, never being loyal to a hostile enemy,
fortified by spirit and weapons, confirmed by an unbreakable and
powerful oath not to let the enemies take a single step forward.
To heal the wounded body of the Motherland, the wounded soul from
thousands of places, thousands of sides, thousands of centuries, bow
down and preserve the impetuous spirit, make the Armenians and
Armenia invincible, powerful, eternal.
Key words: Melik Avan, fortress, Melik Velijan, Tsor, mayraberd,
mountains of Artsakh, manuscripts, Abu Muse.

Առ. Կոստանդյանցի «Պատմություն Արցախի» արժեքավոր գիրքը (երկու
ձեռագիր մատյանների` թիվ 7822, 7823-ի համարակալությամբ պահպանված)
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թեև հայտնվել է գրական մշակների, ուսումնասիրողների ուշադրության
կենտրոնում, բայցև միմիայն հղումներ կատարելու կարգով։ Այս տեսանկյունից
մեր քննությունը կարելի է գրականագիտական առաջին անդրադարձը համարել
հայ գրականության պատմության մեջ։

Ստեղծագործող անհատների համար կարևոր առանցքային գործոններ են
հանդիսացել թե՛ ծննդավայրը, թե՛ պատմաաշխարհագրական, մշակութային,
տեղագրական միջավայրը, թե՛ հոգևոր կենտրոնները, որտեղ աշխատել, տքնել
են (Մ. Խորենացու, Ա. Լաստիվերտցու, Գր. Նարեկացու, Կ. Գանձակեցու և
գրական այլ մեծերի օրինակները վառ ապացույցներ են և կարելի է շարունակել
շարքը) հայ գրականության, մշակույթի մեծերը, նվիրյալները, որոնցից մեկն էլ
XIX դարի երկրորդ կեսերին հայ գրականության մեջ եռանդուն կերպով հանդես
եկած Առաքել Վարդապետ Կոստանդյանցն է:  Նրանց համար վերոդիտված
առաջնահերթ ու կարևորագույն օղակները սնուցող տարր են հանդիսացել
իրենց երկերը գրելու ժամանակ։

Հեղինակի ծննդավայր Արցախի պատմական Դիզակի Թաղուտ գյուղը և իր
համար հոգևոր կենտրոն դարձած Գտչավանքը` սրբակրոն կյանքով ապրելու
հոգևոր կենտրոնը, բազմաթիվ ձեռագրեր տքնանքով հայթայթելու,
արտագրելու, վիմեղեն արձանագրություններ վերծանելու,  հոգևոր ու
մանկավարժական աշխատանք կատարելու, ձեռնասուն մանկանց
ուսուցանելու ժամանակ եղել են նրա հզոր ներշնչարանները, և միաժամանակ`
երկուստեք, իր անզուգական, հերոսական, վեհ ու ասքակիր  հայրենիքի ու նրա
անվեհեր, նվիրյալ զավակների վաստակը գնահատելու, ողբերգական
ճակատագրի մասին պատմություններ հյուսելու տեսանկյունից` հոգու
ազնվակիր շաղախը, մտախառնվածքի բարոյական, քաղաքացիական ամուր
ելակետը և հայրենական քաղաքական շահերից  բխող զուգադիր,
գաղափարակիր երկբևեռները:

XIX դարի  համապատկերին, հոգևոր այդ հզոր հուշարձանի` Գտչավանքի
մշակութային դերն ու նշանակությունը բացահայտելու  համար,
ընդհանրության մեջ` որպես օրինակ, վկայակոչելով և առանձնադիտելով
Կոստանդյանցի անցած ուղին, նրա կողմից  դրսևորած  ստեղծագործական և
հոգևոր ամուր կապը վանքի հետ, նրանից ստացած անբացատրելի լիցքերը
հասկանալու համար,  փորձենք մի փոքր քննություն  կատարել Գտչավանքի
հետաքրքիր նկարագրի շուրջ, որը «Պատմություն Արցախի»  երկասիրության
անձնավորված առաջնահերթ կերպավորումներից մեկն է հանդիսանում :

Արցախ, Դիզակի գավառ, Գտչավանք, Գտիչ (Գտչա) վանք…
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Հին ժամանակներից սկսած  ԼՂԻՄ-ի Հադրութի շրջանի մեծ մասը`
Մարտունու շրջանի հետ միասին, Մյուս Հաբանդ անունով է կոչվել` որպես
Արցախի 12 նահանգներից մեկը:

Տեղադրությամբ, Բերդաձորի մեջ մտնում էին Դիզափայտի արևմտյան
փեշերին գտնվող գյուղերը, որոնք Հադրութի շրջանի լեռնային մասն էին
կազմում, իսկ հարավային մասում փռվածները` Պարզկանք գավառի մեջ:

 Հիմնականում Հադրութի շրջանի (մելիքության ժամանակներում` Դիզակի
գավառի) մասին է հյուսված Գտչավանքի վանահայր` Առաքել վարդապետ
Կոստանդյանցի` գրականագիտական, հայագիտական, արցախագիտական,
պատմագիտական մտքի եզակի արժեք ունեցող «Պատմություն Արցախի»
գիրքը:

Իշխանագետի գեղատեսիլ հովտի տարբեր կողմերում փռված էին Տողաձորի
անկրկնելի և ինքնատիպ հուշարձանները` Ջրակուս (դեպի աջ), Մարիամաձոր,
Ծակուռի, Թաղուտ, Հակակու, Հողեր, Հախուլու (Հարթաշեն), Էդիլլու
(Ուխտաձոր), Խրմանջուղ (Ծաղկավան) , Աղբուլաղ (Ակնաղբյուր), Քյուրաթաղ
կամ Դուդուկչի հայկական գյուղերը, իսկ ձորագետի մյուս ափին` Ազոխ,
Դրախտիկ, աջից` Մեծ-Թաղլար, հարավային կողմում` Տումի գյուղերը:
Թվարկվածների կենտրոնական մասում Տողասարը  (Քթիշ բերդը) կամ
Ճգնավորի լեռն է փռված, արևելալանջին ունենալով մելիքանիստ Դող-Տող
բերդավանը, դեպի հարավ ևս փռված ունենալով նշանավոր Գտչավանքը`
Մոխրենեսի հարևանությամբ:

Այդ չքնաղագեղ հովտում, մարդկային հանճարի շռայլանքով արարաված  և
նվիրվածությամբ տեղադրված է եկեղեցական կառույցների մի համակարգ, որի
անվանացանկում առինքնող անունների շարքը համալրում են չորս
ուղղություններով սփռված հետևյալ հոգևոր սրբատեղիները` Օխտը (յոթ) դռնի
վանքը, Կատարովանքը, Գորոզ բերդը, Կարմիր եկեղեցին, Ճոխտ պռըվածառի
վանքը, Մրխաթուն, Կախան, Նոնեգա եկեղեցիները, Կաքավավանքը,
Ծաղկավանքը, Ճվավանքը, Յոթ-խաչ վանական համալիրը` դիմացն ունենալով
Գտիչ-Քթիշ բերդ-ամրոցը, որը IX դարում եղել է հերոսական Եսայի Ապու-
Մուսեի նստավայրը, X դարում`  Դիզակի թագավորանիստ կենտրոնը: Հոգևոր
այդ հուշարձանների թագն ու պսակը, ամենայն իրավամբ, պետք է համարել
Գտչավանքը:

Ըստ վավերական  հավաստի աղբյուրների, հնագույն ժամանակներից եկող
պատմություն ունի Գտչավանքը:
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Ըստ Մ. Կաղանկատվացու հիշատակության, VIII դարսկզբին տեղի ունեցած
Պարտավի եկեղեցական ժողովի մասնակիցների թվում նշված էր նաև
«Գտավանքի տանուտերը»1:

XIII  դարում`  Դիզակի Մելիք-Ավանյան մելիք Ավան-Եգանի իշխանության
ժամանակաշրջանում, Գտչավանքը հասնում է իր զարգացման նախադեպը
չունեցող գագաթնակետին: Բազմաթիվ վիմեղեն արձանագրությունները`
փորագրված վանքի շենքերի տարբեր մասերում, շատ խոսուն են, հարուստ և
բազմաբնույթ տեղեկություններ են պարունակում իրենց մեջ:

Ժամանակների հոսքում, վանքն ու վանքապատկան տարածությունները,
բազում թշնամյաց հարձակումներից ենթարկվել են թալանի, ավերումների,
կործանման, բայցև տարբեր ժամանակներում` հոգևոր և աշխարհիկ
գործիչների, բարերար-նվիրյալների կողմից` կառուցումների ու
նվիրատվությունների  մակարդակով,  տրվել  են  նորոգման, բարգավաճման:
Այս և այլ կարգի երևույթների մասին հարուստ անդրադարձներ ենք նկատում
Առ. Կոստանդյանցի «Պատմություն Արցախի»  երկասիրության  մեջ, որով այն
ձեռք է բերում եզակի, խիստ գիտական արժեք:

Որպես մշակութային անկրկնելի կոթող, այն կառուցված է գեղատեսիլ
բնության  գրկում` կատարողական բարձր արվեստով շաղախված, հայոց
հանճարի ինքնատիպ երանգներով ու ճարտարապետական ուրույն ոճով և
առանձնահատկություններով առանձնադիտված, իր հիմքում դառնալով
Արցախի միջնադարյան մշակույթի բացառիկ կոթողներից մեկը, որին փայլ ու
աստվածային կազմվածք է տալիս մի կողմից դեղնագույն, սրբատաշ քարերի
(որով կառուցված է Գտչավանքի համալիրը) վիմեղեն հարմոնիան, մյուս
կողմից` չորս կողմ սփռված բնության ոգեղեն աուրան, որոնք` բոլորով
հանդերձ, ներդաշնակություն են կազմում անձեռակերտ բնության
գաղտանարններում, իսկ այդ զարմանահրաշ սլացքների ոգին ու միտքը
շարժողը` առաջին հերթին,  երկրի դպիր-տերերն են, լուսավոր
հայրենապահները, ձեռագրեր-վարքամատյաններ ստեղծող հանճարաշուրթ
այրերը:

Նրանք, իրենց վերապահված ասացող լռությանն  ունկնդիր` առաջնորդվելով
հայրենիի դառն ու դժար ճակատագրի էջերից ոչինչ և ոչ մի հյուլե բաց չթողնելու
նախապայմանով` դրանք իրենց պատմություններում զետեղելու, դարերին
հանձնելու դժվարահաճ միակամությամբ լեցուն` վստահ են, որ հետագա

1 Տե՛ս Մովսես Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Թիֆլիս, 1912, էջ 233:
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կասկածամիտ ժամանակների սրբակրոն նվիրյալները կլինեն իրենց վաստակը
դարերին ու երկրի իսկական տերերին հանձնող երդմնամիտ երախտավորները
… :

Այդուհանդերձ, Լեոն հոգևոր կենտրոնի արվեստական դիմահարդարումը
համեմատում է Բագրատունյաց թագավորական տան կառուցողական ոճի
հետ` դիտելով. «Առհասարակ ներքին ու արտաքին կողմերից Գտչավանքի
ճարտարապետությունը կրում է Բագրատունյաց ոճի կնիքը»1 :

Աշխարահագրական և պատմական լանդշաֆտի անկրկնելի
զուգադրությամբ փռված, տեղագրական դիրքով առինքնող, գեղագիտական
վրձնաշարժերով տեսանելի, ժամանակների հարահոսքերում խորին լռությամբ
կանգուն ու ասացող երանգներով լի, երբեմնի իշխանական ու արքենի
տրվածքներով երիզված Արցախամուր (Բուզանդ) աշխարհի Դիզակ գավառի
Տողասարի  կամ Ճգնավորի լեռան թիկունքին թիկնած, հյուսիսարևմտյան լանջի
գոգավոր տեղանքում, ստվերախիտ անտառների գրկում, հեռվից նշմարվում է
Գտչավանքի գմբեթը, ավելի մոտիկից` իր վաղեմի վեհությամբ` դարահեծ
խոհերին մերձ լաբիրինթում, աշխարհի հետ տալիք ու առնելիք
խոսություններով ծանրաբեռ, խռովահույզ հոգով, վիմեղեն հպարտությամբ,
վաղեմի փառքերի փշրանքներին ունկնդիր կանգնած է Գտիչ վանքը: Վերջինս`
հոգևոր այրերի փառագագաթ արարումների տեսանող վկան, նրանց
մտախոկերի ու ազգային խառնվածքի, անհանգիստ ներաշխարհի լուռ
ունկնդիրն է, միով բանիվ` վարքադարանի հզոր լույսի ու հայրենապաշտ
էության վիմեղեն վկայախոսը, մնալով թշնամիների ավերումներից քրքրված,
անողոք դարերի հարահարցումներում իր շնորհներից զրկված մենավորը:
Այսօր էլ Գտչավանքը, իրավամբ, ամենայն նվիրումով ու դարավոր
սպասումներով կարող է երկխոսել ներկաներիս ու ապագայի նախանձախնդիր
գիտնականների հետ, բանավիճել` մշակույթներ սեփականացնող այլազգի
ստահակների հետ։

Ասելիքները` դարավոր լռության մեջ, խորն են և երրորդող:
Նրանցից` հոգևոր դասի Գտչա (տարբեր աղբյուրներում` Քթիշ, Գտիչ,

Գտչավանք,  Գտավանք) վանքի վանահայրերի մեջ, իր ծրագրայնությամբ,
որդեգրած գաղափարակարգով, մտավոր քննողությամբ, և հատկապես,
հայրենի եզերքների մասին պատմվող փաստերի, ձեռագիր մատյանների
հավաքագրմամբ, հայրենիքի մասին պատմություն ստեղծելու անքննելի ու

1 Լեո, Իմ հիշատակարանը, Շուշի, 1885, էջ 247:
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պարտադիր պահանջով առանձնանում է բանահավաք, վաստակաշատ
մանկավարժ, իր գործի հմուտ գիտակ (չնայած միշտ իրեն խոնարհ ու համեստ
մշակ է համարում), պատմիչ Առաքել վարդապետ Կոստանդյանցը` XIX դարի
հայ գրականության մեջ Արցախի թեման արյունատար մայր երակներով քննած,
բացառիկ և եզակի արժեքներ հավաքագրած և արարած վարդապետը։

 Հայոց մայր պահոցում` Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
Մատենադարանում, առավելապես ընտիր ոսկեղենիկ հայերենով` գրաբարով,
պահպանված են Առ. Վարդապետի հեղինակությամբ ստեղծված ձեռագիր
մատյանները, որոնք ունեն հարուստ և հետաքրքիր բովանդակությամբ
պատումներ, Արցախ աշխարհի քաղաքական,  հասարակական, պատմական
կյանքին վերաբերող դրվագներ, հոգևոր և աշխարհիկ առաջ֊նորդների
վարքաբանությունը քննող պատմություններ: Նրանցում քննված են նաև
բնական երևույթների` սարսափելի հիվանդությունների, սովի, ժանտախտի,
բնության մեջ շարժվող տարաբնույթ աղետների` երկրաշարժերի,
պատերազմների, գերեվարության, կոտորածների, գաղթի վերաբերյալ
սահմռկեցուցիչ պատմություններ, արցախցիների կյանքին վերաբերող
բազմապիսի դրվագներ, նրանց բնույթի, տոհմիկ հոգեբանության
ավանդութակիր շերտերի բացահայտումներ, ազգային հոգեկերտվածքի
շղարշներ, կենսաբանական տրվածքի՝ ազատության, հայրենապաշտության
անկրկնելի օրինակներ, ապրելակերպի տիպական երանգներ, հայրենի երկրի
ճակատագրին առնչվող տարաբնույթ անցքեր, մելիքական տներին բնորոշ
առատ տեղեկություններ, նրանց կորուստների, հերոսապատումների,
ստեղծագործ  էության  երանգներ: Եվ որ կարևորն է` գրականության և
մշակույթի, հոգևոր և աշխարհիկ նշանավոր գործիչների, առաջնորդների սեղմ
ու արժեքավոր դիմանկարներ, հարևան ժողովուրդների հետ առնչությունների,
տարաձայնությունների, արյունալի կռիվների անցքեր, օտար երկրների
քաղաքական խաղերի և այդ ամենի կիզակետում գտնվող, Արցախի
քաղաքական ծանր ճակատագիրը բացահայտող անդրադարձներ, բարոյական,
պատմական, աշխարհագրական, հոգևոր կյանքը բնութագրող խիտ
մեկնաբանություններ։

Արդի ժամանակաշրջանի անբարո և դաժան մարտահրավերներին,
թշնամական ոտնձգություններին, ամենայն լրջությամբ, կարող են դիմակայել
նաև Կոստանդյանցի երկերը` առավելապես դեռևս անտիպ վիճակում գտնվող
ձեռագրերը և աշխարհաբարի վերածված մի քանի եզակի արժեք ունեցող
գործերը։ Առաքել Կոստանդյանցի «Պատմություն Արցախի»-ն  գրաբարից



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 89

աշխարհաբար փոխադրելու աշխատանքը` սեղմ առաջաբանով, գիտական
բարձր կուլտուրայով, մեծ ջանադրությամբ և անչափելի
պատասխանատվությամբ, ընդգծված հոգատարությամբ,  բազմաթիվ
դժվարություններ հաղթահարելով, սկսել և ավարտին է հասցրել  ծնունդով
խծաբերդցի, մեծ լեզվաբան-գիտնական, հայրենական, հոգևոր արժեքների
հանդեպ նախանձախնդիր, հայագետ-արցախագետ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդուարդ Մկրտչյանը: Նրա
փոխադրության վերածված գիրքը բաղկացած է 232 էջից, հրատարակվել է
Երևանի «Արմավ» հրատարակչությունում, 2019 թվականին:

«Պատմություն Արցախի»-ն ունի իր հիմնանյութը, որն իրար շարունակող
երկու ձեռագիր մատյաններից է բաղկացած՝ թիվ 7822  և 7823
համարակալությամբ, որոնք պարունակում են 525 էջ։ Այդ ձեռագիր
մատյաններն ունեն պատմագեղարվեստական, քննաբանական
ուղղվածություն, քաղաքական, փիլիսոփայական մտահանգումներ:

Էդ. Մկրտչյանն այդ ձեռագրերի վերծանման, բացահայտման, մեկնաբանման
շուրջ առաջին աշխատանքը վերնագրել է «Եկեղեցաձոր-Օձաբերդ-Խծաբերդ
կամ Խծաբերդ անուան ծագման մեկնաբանութիւն» անվամբ, այն տպագրելով
2001 թ. Հալեպում լույս տեսած «Գանձասար»  պաշտոնաթերթում։ Իր առաջին
անդրադարձը գիտնականը կատարել է թիվ 7822 ձեռագրից արված քննական
անդրադարձներով։ Վերոդիտվածից ելնելով, կարելի է ընդգծել Էդ. Մկրտչյանի
ցուցաբերած ջանքն ու եռանդը, ունեցած արդյունարար դերը XIX դարի
համապատկերում «Պատմություն Արցախի» գրքի փոխաբերման
շրջանակներում Արցախի թեման ներկայացնելու ուղղությամբ: Այս
տեսանկյունից նաև բարձր գնահատականի է արժանի նրա ցուցաբերած
քաղաքացիական և մասնագիտական քայլը «Պատմություն Արցախի» գրքի
հեղինակին ներկայացնելու, որոշ կարևորագույն հարցեր ծանոթագրելու,
հիմնականում հեղինակի ոճն ու պատմական խնդրառություններն անխաթար
պահելու ուղղությամբ:

Առ. Կոստանյանցի ծննդավայրը հայրենական առաքինություններով
պսակված Արցախի Դիզակի մելիքության Թաղուտ գյուղն է։ Կրթությունը
կրոնական է։ Երեք տասնամյակ նա աշխատել է Գտչավանքում` որպես
վանահայր վարդապետ։

 Գտիչ վանքի ճակատագրի ծանր անցումներից մեկն էլ փաստվում է
նետողաց ազգի՝ մոնղոլ-֊թաթարական արշավանքների ժամանակաշրջանը,
որոնք մորեխի նման տարածվել էին աշխարհով մեկ, այդ թվում նաև դեպի
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Հայաստան, Արցախ, Ռուսաստան, Կիլիկիա՝ հարյուրավոր տարիներ այդ
երկրների ժողովուրդների զարգացումը հետ մղելով։ Նրանք դավանում  էին շիա
կրոնին։

 Նրանց մասին հայ և համաշխարհային գրականության մեջ բազմապիսի
արձանագրություններ, վավերագրեր կան` գրված տարբեր լեզուներով։ Արաբ
մատենագիր Իբն ալ-Ասիրը նրանց մասին գրում է.  «….  Ես նկարագրելու եմ
ամենասոսկալի դժբախտությունը և ամենամեծ աղետը, որի նմանը դեռ չեն
տեսել երկրի վրա ոչ ցերեկը, և ոչ գիշերը որը պայթեց բոլոր ժողովուրդների
գլխին ու, գլխավորապես մուսուլմանների:…. Համաշխարհային տարեգրերում
ո՛չ մի նման բան կամ մոտավոր կերպով նման անցք չի հիշատակված:….

Ոչ ոք չէր քնում այն երկրում, որի վրա նրանք դեռևս չէին հարձակվել, ամեն
ոք ահ ու սարսափով սպասում էր նրանց գալուն…. Նաբուգոդոնոսորի
ժամանակներից աշխարհն այսպիսի պատուհաս չի կրել»1:

Հայ գրականության մեջ մոնղոլ-֊թաթարական արշավանքների մասին
անդրադարձներ են կատարել Վանական Վարդապետը, Կ. Գանձակեցին, Ստ.
Օրբելյանը, Վարդան Արևելցին, Միք. Չամչյանցը, Մուրացանը և ուրիշներ:

Մոնղոլներն իրենց գրաված երկրներում մեծ հարկեր էին հավաքում,
նույնիսկ` մեռելներից։ Հարկերի դիմաց մարդիկ ստիպված գրավ էին դնում
իրենց որդիներին, հարազատներին, բայց նրանցից պրծումն չկար։ Դրա վառ
օրինակներից է Ֆրիկը, ով հարկի դիմաց իր որդուն պատանդ տվեց:
Տաղանդաշատ բանաստեղծը, որ սկզբնապես մեծահարուստ էր` խառնակվող և
դաժան բնույթ ունեցող մոնղոլների երեսից ունեզրկվեց,  հարկի դիմաց իր
պատանդ տված որդուն ամբողջ  կյանքում անհույս կերպով փնտրելով։

 «Ռուզան»  դրամայի հերոս Զաքարեն փաստում է, որ այնտեղով, որտեղով
անցնում են մոնղոլները, խոտ չի բուսանում։

Ահա այդ սահմռկեցուցիչ ժամանակներում (XIII դար)  Գտչա վանքը ևս
ենթարկվել է ծանր հարձակումների. նետողաց ազգի երեսից շուրջբոլոր` վանքն
ու շրջակա տարածքները, որտեղ որ հայտնվում էին նրանք` ավերի, թալանի,
խառնակության  էին ենթարկում ամեն ինչ, ամեն ոք։

 Ինչպես հայ գրականության, մշակույթի երևելիներից (Մուրացան, Րաֆֆի,
Հայկունի, Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանց և այլն) շատերը, նույնպես Առ.
Կոստանդյանցը մտադրվել է հայրենի հիշատակներին վերաբերող

1 Տե՛ս Крымский А., История Персии, ее литературы и дервишской теософии, т. 3, нн 1-2, Москва,
1914-17, ст. 1-3: Տե՛ս Ибн ал-Асир, Из Тарих ал Камиль, Баку, 1940, ст. 134-136: Տե՛ս Մանանդյան
Հ.,  Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Գ,Ե., ՀՍՍՌ   ԳԱ հր., 1952, էջ 179-180:
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պատմությունները, ձեռագիր մատյանները հավաքել, բազմապիսի
տեղեկությունները կենդանի ծերունիներից լսել և գրի առնել իր որոշյալ
մատյաններում՝ կորստից փրկելու մտքով զինված։ Ձեռք բերած նյութերը
տարաբնույթ արձանագրություններ էին, գրավոր ձեռագիր սկզբնաղբյուրներ,
վիմագրություններ, այդ ամենին ավելացնելով յուր մտորումներն ու
հետևությունները` հայթայթած նյութերի վերաբերյալ` ըստ այդ ամենի, փորձեց
պատմություն հյուսել։ Հավաքված նյութը բազմաբովանդակ, բազմաթեմատիկ
էր` սով, քաղց, սարսափազդու ծանր հիվանդություններ, պատերազմական
իրավիճակներ, թշնամյաց հետ կատաղի ընդհարումներ, արյունալի
բախումներ, կոտորածներ, ավերվածություններ, գերեվարություններ, հոգևոր և
աշխարհիկ սրբավայրերի պղծություններ, սպանություններ և այլն և այլն։

 Առ. Կոստանյանցն` ըստ յուր մտադրության, ծրագրել էր չորս  հատորով
գիրք գրել, սակայն նրան չի հաջողվել իրագործել յուր նպատակը։ Չորրորդ
գիրքն անավարտ է մնացել։ Նրա ձեռագրերը  թե՛ իր ժամանակակիցներին (Լեո,
Րաֆֆի և ուրիշներ),  թե՛  հետագա հետազոտողներին շատ են հետաքրքրել,
որոնք հղումներ են կատարել` ըստ իրենց պահանջի։

Առ. Կոստանյանցի «Դիզակի մելիքությունը» գիրքը լույս է տեսել 1913 թ.
Վաղարշապատում։ Տաղանդաշատ պատմիչի ձեռագրերը ստեղծվել են
համարյա 20 տարվա ընթացքում։ Դրանք ունեն  առաջաբաններ։ Հեղինակը
դրանց մասին այսպես է արձանագրում. Առաջինում` «Փրկչական 1858
թվականին սկսված և 1868-ին ավարտված` տեղեկություններ չլինելու
պատճառով», երկրորդում` «Փրկչական թվականի 1870 թ. սկսել և 1880 թ.
ավարտել եմ»1։

Առաքել Վարդապետը, իր մեծ նախորդի` պատմահայր Խորենացու
օրինակով (Մովսեսն իր պատմության երկրորդ գիրքն անվանում է «Մեր
իշխանների անիմաստասեր բարքի մասին»` թե ինչու նրանք իրենց
թագավորական մատյաններում գրի չեն առել իրենց ժամանակներում
կատարված պատմական իրադարձությունները) անչափ անհանգիստ և տխուր
է, դժգոհ «գիտնական վարդապետներից», «բանասեր անձանցից», «հոգևոր
հովվից ու հովվապետներից», բոլոր այն հներից, ովքեր հիշատակություններ չեն
թողել ապրած ժամանակաշրջանի պատմական իրադարձությունների, հոգևոր
և աշխարհիկ հրաշագործ կառույցների, սրբավայրերի մասին, «որի համար

1 Տե՛ս Առաքել Կոստանդյանց, Պատմություն Արցախի, Ե., «Արմավ» հր., 2019
(այսուհետև`Առաքել   Կոստանդյանց, Պատմություն Արցախի), էջ 5:
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Աղվանքը այսօր մնում է տխուր դեմքով քաջակորով մարդկանց կատարածների
կորստյան պատճառով»։ Անդառնալի ցավ է ապրում, որ տեսանող աչքը
տեսնում, բայց չգիտե` ո՞վ և ե՞րբ է կառուցել. «Անթիվ բերդեր և մենաստաններ,
ուխտատեղիներ կամ եկեղեցիներ ու զանազան շինություններ ենք տեսնում,
սակայն բնավ չկա ու չկա տեղեկություն, թե ու՞մ բնակությունն է կամ ո՞վ է
կառուցել…»1։

 Կոստանդյանցի խորագույն կսկիծները մեզ հիշեցնում են նաև Սարգիս
արքեպիսկոպոս  Ջալալյանցի  «Ճանապարհորդություն ի Մեծն Հայաստան»
գրքի ցավանախշ տողերը` գրված հայրենի քառագագաթ, երկնափառ
տաճարները տերերից, երբեմնի հզոր փառքից զրկվելու, երևելի ու
հանճարաշատ արարողների, անպարտ ու հզորազոր մելիքների հիշատակները
կորստյան մատնվելու հանգույն, մանավանդ, որ պատմիչը մեկ առ մեկ այցելել
է Հայոց երկրի երբեմնի վեհ ու վսեմագույն տերերի, արքաների, հովվապետների
ուխտատեղիները՝ նրանց իրենց փոքր շնորհների փշուրներին գերված և
կործանման եզրին տեսնելու վշտերից աղի արտասուք թափելով, սրտամրմուռ
հառաչանքներ-հոգոցներ անելով։

Արդ, Առաքել պատմիչը ևս անկարող է խորագույն ցավ չզգալ և չկսկծալ`
դեռևս կանգուն հոգևոր արժեքներն անհասցե տեսնելու, ծննդյան վկայական
չունենալու, արարողի անունից` անհայտ մնալու մտքից, անորոշությունից`
հուսահատորեն փշաքաղվելու, ազգակործան բախտին ծանրորեն ուղեկցող
քմահաճույքների երեսից` չզայրանալու և չզարմանալու, չխենթանալու:

Իսկ այդ մեծագույն կորուստները, անցքերը վկայում են անօրենների երեսից`
յուր ժողովրդին` արցախցիներին, հասած անողոք պատուհասների,
անհավասար կռիվների, վաչկատուն ցեղերի կողմից հայրենակիցների հանդեպ
գործածած հանցագործությունների, գերեվարության, գլխատումների մասին,
կոտորածներից առաջացած արյան գետերի, գեղեցկուհի կանանց, աղջիկների,
մանուկների առևանգման և այլևայլ թշվառությունների մասին բազմապիսի
պատմությունների։

Սովն ու ժանտախտը ևս` բնության արհավիրքները գումարած,
համաճարակները, բերդավանների, գյուղերի, քաղաքների տխուր
նկարագրությունները` արված տաղանդաշատ վարդապետի գրչի տակ,
փաստագրում են ոչ հեռավոր անցյալի փառավոր էջերի, մելիքների կատարած
բազմապիսի հերոսապատումների, կառուցումների մասին, աստվածամերձ

1 Նույն տեղում, էջ 5:
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տաճարների` երբեմնի իրենց փառքերից, տերերից զրկված լինելու մասին,
հոգևոր և աշխարհիկ կոթողների անշքանալու, անտերության մատնվելու,
անձանձիր և նվիրյալ գրառողներից անլուր մնալու մասին։

Ամենակարևորը, Վարդապետը շոշափում է նաև քրիստոնեական հավատի,
հայրենիքի  պաշտպանության  հիմնախնդիրները, առաջադրում և ոգեկոչում
հայրենապահության գաղափարը։

 Դիզակը հանդիսանալով Արցախի 12 նահանգներից մեկը, ուներ իր
ինքնատիպ ազգային դիմագիծը, ավանդույթների, տոհմիկ հոգեբանության
ընդգծված շերտերը, մելիքների ինքնավարության (XVI դարից սկսած)
ազդակները։ Պատմագրի նկարագրությունները հիմնականում ամբողջանում են
Դիզակի շուրջ կայացված դիտարկումներում։

Աշխարհագրական սահմանագծումները կենտրոնանում են հետևյալ
տեղատարածքներում. Հարավից` Արաքսը, արևելքից` Մուղանի դաշտավայրը,
հյուսիսից` Քոնդալան գետը, արևմուտքից` Դիզափայտը և Քիրսի պարը։

Կոստանդյանցը պատմական և վիպական հերոսների հետաքրքիր շարք է
ներկայացնում, նրանց ակտիվ գործողություններում բացահայտում,
հայրենապահ մղումներ, հերոսական գծեր վերագրում։

 Առաքել պատմիչն իր վաստակին, գիտական կարողություններին
համեստորեն և անհարկի կերպով թերահավատությամբ է նայում` իրեն ցածր
դասելով «գիտաուսումնական հաստատություններում» կրթվածներից։
Այդուհանդերձ, ձեռագրի առաջաբանում նկատում է. «Բայց ներքին հայացքով ու
դիտողականությամբ նրանց նկատմամբ [զգացածը] նշմարելով` [ասեմ],  որ
նրանք բոլորը զանցառու են. անտեսում և հաշվի չեն առնում այս ամենը, նրա
շուրջը ազգասերի փոքր-ինչ վաստակասիրությամբ [չեն երևում]` ազգային
գրչագրությունների ժամանակակից անձանց չգտնելու պատճառով։ Ուստի
նրանց աչքում այս գրավոր վաստակին [իմ] մերձենալը շատ ավելի դժվար և
անարժան  թվաց և, ճշմարիտ ասած, այնպիսի անաշխատ` հանգիստ և անհոգ
անձանց մեղադրողը չեմ. արդարև մեր նախնիներից աշխատասիրության
գրավոր տեղեկություններ չեն գտնվում։ Բայց ես,- շարունակում է պատմիչը
վստահաբար,- ստանձնելով վստահության այն մասը, բերում եմ` որպես
օժանդակություն ազգասեր և կարոտյալ անձանց, ովքեր հարատև
փափագներով ցանկանում են քաղել սույն վաստակումների քաղցրաճաշակ
պտուղները»1։
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Հեղինակը կարևորելով իր առջև դրած սրբազան պարտականությունը`
հայրենի հիշատակների հավաքագրումը և սերունդների դատին հանձնելը,
այդուամենայնիվ իրեն +«ամենայն գիտնական վարդապետների և արտաքին
բանասերների վերջին նվաստը» համարելով, գալիս է ճշմարիտ
եզրակացության` գտնելով, թե «մեր այս ազգի վերջին ամենասուղ ժամանակում
բացեցի աչքերս և բազում նեղություններ կրելով, տեսա երևելի ազգային անձանց
կատարածների այսինչ ճռաքաղությունները»1։

Հեղինակը հետևյալ բացատրությունն է տալիս «ճռաքաղություն» տերմինի
մասին. «…. հետագայի [գրիչները], հայրենասիրության հիշատակները
թողնելով, բոլորովին անհամաձայն են մնում  նախնիների կատարածներին, որի
համար հետին գրածները կոչում ենք ճռաքաղություն («մնացորդի ժողովում»)
նրանց մոտ»2։

Պատմիչը ստեղծված իրադարձությունների պահանջով և
անհրաժեշտությամբ պարտադրված, ազգաքննական աղերսներով
պատմագրում է հետևյալը. «…. թե որովհետև նախկին մեծամեծ թագավորները,
հայրենասեր նախարարաները, քաջամարտ զորապետերը կամ վեհանձն
հոգևորականները կատարել են քաջություններ կամ [ունեցել են]
ազգասիրական այլատեսակ տառապանքներ, [ապա] նախնի հեղինակավոր
ուղղափառ պատմաբան վարդապետները իրենց մարգարտաշատ գրքերում
շարադրել են և ավանդել մեր այս ազգին:  Ուրեմն արժե քննության դնել  [և
գնահատել] իմ արդար դատողության վստահությունը» 3։

Անչափ ցավալի է հնչում պատմիչի խոսքը հետևյալ բառակապակցությունում
և նրա շարունակության իմաստը`պետականության կորստի գիտակցությամբ.
«Հայոց թագավորության վերջանալուց հետո մեր այս ազգը ընկավ զանազան
ազգերի ու թագավորությունների իշխանության տակ, թեպետ տարբեր
տեղերում նախարարաները և զորապետերը ինչ-ինչ քաջություններ և
այլատեսակ ազգասիրական բարեգործություններ կատարեցին, սակայն ոչ
ազատակամ  [եղանակով], այլ այլազան` տարբեր թագավորողների և
կառավարողների իշխանության կասկածանքներով» 4։

Ամենայն մանրամասներով, հայրենավառ հեղինակը ընդգծում է իր
աշխատանքի և՛ կարևորությունը, և՛ հետապնդած նպատակները (դարերին

1 Նույն տեղում, էջ 8։
2 Նույն տեղում, էջ 8։

3 Նույն տեղում, էջ 8։
4 Նույն տեղում, էջ 8։
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հանձնել ձեռք բերած` իր երկրի կյանքին վերաբերող, պատմությունները), և՛ իր
առաքելությունը` հատկանշելով նաև իր պատմության գրության
ժամանակաընթացքը.  «…. Դա իսկությամբ ավելի հարմար երևաց իմ տկար
անձի պակաս գիտությանը. միայն նրանք անցկացնել պատմության մեջ, որոնք
Հայոց ՌՃԿ (1160) [1711 թ.] թվականից հետո պատահել են Աղվանից երկրին:

Հիշյալ թվականից մինչև Արցախյան երկրին ռուսաց թագավորության
տիրապետությունն  [ընկած] շրջանում բոլոր պատահածները բովանդակել եմ
այս փոքրիկ պատմության մեջ: Բայց մի քանի հնագույն պատմագրություններ
եմ գրել նրա մեջ, գրանցել անցքերի ինչ-ինչ պատմություններ, դրանք ևս
անկացրել սույն ձեռագրերի մեջ. հառաջաբանությունից հետո [պատմությունը]
(նաև թղթահամարն առանձին) սկզբնավորվել է մինչև այնտեղ, որ  [տերն] ասի`
արժան եմ համարում: Այն բոլոր պատմությունները օրինակել եմ` արտագրելով
ձեռագրերից, որի համար քաղցրությամբ ներող ընթերցող անձանցդ հայցում եմ
ձեր հարգանքներում ընդունել իմ այս փոքր գրավոր վաստակը և հիշել
մարդկային անջնջելի տկարությունները, թերևս ներողություն շնորհել անթիվ
վրիպումներս» 1։

Պատմիչը փաստացի կերպով նշում է հայրենի երկրի ամրակուռ կազմվածքը,
պետականությամբ պսակյալ նրա ճոխությունը` քանի դեռ թշնամյաց
ոտնձգություններին չի ենթարկվել: Ինչպես պատմիչներից շատերը, Առաքելը ևս
խնդրում է հետագա ընթերցողներին բարությամբ հիշել «այս գրքի անպետ`
անխնամ աշխատասիրող սուրբ Գտիչ վանքի միաբան Առաքել վարդապետին:
Եվ դուք,- ասում է շնորհաշատ դպիրը,- արժանի կլինեք ամենակալի առաջ.
այստեղ` մարմնավոր ժառանգությամբ, այնտեղ` հոգևոր, որտեղ մեզ
կփառավորի ամենասուրբ երրորդությունը`Հայր և Որդի և սուրբ Հոգին,
հավիտյանս հավիտենից. Ամեն: Փրկչական 1858 թվականին սկսված և 1868-ին
ավարտված` տեղեկություններ չլինելու պատճառով»2:

Առաջին ձեռագրերում` «Մնախորհեկի բժշկարար նահատակների մասին»
(քույր և եղբայր` Մինայի և Խորհենի անունից է ստացել Մնախորհեկ սրբավայրի
անունը) պատմության մեջ նշված է հետևյալը.  «Աղվանից երկրի
հայաստանցիների ազգի թագավորության ժամանակ հաստատ և ճոխ էր
Հայաստանը [Հայաստան կար], և թագավորները հաջորդաբար նստում էին
իրենց աթոռներին, շեն ու շեն   տեղեր էին բոլոր քաղաքները և ավանները,

1 Նույն տեղում, էջ 8։
2 Նույն տեղում, էջ 8-9։
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դաշտային տեղերը լի էին բնակությամբ` Երասխ գետից մինչև Կուր գետը, բերրի
Մուղանի դաշտը, որ լի էր բնակությամբ ու մարդկանցով…» 1:

Հայոց աշխարհի  կանոնիկ  կյանքի   խաթարման դեպքում` թշնամիններից
հասած արշավանքների պատճառով, միանգամայն այլ երանգ են ստանում
Կոստանդյանցի նկարագրությունները` նույն պատմության մեջ: «Նույն
ժամանակ,- գրում է հեղինակը,- պատերազմներ էին սկսվում բոլոր կողմերում`
ալանաց ազգից և պարսիկներից, բազում գերեվարություն և ասպատակություն
եղան Հայաստանում, ուստի սկսեցին նվազել և հետզհետե շարժվել դեպի
լեռնային տեղերը» 2:

Պարսիկներից հասած չարամտություններից, հավատափոխելու փորձերից
հետո, իրենց երդման մեջ հավատարիմ մնացած հրեշտականման քույր ու եղբոյր
մարմինները բզկտվեցին…. ու նրանց տապանված  մարմինների տեղը
հրաշքներ էին կատարվում, ախտակիր մարդիկ բուժվում էին անխտիր, քանզի
«բքաբեր ախտերի բժշկության բազմաթիվ հրաշքներ եղան»3` ըստ պատմիչի
հաղորդման: Հրաշագործության վայրը գտնվում էր Դիզակ նահանգի Ցրիվ
կոչված բնակավայրից ներքև՝ հայացքը դեպի Երասխ գետը:

Արցախցիների ու նրա քաջ նախարար Վելիջանի հերոսական պայքարի
մասին է հյուսված «Ցոր բերդի պատմության և նրա տեղաբնիկների
գաղթականության մասին»  պատմությունը:

Հսկայամարմին, չար ու անօրեն մարդիկ Սյունյաց աշխարհում հղանում են
չարագործություն կատարել Տաթև Առաքյալի Սուրբ վանքի հանդեպ: Կոտորում
են Տաթևի վանականներին, կողոպտում ունեցվածքը՝ արծաթեղենը, ոսկեղենը,
սրբալույս մեռոնը հեղում գետնին և այլն: Այն կրկնում են երկրորդ  անգամ:
Սրբակենցաղ վանականների, եպիսկոպոսների՝ արտասուքով հեղեղված
անեծքի ահագնությունից երկրաշարժ է լինում մարդկանց գտնվելու վայրում:
Մի մասը գահավիժում է, մի մասը` շնչահեղձ լինում, մի մասը` ցրվում: Այդ իսկ
պատճառով  բնակության վայրը կոչվում է Ցրվան : Իսկական անունը
չիմանալով,  պատմիչն այն անվանում  է Ցոր: Ահա այդ ցրվածներից, ինչպես
Առաքել պատմիչն է նշում` «Ութ հարյուր տուն եկավ Դիզակի գավառը, որոնց
գլխավորը` քաջ զորապետ Վելիջան Խոմարյանը, [բոլորին] վերցրեց եկավ մի

1 Նույն տեղում, էջ 25։
2 Նույն տեղում, էջ 25։
3 Նույն տեղում, էջ 28:
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ձորակ տեղ` երկու կողմերից բարձրաբերձ լեռներ, բարեխառն օդ, ցուրտ և
առողջարար ջուր,  աննման գովական  ցորենի բերքատու արտ»1 :

Ինչպես Սասնա տան եղբայրները որոշեցին բերդ կառուցել, ջուր անցկացնել,
նույնպես մեծ զորապետ Վելիջանը մեծամեծ ծախսերով ամրացրեց, շենացրեց
Ցորի բերդը՝ ահռելի  քարերով պատելով այն: Պարսիկները այս կառույցի մասին
լսելով, հետևելով իրենց չար մտադրությանը, որոշեցին արշավել Արցախ երկիր,
քարուքանդ անել ժայռերի գլխին թառած Ցորաբերդը, ավարի, ավերի,
կոտորածի ենթարկել բոլորին, Վելիջան քաջ նախարարին` գերել ու գլխատել:

«Ղարայուսուփ  չար  զորապետը բազմաթիվ ծանր զորքով եկավ Ցորա բերդի
վրա՝ մարտնչելու հայոց քաջ նախարար Վելիջանի դեմ: Երկու կողմերը սկսեցին
մարտնչել, բազմաթիվ օրեր նրանք պաշարեցին բերդը: Բայց անմիջաբար
պատերազմում պարսիկների կողմից մեծ կոտորած եղավ, որովհետև բերդը
անառիկ էր` շինված անմատչելի վեմի վրա» 2:

Առ. Կոստանդյանցին հաջողվել է տիպական հանգամանքներում, վիպական
գեղեցիկ անցումներով, քնարական շերտերով ստեղծել արցախցիների ու մեծ,
անմրցակից զորավար-նախարար Վելիջանի հերոսական կերպարները,
պայքարող ոգին, պատկերագրել Արցախի աշխարհագրական լանդշաֆտին
հատուկ տիպական միջավայր, կերտել տիպական խառնվածքներ՝ օժտելով
նրանց հայ մարդկանց հատուկ խիզախ ու աննկուն, միաբան գծերով, որոնք
անընդմեջ պարտության էին մատնում Ցորա անառիկ բերդը պաշարող
պարսիկների անթիվ-անհամար զորքը։ Եվ ոչ միայն. հեղինակը յուրօրինակ
գծերով ստեղծել է խորամանկ, բանսարկու, չարամիտ, արյունարբու,
այլադավան թշնամու կերպարը՝ հանձինս պարսիկ Ղարայուսուփ չար
զորապետի։

Առաքել Վարդապետը ոճական գեղեցիկ հյուսվածքով, հայրենանվեր
մղումներով  շարադրում է հետևյալը. «Յոթ տարի պատերազմեցին,կորագլուխ
պարսիկները հետ դարձան, երբեք չկարողացան վնաս հասցնել կամ հաղթել.
այնքան տարիներ պարսից զորքից անթիվ կոտորած եղավ։ Բայց այն
կատաղածները չհուսահատվեցին, օրըստօրե զայրանում էին․«Գալ
միանգամայն կամ բնաջինջ լինել, կամ վերջին տարում հաղթել հայոց
նախարարին» 3։

1 Նույն տեղում, էջ 30:
2 Նույն տեղում, էջ 30-31:

3 Նույն տեղում, էջ 31:
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Պատմական աղբյուրներում փաստվում է, որ այն ինչ չի հաջողվել կատարել
թշնամուն Հայոց Արցախա երկրում ավերումով, արյունալի ընդհարումներով,
բերդերի պաշարումով և նպատակին չհասնելով, փորձելով կոտրել հայոց մեջքը,
նույնիսկ անհավասար կռվով վերացնել, հաղթել հայոց իշխաններին, քաջերին,
մելիքներին, հաջողվել է ներքին թշնամու, արծաթամոլ մատնիչների միջոցով։

Գերի ընկած մի անիրավ կնոջ մատնությամբ, թշնամուն հաջողվում է դեպի
բերդ հոսող  ջրի ակի տեղը իմանալ, այն կտրել և բերդում գտնվողներին,
Վելիջան զորավարին այս կերպ փորձել գերել, չարչարանքներով գլխատել,
բերդը հիմնահատակ կործանել, բնակիչներին կոտորել, գեղեցիկ հարս ու
աղջիկներին, մանուկներին, կանանց գերեվարել․․․

Անպարտ Վելիջանը, այդուհետև ցուցաբերելով քաջին վայել անկոտրուն
կամք, խիզախության դիմելով, յուր մնացած զինվորների հետ խառնվեց
թշնամու զորքին` մտքում որոշելով հետևյալը.  եթե պարտվել՝ ապա մարտի
դաշտում, եթե հաղթել` միմիայն մարտադաշտում, խստիվ հաստատելով` «….
որովհետև  այնտեղ էր քաջության տեղը։

Երկու ազգերի ջերմաջերմ արյունը խառնվել իրար և ծովացել էր  բերդի
հատակներում, կուտակվել էին դիակները, ամենքը ներկվել և թաթախվել էին
հանդերձանքով.  այնտեղ բոլորը անպատմելի տարակուսական ցավ ու աղետի
մեջ էին։

Այնտեղ ընկավ քաջ Վելիջանը զորքով հանդերձ» 1 ։
Ժողովուրդը հիշողություն և պատվապահություն ունի, ոչ միայն ենթակա

այրան ու կոտորածների, այլև վերհառնելու դժոխքից. «Պարսիկների չվելուց
հետո բոլոր թաքնվածները ելան ու եկան բերդը, տեսան բերդի ամուր տեղերը
քանդված։ Երբ ներս մտան, տեսան այնտեղ դիակներն ընկած, կուտակված,
արյունը ծովացած, զորապետներն իրենց բերդում ընկած։ Հավաքվելով այնտեղ՝
ճանաչեցին իրենց ազգականներին, ընտանիքներին և տարան ամփոփվեցին
ընդհանուր գերեզմանոցում։

Իսկ քաջ Վելիջանի դին,- սրտի կսկիծով գրում է հեղինակը,- բերին
ամփոփեցին Սպիտակ խաչ կոչված վանքին առընթեր՝ Դիզակ նահանգում։ Ըստ
կտակագրության` այնտեղ է թաղված նաև [Վելիջանի] հայրը՝ Խումարը։ Փա~ռք
Քրիստոսին հավիտյանս հավիտենից, ամեն․․․» 2։

1 Նույն տեղում, էջ 32-33։
2 Նույն տեղում, էջ 33։
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ա) բնագրեր-սկզբնաղբյուրներ
1.   Առաքել Կոստանդյանց, Արցախի պատմություն, Ե.,

«Արմավ» հր., 2019:
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բ) տեսաքննական աղբյուրներ
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1.    Բալայան Զ., Արցախը  XIX  դարի  հայ

գրականության մեջ,  Ստ., «Դիզակ պլյուս»
հրատարակչություն, 2021:

2.   Մանանդյան Հ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի
պատմության, հ. Գ, Ե., ՀՍՍՌ   ԳԱ հր., 1952:

բ) ռուսերեն
1. Ибн ал-Асир, Из Тарих ал Камиль, Баку, 1940,
2.  Крымский А., История Персии, ее литературы и

дервишской теософии, т. 3, нн 1-2,    Москва,  1914-17.

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․դ․ Ս․Ա․Խանյանը։
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ԵՎ ՄՈՒՐԱՑԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԸ. «ԱՆԴՐԵԱՍ
ԵՐԵՑ»

Հայացքը սևեռելով հայ ժողովրդի պատմության բարդ ու
հակասական ժամանակաշրջաններից մեկի` XVII դարի
առաջին տասնամյակներում տեղի ունեցած պատմական ծանր
իրադարձությունների նկարագրին, մասնավորապես
շահաբասյան առաջին արշավանքներից (1604 թ. սկսած)
առաջացած քաղաքական ծայրահեղ ծանր իրավիճակին, այդ
ամենի կիզակետում գտնվող հայ ժողովրդի գլխին իջեցված
ահավոր հարվածից` մեծ սուրգունից` գաղթից և դևշիրմեից`
մանկաժողովներից առաջացած սարսափին, Մուրացանը
ելնելով ազգային գաղափարաբանության յուր ընկալումներից,
իր երրորդ պատմական երկի` «Անդրաես Երեց»-ի  առանցք է
դարձնում էթնիկական տրվածքի փիլիսոփայական
ընդհանրացումը` այս անգամ մասնավորի զոհաբերումը
հավատի հաղթանակին վերապահելով:
Եռյակի (Ռուզան, Գևորգ Մարզպետունի, Անդրաես Երեց)
կերպավորումների բարոյահոգեբանական այս միասնությունն
է հատկանշում Մուրացանի ընկալած պատմության
փիլիսոփայությունը` գեղարվեստի առանցքներում, իր
ներկայացրած դասերով  նորովի ընթերցվելով  արդի
ժամանակաշրջանի հայ պատմավիպասանների կողմից`
միաժամանակ պահպանելով ավանդույթի ուժը:
Բանալի բառեր՝ «Բազմավեպ», գաղթ, Առաքել Դավրիժեցի,
բանավեճ, մանկաժողով,  Ներսես Մոկացի, պոլեմիկա, «Գևորգ
Մարզպետունի», գենեֆոնդ:
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З․ Балаян
ФИЛОСОФСКИE, ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИE

ПАРАДИГМЫ СИЛЛОГИЗМА И ИСКУССТВО МУРАЦАНА:
"АНДРЕАС ЕРЕЦ "

 Коснувшись одного из самых сложных и противоречивых
периодов истории армянского народа - тяжелых исторических
событий первых десятилетий XVII века, в частности, крайне
тяжелой политической ситуации, возникшей от первых
нашествий шаха Абасса (начиная с 1604г.) и ужаса великого
изгнания, переселения, девширме – страшных испытаний,
выпавших на долю находящегося в центре этих событий
армянского народа, Мурацан, исходя из своих представлений о
национальной идеологии, в своем третьем историческом
произведении «Андреас Ерец» акцентирует внимание на
философском обобщение этничности, на этот раз прибегая к идее
самопожертвования во имя спасения веры.
Нравственно-психологическое единство трех персонажей (Рузан,
Геворг Марзпетуни, Андреас Ерец) характеризует лежащую в
основе творчества Мурацана философию истории,
преподнесенные уроки которой современные армянские авторы
исторических романов осмысливают по-новому, в то же время
сохраняя силу традиции.
Ключевые слова։ "Базмавеп", миграция, Аракел Даврижеци,
дебаты, отбор детей, Нерсес Мокаци, полемика, "Геворг
Марзпетуни", генoфонд.

 Z․ Balayan
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL

PARADIGMS OF SYLLOGISM AND THE ART OF MURATSAN:
"ANDREAS ELDER"

The article describes one of the one of the difficult and controversial
periods in the history of the Armenian people - the difficult historical
events  that  took  place  in  the  first  decades  of  the  XVII  century,  in
particular, from the first Shahabas invasions (1604) to the extremely
difficult political situation that arose, at the center of all this is the
Armenian people, who are receiving a terrible blow from the great exile,
from resettlement, from the grave, to the horror and selection of
children. Muratsan, based on his ideas about national ideology, makes
the main thing in his third historical work "Andreas Yerets" an ethnical
theme, this time reserving the sacrifice of the private for the victory of
faith.
This moral-psychological unity of the three characters (Ruzan, Georg
Marzpetuni, Yerets Andreas) characterizes the philosophy of honor of
Muratsan, the art re-read in the lessons is based on a new reading of
the prayers of modern Armenian historians, at the same time, the
strength of tradition is remained.
Key words: "Bazmavep", migration, Arakel Davrizhetsi, debates,
selection of children, Nerses Mokatsi, polemics, "Gevorg
Marzpetuni", gene pool.
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 Ով  տեսել  է  ներկան,  նա  արդեն  տեսել  է  ամեն  ինչ,
                անցյալը` անցածի անհունում, և գալիքը` ժամանակի անվերջում…
                                                                                                      Մարկոս Ավրելիոս

Նա մշտապես որոնել է կապը անցյալի հետ, ներկա
     իրադարձությունների իմաստն ստուգել պատմության փիլիսոփայությամբ…

                                                                                                        Սերգեյ Սարինյան

Մուրացանի ստեղծագործությունը հայ դասական գրականության անկրկնելի
ու բարձրարվեստ, ունիկալ էջերից է:

 Ըստ «Բազմավեպ»-ի կարծիքի, եթե Մուրացանի երկերը թագմանվեին օտար
լեզուներով, ապա նա` իր երկերով հանդերձ, համաշխարհային գրականության
երևելիների շարքը կդասվեր…

Ըստ Ա. Տերտերյանի` հայ պատմավիպասանության երեք դեմքերից
յուրաքանչյուրը (Ծերենց, Րաֆֆի, Մուրացան) առանձնանում է իր ոճով,
արտահայտչամիջոցներով, կերպարների համակարգի ստեղծմամբ, բայց
միանգամայն այլ է Մուրացանի լեզուն և ոճը:

Հիրավի, ամեն տեղ ու ամեն ինչում առանձնացող գրական երևույթ` բառիս
բոլոր իմաստներով` սահմանագծող ու սահմանազատող` մինչև ուղն ու ծուծը
թաթախված պատմափիլիսոփայական ուրույն գեղարվեստով:

Ապրած ժամանակաշրջանի քաղաքական սուր հարցադրումներին
հետևելով, փորձելով դրանց պատասխանել գեղարվեստի առանցքներում,
Մուրացանը հայացքը դարձրեց դեպի հեռավոր ժամանակների
խորխորատները` իր ժողովրդի պատմական անցյալի ծանր կիզակետերից,
ծանր մաքառումներից դասեր առնելու, ներկա և ապագա սերունդներին զինելու
ազգապահպանության, ազատասիրության, հայրենասիրության, անձնուրա-
ցության գործոններով` արժևորելու ազգային գաղափարաբանության,
պետականության այն մայրաբերդը (գերակա համակարգերի` ազգային
միաբանության, պետականության կառույցի, ազատության, ինքնիշխանության,
լեզվի, հավատի պահպանության, անխափան կոդավորում), որը երբեմնակի
անտեսվել, դավաճանվել է անհավատարմությունից, թշնամյաց հետ
գործակցելուց, ընդհանուր շահերի անտեսումից, անմիաբանությունից` ներսից
և դրսից խարխրվել, թշնամիների  հարձակումներից` ավերումների,
կոտորածների, պետականության երերման ու կորստի, հավատի սասանման,
ցեղասպանության ավերիչ գործոնների  ենթարկվել, հարցականի տակ դնելով
հայ ժողովրդի լինելության պատմական փաստը:

 XX դարի հայ գրականության, բանաստեղծական արվեստի հանճարափայլ
գագաթի` Եղիշե  Չարենցի «Գիրք ճանապարհի»-ի փիլիսոփայական
ուղերձները` գալիքին ուղղված, մասնավորաբար մշակութային հանգանակ էր
նաև պոեզիան հատկանշող 60-ականների սերնդին պատգամված:
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Մուրացանի ստեղծագործությունն իր հերթին, ավանդութակիր հարուստ
շերտերով` նորի և ավանդականի պարուրաձև մեկնադաշտ է նախանշում`
գեղարվեստի և պատմության, հոգեբանական ներսուզումների դասեր,
գաղափարակիր հերոսների պատմական և վիպական համակարգ
առաջադրելով: Թերևս այն` առաջին հերթին, 60-ականների սերնդի համար
սկզբնադուռ նախանշելով, արձակի սահանքներում կանգնած`  ժխտումի և
հաստատումի ելած ոգեկիրներին, անցյալի դասերին, ներկայի և ապագայի
սերմնակիր սերմնացաններին` հայոց ճակատագրի քաղաքական և
փիլիսոփայական մեկնումներին հասու դարձնելով, անցյալից առաքված,
ներկայի և ապագայի սերունդներին ազգային անսխալական ճանապարհ
առաջնորդելով:

Հետևենք Մուրացանի հավատի հանգանակը նախանշող երկի` «Անդրես
Երեց»-ի մեկնաբանական շերտերի հարցադրումների քննությանը:

XIX դարավերջին հայ գրականության մեջ գերշխում էին կուսակցական
դիրքորոշումները, պոլեմիկական, աչառու վերաբերմունքը թե՛ գրական երկերի,
թե՛ նրանց հեղինակների նկատմամբ: Այդ վերաբերմունքը նկատելի էր
հատկապես երիտասարդ մի շարք գրողների (Շիրվանզադե, Մուրացան,
Թումանյան, Հովհաննիսյան, Փափազյան) և ընդհանրության մեջ` ոչ մշակական
գրողների (Հայկունի, Բարխուդարյան և ուրիշներ) հանդեպ:

 Գրական դաշտում առկա այդ երևույթը ամբողջացված էր մասնավորապես
Լեոյի «Ռուսահայոց գրականությունը. սկզբից մինչև մեր օրերը»  և «Վէ՞պ թէ
պատմութիւն» և այլ գրաքննադատական աշխատությունների, հոդվածների մեջ:
Քննադատ Լեոյի հասարակագիտական տեսության դեմ պարբերական
մամուլում հանդես եկան մի շարք գրողներ, տեսաբաններ` Գ. Ենգիբարյան, Մ.
Կյուրճյան, Գ. Բալասանյան, Մ. Բերբերյան, որոնց խոսքը հնչել է մե՛րթ
չափավոր, մե՛րթ ծայրահեղ ու կոպիտ դրսևորումներով: Քննելով XIX դարի
վերջին տասնամյակների ու XX դարասկզբի բանավեճերը հայ մամուլում, Դ.
Պետրոսյանը դիտում է. «Իր ժամանակակիցների հանդեպ Լեոյի կողմնակալ
վերաբերմունքի հիմնական պատճառը Մ. Բերբերյանը համարում է այն, որ նրա
«քննադատական կշեռքը» «Մշակն» է, որի գաղափարական շրջանակի մեջ
մտնողներն ու չմտնողները արժանանում են համապատասխան
գնահատականի. մտնողները գովաբանվում են, չմտնողները` արժանանում
հայհոյանքի: Նման մոտեցման արդյունքում «Մշակին» չհամակրող գրողները
(Շիրվանզադե, Մուրացան, Վ. Փափազյան) ոչ  միայն ըստ արժանվույն չեն
գնահատվում, այլև ստանում են վիրավորական բնորոշումներ»1

 Թե ի՞նչ պատճառաբանվածությամբ ու քննական մղումներով, ի՞նչ
սկզբունքայնությամբ էր առաջնորդվում գրաքննադատ Լեոն յուր տեսական

1 Պետրոսյան Դ., Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի հայ մամուլում, Ե., Երևանի համալսարանի
հր.,  2007 (այսուհետև` Պետրոսյան Դ.), էջ 291:
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ընդհանրացումներում, քննադատության դիրքորոշման ու էության, տեսաբանի
դերի ու ծրագրայնության մասին գրական մշակների ու բանաստեղծական
երկերի հանդեպ, երևում է թե՛ «Կրիտիկան հայ մամուլի մեջ»  հոդվածում
(«Կրիտիկան կոնտրոլ է մարդկային մտքերի վրա»), թե՛ «Ռուսահայոց
գրականությունը….» ուսումնասիրության` «Մի քանի խոսք ընթերցողին»
ներածական խոսքում:

 Ըստ մեկնաբանի` քննադատությունը «միշտ և ամեն տեղ անհատական,
անձնական բնավորություն ունի, քանի որ քննադատը իր կարծիքների, իր
անձնական տպավորությունների վրա է գլխավորապես հիմնվում: Քանի
քննադատներ, այնքան կարծիքներ,- այսպես  կարելի է ասել», փորձելով իր
չկամությունը անտեսանելի դարձնել, նպատակաուղղվածությունը ոչ
անձնական հակվածությունը, այլ իր` հերքողի ճշմարիտ ձիրքը, «իմ
հայացքները, իմ ըմբռնողությունը, համոզմունքները, գրական
դաստիարակությունս»1 :

Այս սխալ դիրքորքշմամբ Լեոն իր կրիտիկայի սլաքը ուղղեց նաև Մուրացանի
թե՛ «Ռուզանի»-ն, թե՛ «Անդրեաս Երեցի»-ն:

Հիպպոլիտ Թենի կուլտուր-պատմական դպրոցի հետևորդներ Լեոյի և իր
հակառակորդների ու այլևայլ սկզբունքներում կանգնած, իր հետ պոլեմիկայի
մեջ մտնող հեղինակների բանակռիվներից հետևություն անող տեսաբան Դ.
Պետրոսյանը նկատում է. «ա) Երկու դեպքում էլ Լեոն հավատարիմ է մնում
սկզբունքներին և շարունակում է գրական գործընթացները քննել
օգտապաշտական հայացքների դիտանկյունից, բ) հավատարիմ է մնում
սկզբունքներին»2:

Իսկ ինչ քննաչափով Լեոն անդրադարձավ «Անդրեաս Երեց»-ին, որի դեպքում
Մուրացանը Լեոյի շարադրանքը համարում է «սուը և անխիղճ հերյուրանք»3:
 Արդյոք «տիրացուական ազգասիրության» ազդակներ կա՞ն «Հայ բողոքականի
ընտանիքը», «Իմ կաթողիկ հարսնացուն» և «Անդիեաս Երեց» երկերի
քննադաշտում` դա հարցի մի կողմն է և, ըստ ընդհանրության` այդ երկերի միջև
դիտված եզրերը գրեթե բացակայում են: Դրանց շուրջ բանավիճային դաշտը
ակտիվ կերպով թեր ու դեմ մեկնաբանող հերքումներ ու հաստատումներ է
արձանագրել (Լեո, Վ. Փափազյան, Վ. Պարտիզունի, Ա. Օհանյան և այլն),
հայրենասիրության, անձնազոհության փաստարկումներ հայտնաբերել
«Անդիեաս Երեց»-ում. հարցին անդրադառնանք մի այլ կարևոր քննօղակից`
ազգային գաղափարակառույցն ամրապնդող եզրույթից:

 «Անդիեաս Երեց»-ի պատմական առանցքը XVII (1601-1617 թթ.) դարի
առաջին տասնամյակներին Հայաստանում տեղի ունեցած պատմական ծանր ու

1 Լեո, Ռուսահայոց գրականությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Վենետիկ, Ս.Ղազար, 1904, էջ Զ:
2 Պետրոսյան Դ., էջ 293:

3 Մուրացան, Իմ երկերի քննադատության առիթով, «Լումա», 1909,  N 4, էջ 59, տե՛ս  Մուրացան,
ԵԺ, հինգ   հատորով, հատոր հինգերորդ, ՀայՊետՀրատ, 1954:
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ողբերգական իրադարձություններն էին` պարսկական շահաբասյան
արշավանքները դեպի Հայաստան, ապա ունիթոր կոչված պապական
արբանյակների «սխրանքները»` քանդել հայ ընտանիքների սրբությունները`
միմյանց օտար, թշնամի, կաթոլիկ դարձնել ընտանիքի անդամներին, որսալով
անմեղ հոգիներ: «Սրա վրա էլ,- «Անդիեաս Երեց»-ի «Նախադրություն»
սկզբնամասում գրում է Մուրացանը,- պետք է ավելացնել ունիթոր կամ
միաբանող կոչված պապական արբանյակների սխրագործությունները, որոնք
դեռ 13-րդ դարու կեսից մուտ էին գործել մեր աշխարհը և ամեն տեղ տարածվել,
սկսած Ռուբինյան թագավորության երկրից մինչև Հայաստանի հեռավոր
նահանգները: Անհավատներին քրիստոնեություն քարոզելու փոխարեն, դրանք
նահատակ հայ ժողովրդի անդամներին էին որսում, հայրենի եկեղեցուց
հեռացնում և «միաբանող» լինելու փոխարեն` բաժանող և պառակտող
հանդիսանում: Հեռացնելով որդին ծնողից, եղբայրը եղբորից, կինը ամուսնուց`
ընտանիքների ու հարազատների միջից սերն ու միությունը վերացնում էին:
Այսպիսով մահմեդական հրեշների թողած պակասը դրանք էին լրացնում և դեռ
մի բան էլ ավելի, որովհետև մահմեդականները նյութապես էին կեղեքում, իսկ
դրանք` հոգեպես ու բարոյապես»1:

Անշուշտ, ազգության ֆիզիկական հարստության` պետականության,
բացակայության դեպքում, բարոյական հարստության արժեքն ավելի են
բարձրացնում ազգության հոգեկերտվածքը ժառանգած նրա մտավոր
գործիչները, որոնց կարելի է հանդիպել պատմության դժվարագնա
ճանապարհներին` հայության ողբերգական ճակատագիրը ներկայացնող թե՛
պատմական, թե՛ վիպական կերպավորումներում:

Եվ, ինչպես Գյոթեն իր փիլիսոփայական վեպերում արդեն համոզված է, որ
ինքն էլ խորապես չի կարող  իր հերոսի բարդ ներաշխարհը բացահայտել, ուր
մնաց քննադատությունը, նույնպես Մուրացանի պատմական վեպում
վերոդիտված գաղափարահիմք հանդիսացող կառույցում կա ամբողջությամբ
բացահայտելի երրորդ առանցք, սարսափ տարածող, ազգի գենեֆոնդը կլանող
գործոն, որն իր հերթին ևս չարիքների չարիքն էր հանդիսանում ու
համակողմանի վերլուծության կարիք ունի: Դա պատմական աղբյուրներում
փաստված «մանկաժողովն»   էր` «դևշիրմեն»: Այն հայ ժողովրդի քաղաքական
ճակատագրի համար, իր բերած ու սպասվելիք ծանր հետևանքներով հղի
ազգային ողբերգության երակ էր հանդիսանում, կործանարար ճանապարհ: Եվ
ոչ միայն:

Պարսից շահերը իրենց գրաված  երկրներում հայտարարում և իրագործում
էին այդ դաժան օրենքը` «դևշիրմեն»-մանկաժողովը: «Մանկաժողով»
հատկապես հայտարարում էին հայերից, հույներից և մի քանի այլ նախորոշված

1 Մուրացան, ԵԺ, յոթ հատորով, հատոր հինգերորդ, Ե., ՀայՊետՀրատ, 1963
(այսուհետև` Մուրացան, հատոր հինգերորդ), էջ 68:
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ազգերից. նշանակում է, այն իր խորքում միաժամանակ համազգային աղետ էր
հանդիսանում:

 Երևանը գրաված ահեղ և խորամանկ պարսից Շահ Աբաս արքան «կամենում
էր մի երկու շաբաթ անցցնել Նախիջևանում, հայերի հյուրասիրությունը
վայելելու համար»1:

Իր հին հաշիվներից ելնելով, փորձելով վրեժխնդիր լինել Անդրեասից, որի
գեղեցիկ կինը` Վարդենին, իր սերը արհամարհելով, նախապատվել էր
առաքինի, ազնվաբարո երեցին` Անդրեասին, նենգապատիր Շահռուխ  բեկը
առաջարկում է շահին հյուրընկալելու վայր գեղատեսիլ Ագուլիսը, որտեղ և
շահի հրամանով կկատարվեր «մանկաժողովը»:

«Անդրեաս Երեց» վեպի (Մուրացանը այն պատմական վիպակ է անվանում2)
նյութը, ի սկզբանե, առաջին հերթին «մանկաժողովներից» վթարված հայության
անելանելի իրավիճակի պատմությունն էր ներկայացնում` XVII դարի
պատմաքաղաքական իրադարձությունների ընդհանուր ֆոնին` շահաբասյան
գաղթերի` «մեծ սուրգունի»  և «մանկաժողովների»` «դևշիրմեի»
նկարագրությամբ, որովհետև սրանք իրենց խորքում հայ ժողովրդի համար
ծանր հետևանքներով հղի պատմական փաստեր էին ներկայացնում, որոնք,
ինչպես նշեցինք, Մուրացանի վեպում որպես առաջնահերթ քաղաքական,
փիլիսոփայական հարցադրումներ են ներկայանում:

Մանկաժողովները երկու`«տղայաժողովի» և «աղջկաժողովի» կարգով էին
կատարվում: Օտարների կողմից  իրականացվող այդ անմարդկային,
հանցագործ, բացասական երևույթները, հետապնդած ծրագրերը` իրենց
հետևանքներով, իրենց խորքում անչափ դաժան էին:

Մանկաժողովների միջոցով հայերից և այլ ժողովուրդներից որպես հարկ
վերցված մանուկներին (տղա և աղջիկ) կամ լցնում էին շահի հարեմները,  կամ
դարձնում էին կատաղի ենիչերներ` ուղղորդելով իրենց իսկ ծնած ժողովրդին
կեղեքելու, բռնաբարելու, ոչնչացնելու ծրագրի իրագործմանը, կամ` որպես
ստրուկներ, վաճառում էին և այլն:

Մովսես Անապատականի երբեմնի ուշիմ, շնորհաշատ աշակերտ, արդեն
Ագուլիսի դպրոցի վերակացու և ուսուցիչ տեր Անդրեաս Երեցը, իմանալով
մանկաժողովի մասին, ի սկզբանե ահա նմանատիպ չարիքի առաջն է ուզում
առնել` շահի դաժան հրամանից փորձելով փրկել իր սիրասուն և ձեռնասուն,
հոգեսուն աշակերտներին:

Անդրեաս Երեցը նախօրոք արհեստական գոնջ (ժամանակավոր
մազաթափող նյութ) է պատրաստում և քսում իր աշակերտների գլուխներին`
մազաթափելու, որպեսզի, երբ շահի առջևով շարքերով անցնեն` տգեղ ու
այլանդակ երևան ու չիրականանա օրենքի ուժ ստացած մանկաժողովը, քանզի

1 Մուրացան, հատոր հինգերորդ, էջ 75:
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 63:



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 107

տգեղներին, հիվանդներին չէին ընտրում: Ցավոք սրտի, «մոտիկ» մարդիկ
Անդրեասին մատնում են շահի առջև: Վերջինս, իր շահական մեծափառությունը
անարգված տեսնելով, Անդրեաս երեցին դատապարտում է կախաղանի:

Իր հաղթանակից ցնծացող Շախռուխ բեկը, երբեք չէր կարող կռահել, որ իրեն
ներկայացող և իր ամոթալի առաջարկն առերես ընդունող Վարդենին  կարող էր
սրի մի հարվածով սպանել իրեն, ցույց տալով հայ կնոջ հերոսական ու առաքինի
վարքը` արժանի իր սիրած ամուսնուն ու իր սնած, թանկագին ժողովրդին:

Ինչպես տեսնում ենք, շահի հրամանով կախաղանի ենթարկված Անդրեաս
Երեցի կատարած հանդուգն ու աննախադեպ սխրանքն իր խորքում դեռևս
տիրացուական ոչ մի քայլ չէր հիշեցնում. նա իմացյալ կերպով դիմադիր է եղել
շահի հրամանին` մանկաժողովից փրկելու հայ մանուկներին, պատանիներին`
իր աշակերտներին, նրանց հետագա ծանր ճակատագիրը շեղելու
առաքելությամբ:

Վիպական հետաքրքիր անցումներով են զարգանում վեպի մեջ կատարվող
հետագա գործողությունները: Հերոսական շերտերով է տրված Անդրեաս Երեցի
կերպարը, գեղարվեստական վառ գույներով` պատվասեր և խիզախ հայ կնոջ`
Վարդենու վիպապատումը:

Պարսկական զազրելի տիրապետության չարիքը փորձում է իր հունձքը
առատ դարձնել... Վիպական գործողություններին զուգահեռ բացվում է
փորձության ենթարկված Անդրեաս Երեցի` հայրենասիրական մղումին
ուղղորդված առաքելությունը սասանելու և այս կերպ նրան կախաղանի
ճիրաններից փրկելու առաջարկը. այն է`պապական արբանյակների, պապի
նվիրակ Չիտտադինի և ունիթորների կարգապետ հայր Երազմոսի խորհրդին
հետևել, դառնալ ունիթորական, մերժել հայրենի  եկեղեցին և փրկվել
կախաղանից:

Ազգային գաղափարակառույցն ամրապնդող իր վարքով, առաքելությամբ
զարդարված, իր սրբազան հայրենիքն ու հավատն աներեր պահող
երիտասարդը մերժում է քրիստոնեական միաբանությունը պառակտող
ունիթորների առաջարկը` ամուր մնալով իր հավատի վճռում...

Նրան իր ընդունած վճռից չի սասանում նաև պարսիկ կրոնապետի
պահանջը` ուրանալ քրիստոնեական հավատը, ընդունել
մահմեդականություն` փրկվելու կախաղանից:

Իր հայրենիքի գենեֆոնդի ծաղիկը փրկող հայրենասեր երիտասարդը` այդ
պահին հայրենիքի սրբությունները պահպանող զինվորը, ազգային
գաղափարակառույցին նվիրված գիտակից մարտիկը, չի սասանվում իր
ընտրած ճանապարհից և մերժում է բոլոր սին ու պատվազուրկ, վտանգավոր
առաջարկները` փրկվելու կախաղանից` անմահանալով իր ընտրած
հերոսական ճանապարհին:
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 Ահա այս ազգային գաղափարակառույցի ու ազգության հավատի
պահպանման զինվորն է արիական-հերոսական բնութագրումներով փայլող
Անդրեաս երեցը:

Անդրեասը` Մուրացանի բարոյական ու քաջազուն, վսեմ հատկություններով
պսակյալ իդեալ հերոսը, նահատակվել է 1617 թ. նոյեմբերի 18-ին:

Անդրեաս Երեցը, նկատի ունենալով Չիտտադինի և պարսկական
հովվապետի առաջարկները (ամենից առաջ նրա սխրանքը մանուկներին` հայ
գենեֆոնդի սերուցքին` իր սիրասուն աշակերտներին, փրկելն էր) գոչում է.
«Ուրեմն,  նա ինձ առաջարկում էր այն,  ինչ որ ինքը,  մեծափառ շահը:  Մինը
պահանջում էր` թողնել քրիստոնեությունը և լինել մահմեդական, մյուսը
առաջարկում էր` թողնել հայությունը և լինել կաթոլիկ... Արդյոք այս երկու
առաջարկներն էլ միևնույն կշիռը չունի՞ն, երկուսն էլ միաժամանակ չէի՞ն
պահանջում, որ ես դավաճանեմ իմ ազգին, իմ հայրենական եկեղեցու՞ն:
Հարկավ այդպես է: Ուստի ես բացե ի բաց մերժեցի հայր Երազմոսին և
նախատեցի նրան` յուր անարգ առաջարկի համար: Բայց ահա,- շարունակում է
յուր վրդոհվալից խոսքը Արդրեասը,- ինչպես տեսնում եք, պապի իմաստուն
ծառաները չեն գոհացել իմ մերժմամբ.  նրանք խնդրել և ստացել են շահից իմ
ազատության հրամանը, որպեսզի կարողանան ձեզ ասել թե` «տեսեք հայեր,
որքան հզոր և կարող է պապը, որքան մեծ ու անսահման է նրա իրավունքը.- այն
մահապարտը, որին ազատել չկարողացան բոլոր հայերը ու պարսից
ավագանին, ազատեց մի Չիտտադինի, լոկ Հռովմա պապի անունով… Եկեք,
ուրեմն, հայեր, խոնարհեցեք այդ զորության առաջ, թողեցեք ձեր ազատությունը,
ձեր եկեղեցին, ձեր լույս հավատը, սուրբ Էջմիածինը և դարձեք ծառա Հռովմա
գահին…»: Օ՜ն և օ՜ն, հայոց ժողովուրդ. մի՛ ուրախանաք այս նենգամիտ շնորհով,
որն այսօր մի հոգի փրկելով` վաղը հարյուրը պիտի կորցնե. այսօր մի տեր-
Անդրեաս ապրեցնելով` վաղը նման տասին պիտի մեռցնե,- չեմ ասում սրով, այլ
հոգվով ու սրտով…: Մի՛ ընդունեք ուրեմն այս շնորհը, մի՛ գոհանաք այս
մարդկանց ձեզ արած ծառայությամբ: Զոհեր տվեք աներկյուղ, եթե այդ
պահանջում է ձեր եկեղեցվո ազատությունը»1:

Անդրեաս Երեցն ամուր և անսասան է պահում իր հավատո հանգանակը և
մտադիր չէ իր վճռից հրաժարվել` նահատակվելուց փրկվել հանուն իր
ազատության. «… Զի հայոց եկեղեցին զորավոր է և նա յուր հիմքը փորող
բազուկները կջախջախե: Նա զորավոր է ոչ թե աշխարհակալ արքաների
պաշտպանությամբ, այլ յուր անձնվեր որդվոց նահատակությամբ, և նա չի
ընկճվիլ, չի հաղթահարվիլ, թեկուզ Հռովմա պապը և Ֆռանգի թագավորները`
քրիստոնեության թշնամի Շահաբասի հետ միացած աշխատեն նրան
կործանելու համար: Կգա ժամանակ, երբ մեր այս Սյունիքում, ուր դուք այսօր
հաստատվել և ամեն կողմ ցանցեր եք սփռել,  ձեր հետքն անգամ չի երևալ,  և

1 Մուրացան, հատոր հինգերորդ, էջ 220-221:
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հայոց հայրենական եկեղեցին կլինի միակ հովանավորողը յուր հարազատ
զավակների…»1,- անպատմելի զայրույթով գոչում է Անդրեասը:

Անդրեաս Երեցն աներկյուղ պատռում է իր ազատության համար կնիքված,
շահի կողմից տեր-Մաթևոս Երազմոսի և տեր Մարիա-Չիտտադինիի միջոցով
ուղարկված հրամանագիրը: Դահճապետը այդ հանդգնությունը տեսնելով,
դաշյունի հարվածներ հասցնելով թափում է քահանայի փորոտիքը`
հրամայելով նրան կախաղան բարձրացնել: Ապա անթիվ սրահարվածներով
թրատում է Անդրեաս Երեցի աղոթող և խաչակնքող ձեռքերը և մարմնի մնացած
անդամները…

Անարգված շահի հրամանով թրահարված, գլխիվայր կախաղան
բարձրացված Անդրեասի մարմինը ձգեցին բաց դաշտ, որ գազանները բզկտեն
նրա մարմինը…

Անդրեաս Երեցի մարմինը հսկող հայերին, մելիքներին դժվարությամբ է
հաջողվում առնել անողոք շահի համաձայնությունը` հողին հանձնել
նահատակին…

Անդրեաս Երեցը պատմական և վիպական կերպավորում է: Նրա առաջին
վիպական կերպավորումը տվել է XVI դարի վերջի և XVII դարի առաջին
քառորդի նշանավոր գործիչ, փիլիսոփա, Լիմի միաբանության հիմնադիր
առաջնորդ, բանաստեղծ-տաղերգու Ներսես Մոկացին  իր` «Գանձ նոր
նահատակին և սուրբ քահանային Անդրէասի Նախճաւանցւոյ, որ կատարեցաւ
ի Շահ-Աբասէն, ասացեալ շնորհալի վարդապետին Բեղլու Ներսէս կոչեցեալ
Մոկացի» գանձում` նվիրված Անդրեաս երեցի հաստատակամության, հավատի
պահպանման և հերոսական նկարագրին ու նահատակության
մանրամասներին, անձ, ով իր մահով փրկել է շատերի կյանքը և անմահացել:
Գանձը գրվել է ականատեսի ու ականջալուրի թարմ ազդեցությամբ ու
վկայությամբ, մեծ սիրով ու նվիրաբանությամբ:

Ներսես Մոկացին ծնվել է պատմական Հայաստանի Մոկք գավառի
Ասկնջավս գյուղում, ունեցել է Վանեցի և Բեղլու անվանումները:

Ներսես Մոկացու և՛ գանձը, և՛ տաղը խազավորված են, որը վկայում է նրա
ունեցած երաժշտական գիտելիքների մասին:

XV դարից սկսած մինչև XVII դարի առաջին տասնամյակները`տարբեր
ժամանակահատվածներում տեղի ունեցած մանկաժողովների` դևշիրմեի,
շահաբասյան  ծանր  գաղթերի` մեծ սուրգունի, Շահ Աբասի կերպարի
տարաբնույթ` չար ու բարի բնութագրումների մասին պատմավիպական
տեղեկություններ են պահպանված XVII դարի պատմիչներ, ժամանակագիրներ
Գր. Դարանաղցու, Զաքարիա Սարկավագի, Առ. Դավրիժեցու, Ներսես Մոկացու
երկերում և նորագույն ու  արդի ժամանակաշրջանում` Լորետա Դանեղյանի և
այլոց քննական ուսումնասիրություններում:

1 Նույն տեղում, էջ 221:
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Երանելի Մաղաքիա Դերջանցի վարդապետին հաջողվել է մեծ փրկագնով
անվավեր դարձնել շահի այդ վայրենի ու սարսափներով լի, քաղաքական
դիմագիծ ունեցող հրեշավոր հրամանագրերը:

Ամենից առաջ, մեր վիպական հերոսների զարմանահրաշ
առաքինություններին կարող ենք հանդիպել պատմական վավերագրերում, իսկ
թե ինչ սկզբունքներից ու գաղափարակառույցից են խնդրառություն ընդունում
վիպասան-գրողները, բանաստեղծները իրենց երկերը հյուսելիս` իրենց ապրած
ժամանակաշրջանի ազգային գաղափարաբանության հրամայականից է
կախված:

Այս կարևոր հանգամանքը պետք է հաշվի առնեն ուսումնասիրողները`
ամենից առաջ քննելով պատմությունը, պատմական վավերագրերը,
վիպականությամբ շաղախված հերոս-նահատակների թողած ուսանելի
դասերը, նրանց զարմանահրաշ վարքաբանությունը, որոնք սերունդներ են
դաստիարակել ու դաստիարակելու են դեռ, նաև նորօրյա մեր հերոս
նահատակներին առած իրենց քրքրված ու սրբացված վարքամատյանը` ահեղ
վկայության ու ներկայության  պես:

Հիրավի, ճշմարիտ է դիտել Ս. Սարինյանը գրելով. «Մուրացանը ներկային
պատասխանելու համար հարցում է անում անցյալից»:

Մուրացանի հերոսների բույլը: Անդրեաս Երեց. Ազնվագույն
հերոսականություն ու ազգային գաղափարակառույցն ամուր պահպանող
երդվյալ հերոս-նահատակ` վիպապատմական, փիլիսոփայական,
գեղագիտական, հավատաքննչական օրենքների հավատի պահապան, գեղեցիկ
արարումներով սրբացված, անմահացած Հայոց ժամանակների ու նրա
Կերոնների անթվակիր շարքում…

Դյուցազնական ու անքննելի է Նրանց հավերժական երթը, հիշատակը
անմար` միշտ և ամենուր` դարերի-ժամանակների հոսքում` խոնարհման,
խնկարկման արժանի…

Եզրաբանության փոխարեն` ըստ Ս. Սարինյանի. «Ոչ մի գրող այնպես չի
սահմանափակել իրեն գրական-պատմական պրոցեսից և այնպես չի օտարել
իրեն գրական միջավայրից, ինչպես Մուրացանը»` որպես «հայ գրականության
պատմության մեջ մի չափազանց առանձնակի երևույթ»1:

Հիրավի, գրական մեծություն, որը` ըստ Դեմիրճյանի, որպես զբաղմունքի
առարկա էր  ընտրել  Շեքսպիրին, Գյոթեին, Բայրոնին, Հայնեին, Պուշկինին,
Լերմոնտովին…., Եսքիլեսին, Սոֆոկլեսին, Եվրիպիդեսին և այլ երևելիների…

Պատմության և գրականության փիլիսոփայության, մեթոդաբանության,
ազգային գաղափարաբանության մուրացանյան գեղարվեստի մոդելը («Ռուզան
կամ հայրենասեր օրիորդ», «Գևորգ Մարզպետունի», «Անդրեաս երեց»), հիրավի
պատմական նյութի հանդեպ հեղինակի ստեղծագործական ինքնատիպ,

1 Սարինյան Ս., Մուրացան, Ե., «Հայաստան», 2004, էջ 60:
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բարձրակարգ մոտեցումները` իրենց բարերար ազդեցությամբ հանդերձ,
անչափ շոշափելի են հայ պատմավիպագրության, և ընդհանրապես, արձակի
զարգացման վրա` ավանդականի և նորի  ոճավորմամբ,  զուգահեռմամբ` ինչը
գրականության նորոգության, մերձեցման, ավանդների շարունակման
աղերսներ է արձանագրում:

Գրականություն

ա) բնագրեր-սկզբնաղբյուրներ
1. Մուրացան, Իմ  երկերի  քննադատության առիթով,

«Լումա», 1909, N 4, տե՛ս Մուրացան, ԵԺ, հինգ հատորով,
հատոր հինգերորդ, ՀայՊետՀրատ, 1954:
2.   Մուրացան, ԵԺ, յոթ հատորով, հատոր հինգերորդ, Ե.,
Հայպետհրատ, 1963, 347 էջ:
 բ) տեսաքննական աղբյուրներ
1. Լեո, Ռուսահայոց գրականությունը սկզբից մինչև մեր
օրերը, Վենետիկ, Սուրբ Ղազար, 1904:
2.  Պետրոսյան Դ., Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի հայ
մամուլում, Ե., Երևանի համալսարանի հր., 2007, 368 էջ:
3. Սարինյան Ս., Մուրացան, Ե., «Հայաստան», 2004, 248 էջ:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․դ․, Ս․Ա․Խանյանը։
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Գրականագիտություն

Անի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱրՊՀ գրականության և ժուռնալիստիկայի  ամբիոնի հայցորդ
E-mail:  ghazarian.hasmik @gmail.com

Հ. ՇԻՐԱԶԻ «ԱՆԻ» ՊՈԵՄԻ
ԹԵՄԱՏԻԿ ԵՎ ՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում քննության է առնվում Հովհ. Շիրազի
պատմափիլիսոփայական երկերից մեկի՝  «Անի» պոեմի
թեմատիկ և պատկերային  առանձնահատկությունները: Հայ
գրականության պատմության մեջ պոեմն ունի նորարարական
մեծ արժեք:  Պատմական այդ բարդ ժամանակաշրջանի
համապատկերում  բանաստեղծը կերտել է  գեղարվեստական
հզոր կոթող, որով էլ պայմանավորված է պոեմի
հաջողվածությունը: Հայոց հնագույն մայրաքաղաք Անիի
կյանքի լայնակտավ պատկերումն ու կործանման
պատճառներն են վեր հանվում պոեմում, որն անշուշտ ունի
արդիական հնչեղություն:
 Շիրազը բարձր արվեստով է ստեղծել դարաշրջանին բնորոշ
մարդկային բնավորությունները, տվել նրանց գեղագիտական
բնութագրերն ու առանձնահատկությունները:
Բանալի բառեր՝ Հովհ. Շիրազ,  Անի, խոհափիլիսոփայական
պոեմ,  11-րդ դար, Բագրատունյաց թագավորություն,
Հովհաննես-Սմբատ, Վահրամ Պահլավունի, կորուսյալ
հայրենիք, կարոտ, Մասիս, ողբերգություն, բռնազավթում,
ծորացող վերք:

А.Хачатрян
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОЭМЫ ОВ. ШИРАЗА «АНИ»
В данной статье подвергаются анализу тематические и
изобразительные особенности одного из историко-
философических произведений Ов. Шираза – «Ани». В контексте
того трудного исторического периода армянской литературы,
поэт создал мощнейший литературный памятник ,  чем и был
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обусловлен успех произведения. В поэме раскрывается широкий
спектр жизни города Ани, причины его разрушения, что,
несомненно, имеет современное звучание. Шираз искусно
воссоздал образ человека того времени, раскрыл с литературно-
научной точки зрения его характер и особенности.
Ключевые слова։ Ованнес Шираз, Ани, философская поэма, 11-
ый век, царствие Багратидов, Ованнес-Смбат, Ваграм
Паглавуни, потерянная Родина, тоска, Масис, трагедия,
захват, кровоточащая рана.

A. Khachatryan
THE THEMATIC AND VISUAL FEATURES OF THE POEM

«ANI» BY H. SHIRAZ
This article analyzes the thematic and visual features of the historical
and philosophical work «Ani» by H. Shiraz. In the context of that
difficult historical period of Armenian literature, the poet created a
great literary monument, which made the work successful. The poem
reveals a wide range of life of Ani, the reasons of its destruction, which
undoubtedly has a modern sound. Shiraz skillfully recreated the image
of a man of that time, revealed his character and features from a literary
and scientific point of view.
Key words: Ovannes Shiraz, Ani, philosophical poem, 11-th century,
Bagratid kingdom, Ovannes- Smbat, Bahram Pahlavuny, lost
motherland, homesickness, Masis, tragedy,  capture, bleeding wound.

Հովհ. Շիրազն «Անի» պոեմը գրել  է ստալինյան ժամանակներում՝ 1950-1951
թվականներին, սակայն ինչպես  Շիրազի մյուս ստեղծագործությունները,
այնպես էլ «Անի» պոեմը հանդիպել է լուրջ դիմադրության: Խորհրդային
գաղափարական պարտադրանքի տարիներին Շիրազը հանդգնեց գրել պոեմ
կորուսյալ Անի քաղաքի մասին և բարձրաձայնել՝ «Բանամ ճամփիս դռները
փակ, տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ»:  Բազում մեղադրանքներով անընդհատ
հետաձգեցին պոեմի հրատարակումը: Բանաստեղծը մեծ հույսեր ու
սպասելիքներ ուներ պոեմի  հետ կապված, բայց պետհրատարակչությունն
անընդհատ հետաձգում է, հասկանալի պատճառներով:

 1954թ. «Հատընտիր», «Քնար Հայաստանի» գրքերում Շիրազը պոեմից որոշ
հատվածներ է զետեղել, սակայն  նա կյանքից հեռացավ, այդպես էլ չտեսնելով
«Անին» ամբողջական հրատարակված, թեև բանաստեղծն անհագ փափագ
ուներ, որ պոեմը պետք է տպագրվեր Բագրատունյանց ազատագրված ու
վերաշինված Անի մայրաքաղաքի տպարանում:

 Միայն 2011թ. գրականագետ, դոկտոր-պրոֆեսոր Ս. Մուրադյանի
խմբագրմամբ ու առաջաբանով Երևանի պետական համալսարանի
հովանավորությամբ լույս ընծայվեց «Անի» պոեմը` բաղկացած 308 էջից՝ 11
հազար տողով:
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Պոեմում Շիրազը պատկերել է 11-րդ դարի առաջին  կեսի
իրադարձությունները, երբ Բագրատունյաց հայոց մայրաքաղաքը հայտնվել էր
թշնամու թիրախում, և, ինչպես միշտ, գործում էին ներքին պառակտիչ ուժերը:
Շիրազը թեև գեղարվեստականացրել է պատմական այդ ծանր ու դժնի
ժամանակաշրջանը , սակայն  պոեմի նյութն ու շարադրանքն այնքան
պատմականորեն ու անհերքելի վավերագրական հիմքերով են ներկայացված,
որն ընթերցելիս թվում է, թե անցնում ես «պատմության քառուղիներով»:

Պոեմը բաղկացած է 18 գլուխներից, վերջին մասից և վերջերգանքից,
որոնցում  բանաստեղծը տվյալ դարաշրջանին հատուկ ոճով է ներկայացրել
մարդկային կերպարներն ու նրանց շուրջը զարգացող գործողությունները:

 Անի քաղաքը  Շիրազի համար կորուսյալ հայրենիքի խորհրդանիշ էր, բաց ու
ծորացող վերք, հայոց  անցյալի փառքի մեծ խորհրդանիշ:

Բագրատունիների` շուրջ 100 հազար բնակիչ ունեցող մայրաքաղաքն
ապրում էր  բուռն ու ծաղկուն կյանքով, ուներ զարգացած արհեստագործություն
ու ճարտարապետություն, գիտական և մշակութային կարևորագույն կենտրոն
էր:

   Անին հայտնի է որպես «հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք»: Գլխավոր
եկեղեցին՝ Անիի Աստվածածին կամ Անիի Մայր տաճարը, կառուցվել է Տրդատ
ճարտարապետի կողմից՝  989-1001թթ.,  որն էլ համարվում է հայ և
համաշխարհային ճարտարապետական լավագույն նմուշներից մեկը:

   Միջնադարում այստեղով էին անցնում բազմաթիվ առևտրային
ճանապարհներ, և հենց այս բարենպաստ աշխարհագրական ու
ռազմավարական դիրքի, հարստության ու ճոխության պատճառով էլ Անին
դարձել էր հարևան գիշատիչ տերությունների թիրախը, որոնք ամեն կերպ
ջանում էին տիրանալ Արևելքի մարգարտին:

    Գագիկ Ա թագավորից հետո թուլացավ Բագրատունիների պետությունն ու
սկիզբ առան ներքին խժդժությունները: Ահագնացան երկպառակությունները
թագավորի երկու որդիների՝ Հովհաննես Սմբատի և Աշոտ Դ-ի միջև: Նրանք
երկուսն էլ հավակնում էին տիրանալ գահին՝ հաշվի չառնելով երկրում տիրող
ծայրահեղ ծանր վիճակը: Թուլացած երկրի անմիաբանությունը կործանարար
եղավ հայոց ճակատագրի համար:

      Հովհ. Շիրազն այս ողբերգական անցքերն է նկարագրել «Անի» պոեմում:
Բանաստեղծի խոսքը մերթ եղերական է, մերթ ըմբոստ , մերթ պահանջկոտ ու
ցասումնալից, որն, անշուշտ, բխում է կորուսյալ հայրենիքի ցավից կծկված
սրտից: Ինչպես նկատել է գրականագետ Հրանտ Թամրազյանը․ «Շիրազի
ստեղծագործությունը իր լավագույն դրսևորումներով դառնում է մեր ժողովրդի
պատմության մի որոշակի շրջանի բանաստեղծական արձագանքը,
ներաշխարհի նրբին պատկերը, ազնիվ տենչերի և հույզերի երգը»1:

1 Թամրազյան Հ., Գրական դիմանկարներ, հոդվածներ, Եր. 1975, էջ 223:
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Պոեմում Շիրազն իր գրչին հատուկ խոսուն ու պատկերավոր ոճով է
նկարագրում Անիի ողջ հմայքն ու գեղեցկությունը.

Աստվածամոր հոնքերն անգամ
Այնքան նրբին կամար չունեն՝
Որքան գմբեթն այս հայկական
Որքան Անին աստվածաշեն1:
   Իսկ ահա, գեղագիտական մի այլ պատկեր է ստեղծում  Անիով զմայլված ու

հիացած , առաջին անգամ Անի ոտք դրած  ու ճարտարապետական
կառույցներով տարված, հայոց հանճարի դրսևորումներով արբեցած մարդու
զգացողությունները պատկերելիս.

Առաջին անգամ Անին տեսնողը
Պարիսպներով էր զարզանդում, ապշում,
Ետ քաշվում ահից, իսկ ներս մտնողը,
Հիացքի սանձը հազիվ էր քաշում…2

     Գրականագետ Ս. Մուրադյանը գրել է. «Մեր ժողովրդի պատմական
հիշողության, գիտական ու գեղարվեստական գրականության մեջ Անին մնացել
էր իր երկու տարբեր, անգամ հակադիր վիճակներով, անցյալը՝ փառահեղ ու
հերոսական, ներկան՝ անկյալ ու ողբերգական»:3

  Կորուսյալ հայրենիքի հանդեպ ունեցած անհագուրդ կարոտի, անսպառ
սիրո, կորածը հետ բերելու արդար պահանջատիրության ելակետերից էր
բանաստեղծը սկզբնավորել պոեմի բարոյական հենքը:

      Հայրենապաշտ Շիրազը բարձր արվեստով է կերտել դարաշրջանին
բնորոշ մարդկային բնավորություններն ու կերպարները, տվել նրանց
գեղագիտական բնութագրերն  ու  տիպականացրել նրանց խոսքը:

      Էպիկական հզոր շնչով է կերտված սպարապետ Վահրամ Պահլավունու
կերպարը, ով թուլամորթ Հովհաննես Սմբատ արքայի գաղտնի կտակի
բացահայտումից հետո  համախմբեց Անիի ողջ ազնվականությանն ու
բնակչությանը և ուժեղ դիմադրություն ցույց տվեց հայոց մայրաքաղաքը
պաշարած բյուզանդացիներին:   Պահլավունիների տոհմն ակնառու դեր է
ունեցել միջնադարյան Հայաստանի ռազմաքաղաքական, հոգևոր ու
մշակութային կյանքում: Վահրամ Պահլավունին փառավորվեց ու պատմության
էջերում մնաց որպես հայրենիքի անձնուրաց  նվիրյալ ու քաջարի զորավար:

 Պոեմում բանաստեղծն իր ազգային գաղափարախոսությունն ու ժողովրդի
ազգային բաղձանքը պատկերավոր ու բարձր արվեստով  հնչեցրել է քաջազուն
սպարապետի շուրթերով.

-Ինչպե՞ս ասեմ քեզ Հայաստան,

1 Շիրազ Հ.,  Անի, Եր., 2011, էջ 61:
2 Նույն տեղում, էջ 60:
3 Մուրադյան Ս., Գրական հանգրվաններ, գիրք Ա, Եր., 2003, էջ 56:
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Երբ իմ թրի շողը չունես,-
Դժբախտ Անի, Վան ու Ոստան,
Անի, երբ քո հողը չունես:
Ինչպե՞ս ասեմ քեզ Հայաստան,
Երբ քո Մասիս սարը չունես,
Երբ ոտք ելնող մանկանց շուրթին
Քո հայերեն բառը չունես…1

Դարերի մրմուռն ու կորուսյալ հայրենիքի ողբն է  խտացված շիրազյան
մեծակտավ այս երկի պատկերավոր հատվածներում, ինչն  ակամայից
ընթերցողի առջև բացում է հայրենի եզերքի ոչ հեռավոր անցյալը: Թեև հայոց թրի
շողն ու Անիի գահը, դժբախտ Ղարսն ու Արդահանը, Մասիսն ու Վանը տեսիլք
են դարձել հայոց ներկայի համար, սակայն բանաստեղծն աննահանջ հույսով է
լցված ապագայի հանդեպ: Ահավասիկ.

Մայրս ասաց. «Միշտ չի մնա բախտդ կորած, մի՛ տխրիր,
Աչքիդ լույսը շատ մի՛ թափե, գլխակորած, մի՛ տխրիր»,-
Մայրս գնաց, հույսը մնաց, մարգարե հույսն իմ հոգու,
Ա՛զգ իմ, Մասիսն է գալիքդ, հույսն է նորված, մի՛ տխրիր…2

 Անիի՝ և նրանով ողջ կորուսյալ հայրենիքի   պատկերները,   անկախ թեմայից
ու բովանդակությունից, առկա են Շիրազի գրեթե բոլոր
ստեղծագործություններում:

Անին դարեր ի վեր ոգեշնչման աղբյուր է եղել ինչպես արևելահայ, այնպես էլ
արևմտահայ հեղինակների համար, ովքեր իրենց նախորդներին  ավանդել են
հարուստ գիտական ու գեղարվեստական գրականություն:

  Արիստակես Լաստիվերցին առաջին հայ հեղինակն է, ով նկարագրել է 1047-
1048թթ. սելջուկյան արշավանքները՝ մինչև Անիի գրավումը  (1064թ.): Նա
մանրամասն ներկայացրել  էր տվյալ ժամանակաշրջանում  հայոց աշխարհում
տեղի ունեցած արհավիրքները, կոտորածներն ու բռնի տեղահանումները. «
Մանուկները մայրերի գրկերից հափշտակվելով՝ քարերին էին խփվում, իսկ
մայրերը իրենց արցունքով ու արյամբ էին թրջում նրանց. հորը և որդուն նույն
սուրն էր խողխողում. ծերերն ու երիտասարդները , քահանաներն ու
սարկավագները միևնույն սրով մահ ճաշակեցին, այնպես որ ամբողջ քաղաքը
լցվեց դիակներով, և սպանվածների մարմինները վերածվեցին ճանապարհի»3:

Լաստիվերցու «Պատմություն» երկը իր հերթին սկզբնաղբյուր է դարձել
բազմաթիվ ուսումնասիրությունների, գրական գեղարվեստական
ստեղծագործությունների համար:

1 Նույն տեղում, էջ 304:
2  Շիրազ Հ., Անտիպ էջեր, գիրք 2-րդ, Եր., 2019,  էջ 184:
3 Լաստիվերցի Արիստակես, «Պատմություն», Եր., 1971, էջ 100:
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Անիի մասին բազմաթիվ ու բազմազան են հիշատակություններն օտար
աղբյուրներում` վրացական, արաբական, բյուզանդական, պարսկական
պատմագիրների ու ժամանակագիրների երկերում։

Պատմաբաններն իրենց գիտական ուսումնասիրություններում
հիմնականում կենտրոնացել են պատմական փաստերի, դեպքերի ու
իրադարձությունների վրա, իսկ ահա մեծատաղանդ Հ. Շիրազն իր իսկ
բնորոշմամբ «Անի» խոհափիլիսոփայական պոեմում համատեղել է թե՛
պատմականը և թե՛ գեղարվեստականը: Գեղարվեստական համոզչության հետ
միասին պոեմն ունի նաև  գիտական հավաստիություն:

Առանձնակի դրամատիկությամբ է վեր հանել Հովհաննես Սմբատ արքայի
կերպարը, ով որպես թուլամորթ ու կամազուրկ է պատկերված պոեմում,
սակայն բանաստեղծը   լրիվությամբ չի ոչնչացնում արքային՝ որպես
դավաճանի, թեև պոեմի մի հատվածում նրան համեմատում է Վասակ Սյունու
հետ: Նույնիսկ մի պահ թվում է, թե Շիրազը նրա մեղքը թեթևացնելու փորձեր է
անում, Հոռոմոսի վանքի կառուցումը, բյուզանդացիների կողմից նվերների
չընդունելը, մինչև անգամ ինքնասպան լինելը գեղարվեստականացնելով:
Սակայն նրա՝ բյուզանդացիների հարկադրմամբ Անին հանձնելու գաղտնի
կտակի ստորագրումն ու պատերազմից խուսափելն արդեն իսկ աններելի
դավաճանություն է: Նախնիների ուրվականների հետ առերեսվելով՝ մեղքերի
թողություն է ակնկալում արքան , սակայն մերժվում ու ամոթանք է ստանում
բոլորից, իսկ ահա հոր կողմից ստանում է վերջին հարվածը.

-Ո՞վ կների, քո վերջն հասավ,-
Դու չես ծնվել իմ հայ զարմից…1

«Թոնդրակեցիները» պոեմը կերտելիս, որը նախորդում է «Անի» պոեմին,
բանաստեղծը Հովհաննես-Սմբատ արքայի նկատմամբ պահպանել է հարգալից
վերաբերմունք, քանի որ այդտեղ արքան համախմբված պայքարում էր
հայրենիքի համար: Նա փորձել է ահագնացած թոնդրակեցիներին դարձի բերել,
սակայն «Անի»-ում խուսափել է դրսի թշնամու հետ պայքարից ու դարձել Անիի
փոքրոգի վերջին արքան:

 Լինելով Բագրատունյաց գահատիրության ժառանգորդը՝ Հովհաննես-
Սմբատ արքան իր ֆիզիկական, ինչու չէ նաև հոգևոր պատրաստվածությամբ
չկարողացավ դիմակայել ժամանակի մարտահրավերներին: Նրա այդ
հանցավոր ու կործանարար ծրագրերի հանցակիցն է դառնում շահամոլ
կաթողիկոս Պետրոս Արշարունին, ով 1021թ. արքայի անունից կտակ գրեց
բյուզանդական կայսեր Վասիլ Բ-ին, որ արքայի մահից հետո Անին հանձնում է
Բյուզանդիային:

      Բանաստեղծը պատկերավորման արվեստի հատուկ նրբությամբ ու
գեղեցկությամբ է պատկերել Այծեմնիկին, ում  կերպարի մեջ խտացրել է «հայոց

1 Նույն տեղում, էջ 238:
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փափկասուն կանանց»:  Այծեմնիկ Անեցու կերպարին անդրադարձել են մի շարք
հայ պատմիչներ, նկարագրել նրա սխրագործություններն ու կյանքի գնով
հայրենիքին նվիրվելը:

     Այծեմնիկն իր շուրջը հավաքեց ավագանու մի խումբ աղջիկների, նրանց
զինավարժության դասեր տալու համար: Աղջիկները սովորում էին
նետաձգության և նիզակամարտի արվեստը: Եվ երբ արյունարբու թշնամին իր
մեծաքանակ զորքով շուրջ մեկ տարի պաշարեց Անին, Այծեմնիկն՝ աղջիկների
իր ջոկատով  կռվի ամենաթեժ պահին հայտնվեց  միջնաբերդի վրա: Նրա
ջոկատը մարտնչում էր հայ ռազմիկների հետ հավասար քաջությամբ: Թշնամու
նետերը տեղում էին կարկտի պես, սակայն նրանցից և ոչ մեկը չէր  նահանջում:
Մոռացած ցավ ու մահ, Այծեմնիկն իր մարմնից հանում է թշնամու նետերն ու
դրանք հետ արձակում նրանց վրա:

      Հովհ. Շիրազն այսպես է ներկայացրել թշնամու ապշանքն ու  սարսափը,
ինչու չէ նաև հիացմունքը  կապված Այծեմնիկի հետ. թերևս անհնար է առանց
հուզվելու կարդալ այս տողերը.

-Ո՛վ շահ , առյուծ է Անին կատաղի,-
Այծամի նման որմն էլ դիմացավ…
Եւ Այծեմնիկի պատմությունն արին.
-Հայոց կույսն էլ է հայ որձի նման,
Մեր խփած նետերն իր մարմնից հանում՝
Մեր աչքն էր հանում մեր խփած նետով,
Կատաղում էինք, բայց և հիանում,
Նա մի այծյամ էր առյուծի սրտով:1

   Եվ այսպես, դարեր շարունակ հայ կինը  հայոց պատմության դժվարին ու
ճակատագրական պահերին ու արհավիրքի ժամին  երբեք անմասն չի մնացել
մեր գոյապայքարից, որն էլ քանիցս ապացուցել է հայ կնոջ քաջությունն ու
հերոսությունը: Հայոց դարավոր պատմությունը հարուստ է  խիզախ ու
համարձակ, անձնվեր ու հայրենասեր հայուհիների գործած սխրանքներով:

  Պոեմում արծարծված հարցերից մեկն էլ դարեր ի վեր քանակի խնդիր
ունեցող հայ ժողովրդի սակավաթվությունն էր, և բանաստեղծը մեր փրկության
ելքերից մեկը տեսնում է ազգի շատացման ու բազմացման մեջ.

«Հայոց թիվն հայոց  վերքն է, որ այսքան ,
Դարեր դարձել է վերքն Հայաստանի»2

և վստահեցնում  է.
- Միայն մեծաթիվ ազգն է անառիկ
Մեծաթիվ ազգերն իշխում են հավետ3

1 Շիրազ Հ., Անի, Եր., 2011, էջ 282-283:
2 Նույն տեղում, էջ 194:
3 Նույն տեղում, էջ 194:
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      «Անի» պոեմն ավարտվում է հայենիքի ցավով կեղեքված բանաստեղծի
այս անհաս փափագով.

 Հազար տարվա, կարոտ ունի իմ երազը հազարաթև՝
Ա~խ, թեկուզ լուռ, դեռ ավերակ տեսնեմ Անին՝ ու նոր մեռնեմ:
Որպես ոսկի վաղվա գուշակ, որպես Մասիսն իմ անուշակ
Գլխին հայոց մի դրոշակ, տեսնեմ Անին … ու չմեռնեմ:1

Անին կորուսյալ  Հայաստանի  մյուս քաղաքների ու բնակավայրերի նման
սպասում է իր իրական տերերի՝ հայերի  վերադարձին, ովքեր  նոր շունչ ու  ոգի
կտան ավերակների մեջ էլ  շքեղաշուք  Անիին,  ապահովելով նրա նոր
վերածնունդն ու լուսավոր ապագան:

  Սակայն պատմությունից դասեր չքաղելով՝ ինչպես 11-րդ դարում Անին,
այնպես էլ  21- րդ  դարում Շուշին է բռնել սպասման  ̀այդ  երկար ու տառապալից
ուղին, որի հաղթահարումը պահանջում է դառն ու կորստաբեր, հասուն ու
խելամիտ պայքար:

      Մեծատաղանդ բանաստեղծը մեր դարավոր պատմությունը  վերակերտել
է ներկայի  ու ապագայի տեսանկյունից՝ խորապես գիտակցելով անցյալի և
գալիքի համադրումն ու  պատճառահետևանքային  կապը:

 Կորուսյալ Էրգրի կեզ մորմոքը, գերված հայրենիքի մշտարթուն կսկիծն
ուղեկցել է բանաստեղծին ողջ կյանքի ընթացքում:

Գրականություն

1. Լաստիվերցի Ա., Պատմություն, Եր., 1971:
2.  Թամրազյան Հ., Գրական դիմանկարներ, հոդվածներ, Եր.
1975 :
3. Մուրադյան Ս.,  Գրական հանգրվաններ, գիրք Ա, Եր. 2003:
4. Շիրազ Հ., Անի, Եր., 2011:
5. Շիրազ Հ., Անտիպ էջեր, գիրք 2-րդ :

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  բ․գ․դ․ Ս․Ա․Խանյանը։

1 Նույն տեղում, էջ 306:
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                                ՀՏԴ 82-9

                            Գրականագիտություն

Զարինե ՍԱՌԱՋՅԱՆ
ԱրՊՀ գրականության և ժուռնալիստիկայի  ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.

ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՔԵՐԸ՝
ԸՍՏ  ՄՈՒՐԱՑԱՆԻ

Արդի գլոբալ քաղաքակրթության զարգացումներում ազգային
ինքնության ու գոյության պահպանումը կարևորագույն
հիմնախնդիրներից է հատկապես փոքր պետությունների
համար։ Ուսումնասիրության առանցք դարձնելով Մուրացանի
ստեղծագործություններում ազգային գոյությունը
պայմանավորող հիմնական  դրույթները՝ առանձնացրել ենք
եկեղեցին, սերը առ հայրենիք, միաբանությունը, ընտանիքը և
այլն։ Սույն հոդվածը նվիրված է ազգային ինքնության
պահպանման հիմնական դրույթներին՝ ըստ Մուրացանի։ Այս
առումով Մուրացանի ստեղծագործությունները արդիական են,
իսկ սույն թեման՝ կարևոր։
Բանալի բառեր՝ Մուրացան, ազգային ինքնություն, գոյություն,
միասնություն, ընտանիք, կրոն, եկեղեցի, գրականություն,
հայրենիք, հայրենասիրություն։

З.Сараджян
ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ПО

МУРАЦАНУ
В развитии современной глобальной цивилизации сохранение
национальной идентичности и существования является одним из
важнейших вопросов, особенно для малых государств. Ставя в
центр исследования основные положения, обусловливающие
национальное бытие в произведениях Мурацана, мы выделили
церковь, любовь к Родине, единство, семью и др. Статья
посвящена основным положениям сохранения национальной
идентичности по Мурацану. В этом отношении работы
Мурацана актуальны, и эта тема важна.
Ключевые слова։ Мурацан, национальная идентичность,
существование, единство, семья, религия, церковь, литература,
родина, патриотизм.
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Z.Sarajyan
BASES OF NATIONAL EXISTENCE ACCORDING TO

MURATSAN
In the development of modern global civilization, the preservation of
national identity and existence is one of the most important issues,
especially for small states. Making the main provisions conditioning the
national existence in Muratsan's works the focus of the study, we have
singled out the church, love for the homeland, unity, family, etc. This
article is devoted to the main provisions of the preservation of national
identity, according to Muratsan. In this respect, Muratsan's works are
relevant, and this topic is important.
Key words: Muratsan, national identity, existence, unity, family,
religion, church, literature, motherland, patriotism.

Արդի գլոբալ  քաղաքակրթության զարգացումներում ազգային ինքնության ու
գոյաբանության պահպանումը կարևորագույն հիմնախնդիրներից է
հատկապես փոքր պետությունների համար։ Այս առումով հայ դասական
գրականությունն իր հարուստ ավանդներով ու արժեքներով կարող է դառնալ
գաղափարախոսական ամուր հիմնաքար՝ ազգայինի և ինքնության
պահպանման համար, և  հուսալի պատվար՝  ազգային գոյաբանությունը,
ինքնությունն ու  պետականությունը խարխլել փորձող օտարածին ուժերի դեմ։

Վերոնշյալ համատեքստում Մուրացանի ստեղծագործություններին նոր
լույսի ներքո անդրադառնալն ու վերարժևորելը կարևոր է ու արդիական։ Հայ
գրականագիտական միտքը տարբեր ժամանակաշրջաններում անդրադարձել է
Մուրացանի ստեղծագործություններին գրողի դեռևս կենդանության շրջանից
սկսած մինչև մեր օրերը, Լեոյից մինչև Սերգեյ Սարինյան, մինչև մեր օրերի
գրականագետներ։ Հանգամանք, որը փաստում է Մուրացանի
ստեղծագործությունների բազմաշերտ ու համակողմանի ուսումնասիրված
լինելը, ինչը, սակայն, չի սահմանափակում դաշտը, ավելին՝  նոր տարածքներ է
բացում ուսումնասիրությունների համար՝ հաշվի առնելով Մուրացանի
ստեղծագործությունների արդիականությունը նաև մեր օրերում։ Այս առումով
ուսումնասիրության առանցք դարձնելով Մուրացանի
ստեղծագործություններում ազգային գոյաբանությունը պայմանավորող
հիմնական  դրույթները՝ առանձնացրել ենք

եկեղեցին, սերը առ հայրենիք, միաբանությունը, ընտանիքը, կրթությունը
/լուսավորությունը/, առաքյալությունը, բարոյական օրենքները, ազգային
սովորույթներ ու բարքերը և այլն։

Գրականագետ Սերգեյ Սարինյանը իր «Մուրացան» մենագրության մեջ
փաստում է,  որ երբ 1870-ականի վերջին Մուրացանը մեկնեց Թիֆլիս,  հայ
մտավորականության կյանքը զարգանում էր երկու ազդեցիկ հոսանքների՝
ազգային-պահպանողականության և լիբերալիզմի գաղափարական թեժ
պայքարով։
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«Մուրացանն արդեն ուներ իր կղղմնորոշումները և ազգային-
պահպանողական հոսանքը հանձին նրա գտավ իր տաղանդավոր գեղագետին։
«Մեղու Հայաստանի», «Փորձ», «Նոր Դար», «Արձագանք» և դրանց հարող այլ
պարբերականների էջերում նա տպագրում է իր գեղարվեստական երկերը՝
գրական գործը որոշակիորեն տրամադրելով «կուսակցական» դավանանքի
պաշտպանությանը»1։

Ըստ լիբերալների՝ հայը հայ է՝ անկախ դավանանքից, և պահանջվում էին
եկեղեցական բարեփոխումներ ու դավանանքի ազատություն, մինչդեռ
ազգային-պահպանողականները սրբագործում էին հայ եկեղեցին,
դավանափոխությունը համարում ազգուրացություն։

Խնդիր, որն այսօր էլ արդիական է մեր հասարակության համար։ ԱՀ
Սահմանադրության հոդված 41-ով2 ամրագրված մտքի, խղճի և դավանանքի
ազատության իրավունքը մի կողմից փաստում  է Արցախի Հանրապետության՝
ժողովրդավարական երկիր լինելու հանգամանքը, մյուս կողմից՝ անարգել
դռներ բացում աղանդավորական բազմատեսակ հոսանքերի ներթափանցման
դիմաց, որը  լրջագույն սպառնալիք է հայ առաքելական եկեղեցու և դրանով իսկ
պայմանավորված՝ ազգային միաբանության, ինչպես նաև՝  ինքնության
պահպանման երաշխիքներից մեկի՝ հավատքի /կրոնի/ համար։

Ազգային-պահպանողականները, բացի վերոնշյալից, ազգապահպանության
նախապայման էին համարում  նաև «բարոյական հարստությունը»՝ ի
տարբերություն լիբերալների, որոնք դրան հակադրում էին  «նյութական
հարստությունը»։ Բոլոր այս հարցերում Մուրացանը հարում էր ազգային-
պահպանողականության գաղափարներին, որոնք իրենց դրսևորումները գտան
նաև նրա գեղարվեստական արձակում։

Ազգի համար կրոնական աղանդների բազմացման ողբերգական
հետևանքները  գրողը ցույց է տվել մի շարք ստեղծագործություններում,
ինչպիսիք են «Իմ կաթոլիկ հարսնացուն», «Հայ բողոքականի ընտանիքը»,
«Գևորգ Մարզպետունի» և այլ գործեր։

«Մեր հին և նոր պատմության տեղյակ ո՞ր հայը չգիտե, թե կրոնական
բաժանմունքները որքան թշվառություններ են բերել ազգի գլխին, որքան
ընտանիքների մեջ գժտություն և խռովություն են սերմանել․․․»,-գրում է
Մուրացանը, ապա հավելում, որ այդ փաստերից մեկը իր վիպակի նյութն է
դարձրել (նկատի ունի «Հայ բողոքականի ընտանիքը» վիպակը)՝ ցույց տալու
համար դավանանքի ազատություն քարոզողների մոլորությունը, ու հավելում
նաև, որ այդ շարժառիթը ծնունդ տվեց նաև  «Իմ կաթոլիկ հարսնացուն»
ստեղծագործության, որոնք կոչ են հավատարիմ մնալու հայ առաքելական
եկեղեցուն և զերծ մնալ  ողբերգության հանգեցնող  աղանդավորական

1 Սարինյան Ս․, Մուրացան, Երևան, «Հայաստան», 2004, էջ 36։
2 http://www.nankr.am/hy/1838
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կրոնական մոլեռանդությունից։ Մուրացանի ազգային-պահպանողական
համոզմունքները, բնականաբար, չէին կարող զերծ մնալ ժամանակի
քննադատական մտքից և հենց ինքն իր հասցեին Լեոյի «մենք գործ ունենք հայ
տիրացուական ազգասիրության ներկայացուցիչներից մեկի հետ»
քննադատությանը պատասխանել է նույնքան սուր իր «Իմ երկերի
քննադատության առթիվ» հոդվածում՝ գրելով․ «Արդյոք տեսնվա՞ծ է աշխարհում
մի քննադատ, որ վիպասանի գրվածքի միայն վերնագիրը կարդալով,
դատաստան անե նրա մասին: Մի՞թե այս չի ապացուցում այն, որ պարոնը հենց
սկզբից ճգնում է նախապաշարել  ընթերցողին և տոգորել նրան այն
ատելությամբ, որով ինքն է վառված գրողի դեմ»1։

Հայրենիքի հանդեպ սերը, երբեմն նաև հերոսների անձնուրացության
աստիճանի հասնող՝  որպես  ազգային գոյաբանության հիմք է հանդիսանում
Մուրացանի մի շարք կոթողային ստեղծագործություններում, որոնցից
առանձնանշելի են «Գևորգ Մարզպետունի» վեպն ու «Ռուզան» դրաման։

Հայրենիքի ու ընդհանուր շահի համար իր անձը զոհաբերող կերպար է
Ռուզանը։ Ինչ խոսք, դրամային այսպիսի լուծում տալով՝ Մուրացանը
սրբագործում է հայրենասիրության գաղափարը՝ այն վեր դասելով բոլոր
համոզմունքներից, զգացմունքներից ու սկզբունքներից։ Այս հանգամանքը ևս
գրականագիտության մեջ բազում վեճերի տեղիք է տվել․ Լեոն այն բնորոշել է
«թշվառ հայրենասիրություն, որ թույլ է տալիս մի օրիորդի նետվել երկրի
թշնամու գիրկը՝  հայրենիքի ազատություն ձեռք բերելու համար»2։ Այս և այլ
քննադատություններին ի պատասխան, Դ․ Դեմիրճյանը նշում է․«Մուրացանին
լավ չհասկացան։ Չհասկացան Ռուզան հերոսուհու մեջ գերագույնը,
տիրապետող գաղափարը, ժողովրդին փրկելու և իրեն զոհելու երկընտրանքի
դժվարությունները»3։ Բոլոր այս կողմ և դեմ տեսակետների իրավացի
գնահատականն ու առաջադրված խնդիրների լուծումը  տալիս է Սերգեյ
Սարինյանը՝ հղում անելով «ժողովրդի էթիկական փիլիսոփայության
հանրագիտարանին»՝ «Սասնա ծռեր» էպոսին՝ զուգահեռներ անցկացնելով
Ռուզանի և Ծովինարի կերպարների ու արարքների միջև, ինչպես նաև Ռուզանի
հոր՝ իշխան Ջալալի ու Ծովինարի հոր՝ Գագիկ թագավորի միջև,  իրար
հակադրելով երկու հզոր ուժերի պայքարը՝ հայրական զգացմունքի և  երկրի
ղեկավարի ստանձնած, չգրված բարոյական օրենքի ուժը,  անձնասիրության և
հայրենասիրության  պայքարը, որտեղ հաղթում է հայրենիքի հանդեպ սերը․
«Ամենից առաջ ուշագրավ է այն նմանությունը, որ առկա է ոչ միայն Ծովինարի
ու Ռուզանի կերպարներում, այլ առհասարակ իրադրությունների կոնկրետ
ընթացքում։ Նույնիսկ թվում է, թե «Ռուզան» դրաման էպոսի համանման դրվագի

1 Մուրացան, Իմ երկերի քննադատության առթիվ, Երկեր, հ. 5, Երևան, «Հայպետհրատ», 1954,  էջ
367:
2 Սարինյան Ս․, Մուրացան, Երևան, «Հայաստան», 2004, էջ 180։
3 Դեմիրճյան Դ․, ԵԺ, հ․ 8, էջ 575։
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գեղարվեստական մշակումն է՝ հոգեբանական նույն կացությունը, նույն
իրավիճակը, գործողությունների նույն շարժումը՝ պաշարված բերդ,
հայրենիքին սպառնացող աղետ, աղջկա զոհաբերության պատրվակ»,- գրում է
Ս․ Սարինյանը և բացառում էպոսի տվյալ դրվագի հետ Մուրացանի
անմիջական առնչությունը, քանի որ դրաման գրելու ընթացքում հայ
բանագիտությանը հայտնի էր միայն Գարեգին Սրվանձտյանի գրառած էպոսի
միակ պատումը, որտեղ Ծովինարի դրվագը չկար1։

Մուրացանի հայրենասեր հերոսներին հաճախ բնորոշ է անձնուրաց
առաքյալությունը հանուն հայրենիքի ու ժողովրդի, համընդհանուրի,
հասարակաց  շահին անձնականը ստորադասելը, երբեմն էլ՝ անանձնական
կյանքով ապրելը․ սա, ինչ խոսք, ռոմանտիզմի գրականության բնորոշիչներից
մեկը կարելի է համարել,  ինչը տեսնում ենք նաև Րաֆֆու շատ ու շատ
գործերում։ Հայրենիքի հանդեպ առաքյալությունը, սակայն, Մուրացանի
ստեղծագործություններում նոր որակ է կազմում, ինչը նրա գեղագիտության ու
աշխարհայացքի առանձնահատկություններից է։ Ահավասիկ՝ նրա
«Խորհրդավոր միանձնուհի» վիպակի հերոսներից Գարեգինի  համոզմունքը․
«Սակայն կա և մի ուրիշ մարմին, որ ավելի սիրելի, ավելի պաշտելի է, քան մեր
սեփականը։ Այդ մարմինը հայրենիքն է։ Ես ուխտել եմ իմ անձը նրան նվիրել,
նրա սիրուց զատ աշխարհում ուրիշ սեր չճանաչել, նրա ցավերից զատ՝  ուրիշ
ցավերով չվշտանալ, նրա բախտավորությունից զատ՝ ուրիշ բախտավորություն
չխնդրել․․․Իմ ուժերը փոխանակ մի ընտանիքի կամ որոշ թվով մարդկանց
բախտին նվիրելու, ես ուխտել եմ բոլոր ազգին նվիրել»2 ։

Մուրացանի առաքյալ հերոսները երբեմն անձնական երջանկությունն ու
ընտանիքը հակադրում են հայրենիքին բոլորանվեր ծառայելու գործին․
ասվածը փաստում է «Խորհրդավոր միանձնուհի» վիպակում Գարեգինի
պատասխանը Աննայի հոր այն հարցադրմանը, թե․

«-Մի՞թե քո ազգին օգնելու համար անպատճառ պիտի ամուրի մնաս և
ամուսնանալով հանդերձ չես կարող նրա օգտին աշխատել։

-Ո՛չ,-պատասխանեց Գարեգինը. — որովհետև գեղեցիկ է ասված. «Ոչ ոք
կարէ երկուց տէրանց ծառայել, կամ զմինն ատիցէ և զմիւսն սիրիցէ, կամ զմինն
մեծարիցէ և զմիւսն արհամարհիցէ...»։ Ով որ կամենում է բոլորանվեր կերպով
ծառայել ազգին, նա չպետք է ամուսնանա։ Որովհետև ամուսնությունն ինքը ունի
յուր որոշ պարտքերը, որոնց ամեն մի օրինավոր ամուսին պարտավոր է անթերի
կատարել»3։ Այս և մի շարք այլ գործերում Մուրացանն ընդգծում է
առաքյալության գաղափարը՝  անանձնական կյանքով հայրենիքի ու
հասարակաց զարգացմանը բոլորանվեր ծառայելը, ինչը շատ դեպքերում

1 Սարինյան Ս․, Մուրացան, Երևան, «Հայաստան», 2004, էջ 186։
2https://clck.ru/ejjyV
3 Նույն տեղում։
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հերոսների թուլակամության հետևանքով հենց իր ստեղծագործություններում
դատապարտվում է ձախողման («Նոյի ագռավը», «Առաքյալը»)։

Ընտանիքի գաղափարը՝ որպես ազգի գոյաբանության հիմք, շեշտվում  է,
սակայն, նրա գլուխգործոցային երկերից «Գևորգ Մարզպետունի» վեպում։
Ազգային միաբանություն, հայրենասիրություն և ընտանիք․ այս գաղափարները
հեղինակը դարձնելով վեպի  առանցք, և մեկը մյուսին բնավ  չստորադասելով՝
այն դիտարկում է իրար լրացնող և ազգային գոյաբանության հզորությունը
պայմանավորող հանգամանք։ Վեպի համակողմանի քննության և
գեղարվեստական արժեքի գնահատման պակաս չզգալով գրականագիտության
մեջ՝ այնուամենայնիվ ավելորդ չենք համարում մեկ անգամ ևս անդրադառնալու
վեպում ընդգծված  ընտանեսիրության  գաղափարին և ազգերի գոյության երթը
հայկական ավանդական ընտանիքի գոյության անհրաժեշտության
շեշտադրմանը՝ հղում անելով Մուրացանի գեղագիտությանն ու
աշխարհայացքային ըմբռնումներին։  Ժամանակակից լույսի ներքո քննելով նրա
աշխարհայացքային ըմբռնումները՝ արդի զարգացումների համատեքստում
կասկած չի հարուցում ընտանիքի ինստիտուտի հանդեպ Մուրացանի ունեցած
համոզմունքի ճշմարտացիությունը, ավելին՝ այն կարիք ունի անընդհատ
բարձրաձայնելու, հանրայնացնելու՝ դրանով իսկ դիմակայելու հայ
ավանդական ընտանիքի ինստիտուտի մոդելը քայքայել փորձող
գլոբալիստական ուժերին ու հոսանքներին, որոնք այդ երևույթը
փաթեթավորում են որպես «հանդուրժողականություն», «մարդու իրավունքների
պաշտպանություն»  կամ «գենդերային խտրականության դեմ պայքար»,
«առաջադիմական մտածողություն» և այլն։ Բնավ չփորձելով իդելականացնել
անցյալի ավանդական, նահապետական կամ հետադիմական բարքերը՝
այնուամենայնիվ, պետք է շեշտել, որ ազգային արժեքների պահպանումը փոքր
ազգերի ինքնության պահպանման ու գոյության համար առանցքային
նշանակություն ունի։ Ընտանիքի գաղափարի ու նրա հզորությամբ նաև ազգի
հզորությունը պայմանավորելու բանաձևը  լավագույնս է տվել Մուրացանը
Գևորգ Մարզպետունու միջոցով․

«-Ազգերի զորությունը ընտանիքների մեջ է,-ասաց ծերունին,-զորավոր է ա՛յն
ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիքներ. սիրով, միությամբ, առաքինի և
հավատարիմ կենակցությամբ ապրող ընտանիքներ։ Այն գեղջուկ խրճիթները,
այն աննշան տնակները, որոնց մեջ ապրում են ցնցոտիներով ծածկված
մանկտիք և որոնց շատ անգամ արհամարհում են մեծամեծ իշխանները,
նույնիսկ դրանք են,  որ ամփոփում են իրանց մեջ հայրենիքի ուժը։ Ով որ
կամենում է զորավոր տեսնել յուր ազգը և հաղթող` հայրենիքը, նա ամենից
առաջ ընտանիքները պիտի խնամե, ինչպես մի հոգատար պարտիզպան, որ
ծառի ճյուղերը զորացնելու և նրանից պտուղ քաղելու համար խնամում է ծառի
արմատները, որոնք թեպետ հողի մեջ են թաղված և չեն երևում մարդկանց, բայց
իրանց մեջ ամփոփում են ծառի կենդանությունը։ Ինչպես որ չի կարող ապրել
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այն տունկը, որի արմատները չորացած են կամ որդնակեր, այնպես և կանգուն
չի մնալ այն ազգը, որի ընտանիքներում տիրում է ապականություն, որոնցից
հալածական է սերը, միությունը, առաքինությունը, և, նամանավանդ, աստուծո
երկյուղը»1։ Գևորգ Մարզպետունու իմաստնությունը ամփոփվում է
աստվածաշնչյան «Սիրեցե՛ք միմյանց» պատգամով։

Մուրացանի գեղարվեստական արձակի գաղափարական արժեքն այսօր էլ
արդիական  է, և յուրաքանչյուր սերունդ, անդրադառնալով նրա
ժառանգությանը, գտնում է տվյալ ժամանակշրջանի խնդիրների լուծման
համար արդիական դասեր, որոնք կարիք ունեն անընդհատ
ուսումնասիրության։
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                                 ՀՏԴ 070

Ժուռնալիստիկա

Զարինե ՍԱՌԱՋՅԱՆ
ԱրՊՀ գրականության և ժուռնալիստիկայի  ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.

Մելինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱրՊՀ ասպիրանտ

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  ԹԵՐԹԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  2010-2022 ԹԹ․

Սույն հոդվածը նվիրված է «Արցախի համալսարան»
գիտակրթական ամսաթերթին, որը ԱրՊՀ պաշտոնաթերթն է։
Այն Արցախի մայր բուհի կյանքի ինքնատիպ տարեգիրն է, որն
իրականացնում է տեղեկատվական, կրթական և այլ
գործառույթներ՝  ձեռքը մշտապես պահելով խնդիրների ու
դրանց լուծման զարկերակին։ Թեման արդիական է ու կարևոր,
քանի որ մամուլի պատմությունը խոսուն փաստ է ընդդեմ
հակահայկական պատմական զեղծարարությունների ու
քարոզչության։
Բանալի բառեր՝ Արցախի համալսարան, թերթ, լուսաբանել,
տպագիր մամուլ, տեղեկատվություն, Արցախի Հանրապե-
տություն, Արցախի պետական համալսարան։

З.Сараджян, М.Саргсян
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЗЕТЫ «АРЦАХИ АМАЛСАРАН»

 В 2010-2022 ււ․
Статья посвящена научно-образовательному ежемесячнику
"Арцахский университет", который является официальной
газетой АрГУ. Это уникальная летопись жизни Арцахского
университета, которая осуществляет информационные,
образовательные и другие функции, при этом держа руку на
пульсе проблем и их решений. Тема актуальна и важна, так как
история прессы является красноречивым фактом против
антиармянских исторических фальсификаций и пропаганды.
Ключевые слова։ Университет Арцаха, газета, освещение,
печатная пресса, информация, Республика Арцах, Арцахский
Государственный университет.
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Z.Sarajyan, M.Sargsyan
"ARTSAKHI HAMALSARAN" NEWSPAPER ACTIVITIES IN

2010-2022
The article is devoted to "Artsakhi Hamalsaran" scientific-educational
monthly, which is the official newspaper of Artsakh State University. It
is a unique record of Artsakh University’s life, which carries out
informational, educational and other activities while keeping up with
current problems and their solutions. The topic is relevant and
important, as the history of the press is an eloquent fact against anti-
Armenian historical falsifications and propaganda.
Key words: Artsakhi Hamalsaran, newspaper, highlight, press,
information, Republic of Artsakh, Artsakh State University.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման արդի
ժամանակշրջանում  տպագիր մամուլը մեդիասպառողի համար երկրորդ պլան
է մղվում տեղեկատվության օպերատիվություն ապահովելու տեսանկյունից՝ իր
տեղը  զիջելով ժամանակակից ՏՏ  բազմաբնույթ գործիքներին։

Պետք է նշել սակայն, որ ժամանակակից զարգացումների համատեքստում,
հատկապես տեղեկատվական պատերազմների մեջ գտնվող երկրների համար,
հույժ կարևորվում է տպագիր մամուլի դերակատարությունն ու տպագիր
մամուլի պատմության ուսումնասիրությունը,  այն նոր լույսի ներքո
մեկնաբանելը, վերարժևորելը, որպես պատմագիտական փաստարկ
ներկայացնելը՝  տասնամյակների ու հարյուրամյակների պատմություն ունեցող
թերթերն  ու պարբերականները դիտարկելով որպես տվյալ  երկրի այս կամ այն
ոլորտի ինքնատիպ տարեգիր  և փաստերի արձանագրող։  Մամուլը
դիտարկելով  որպես տվյալ  երկրի  մշակույթի բաղկացուցիչ մաս՝  Արցախի
ժուռնալիստների միության նախագահ,  լրագրող Կիմ  Գաբրիելյանը
իրավացիորեն փաստում է․ «Արցախում մամուլի ավելի քան 135 տարվա
պատմությունը նույնպես փաստում  է, որ դարերի ընթացքում հայկական այս
երկրամասում, իրոք, ստեղծվել  է մշակութային հարուստ ժառանգություն․
նկատենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում  առաջին պարբերականը լույս է  տեսել
ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հրատարակված
անդրանիկ պարբերականի լույս ընծայվելուց ընդամենը մի քանի տարի հետո։
Սա ևս վկայում է երկու հայկական պետությունների պատմամշակութային
նույնարմատ կապի մասին»1։

Արցախում, մասնավորապես՝ Շուշիում, պարբերականներ հրատարակվել
են 19-րդ դարի 70-ական թթ-ից։ Որպես անդրանիկ թերթ՝ հիշատակվում է
«Հայկական աշխարհ»-ը, որը տպագրվել է 1874 թ-ին2։

1 Արցախի պարբերական մամուլի պատմությունից (1874-2009թթ․), Արցախի ժուռնալիստների
միություն, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ․, 2010թ․, էջ 5։
2 «Հայաստան» հանրագիտարան, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան հրատ․, 2012թ․, էջ 1015։
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Մամուլի պատմությունը դիտարկելով որպես խոսուն փաստ ընդդեմ
հակահայկական պատմական զեղծարարությունների ու քարոզչության՝
կարևորվում է Արցախի Հանրապետությունում լույս տեսնող տպագիր մամուլի
ուսումնասիրությունը, մասնավորապես՝  «Արցախի համալսարան»  թերթի
գործունեության, տեղեկատվական, կրթագիտական, մշակութային,
համալսարանի թափանցիկության, կրթագիտական կյանքի հանրայնացման, և,
առհասարակ, թերթի քաղաքականության առանձնահատկությունների
քննությունը՝  ժամանակակից լույսի ներքո։

«Արցախի համալսարան»-ը գիտակրթական ամսաթերթ է, որը հանդիսանում
է Արցախի պետական համալսարանի պաշտոնաթերթը։ Լույս է տեսնում
Ստեփանակերտում, 1997 թ-ի հունվարի կեսերից, սկզբնական շրջանում՝ 500-
600 օրինակ տպաքանակով, այժմ՝ տպաքանակի խիստ կրճատմամբ։

«Արցախի համալսարան» թերթի մասին հիշատակում են պատմաբաններ
Գևորգ Յազըճյանը, Մհեր Հարությունյանը հայկական պարբերական մամուլին
նվիրված իրենց ուսումնասիրություններում, ընդ որում՝  համառոտ
տեղեկություններով։ Այս առումով սույն հոդվածի նորույթն այն է, որ առաջին
անգամ փորձ է արվում համապարփակ ուսումնասիրության ենթարկել
«Արցախի համալսարան» թերթն ու նրա գործունեությունը ինչպես
ընդհանրական բնութագրմամբ, այնպեսև  վերոնշյալ ժամանակային
կտրվածքով, ասել է թե՝ քննել համաժամանակյա և տարաժամանակյա
տիրույթներում։

Գ․ Յազըճյանը նշում է, որ թերթը չի տեսել, այլ նկարագրում է ըստ
«Արմենպրես»-ի տարածած տեղեկատվության1։

«Արցախի պարբերական մամուլի պատմությունից» աշխատության մեջ
պատմաբան Մհեր Հարությունյանը նշում է, որ «Արցախի համալսարան»-ը
փաստական ժառանգորդն է       1994 թ․ փետրվարից լույս տեսած և մի քանի
համար հրատարակելուց հետո դադարած «ԼՂՊ համալսարան» թերթի2։

Թերթը տարբեր ժամանակաշրջաններում խմբագրել են Ս․ Օհանյանը,
Գրիգոր Դանիելյանը, Արտակ Ղուլյանը, Արմինե Պետրոսյանը, Լիանա
Բաղդասարյանը, Լաուրա Գրիգորյանը, Նարինե Աբրահամյանը, Զարինե
Սառաջյանը։

Արցախի պետհամալսարանի պաշտոնական www.asu.am կայքի
տեղեկատվությամբ՝ «Արցախի համալսարան» թերթը հրատարակվում է ամիսը
մեկ անգամ` հայերեն: Թերթի առաջին համարը լույս է տեսել 1993թ. մայիսին:
Առաջին խմբագիրն էր Ս.  Օհանյանը:  Թերթի էջերում տեղ են գտնում
համալսարանի դասախոսների և ուսանողների հոդվածները, որոնք

1 «Ազգ», 21․01․1997թ․, «ՀՀ», 21․01․1997թ․։
2 Արցախի պարբերական մամուլի պատմությունից (1874-2009թթ․), Արցախի ժուռնալիստների
միություն, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ․, 2010թ․, էջ 88։
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արտացոլում են գիտական, կրթական և ուսանողական կյանքի բազմաբնույթ
հարցեր1: Կայքի «Հրապարակումներ» բաժնի «Թերթ «Արցախի համալսարան»»
ենթաբաժնում տեղադրվում են թերթի էլեկտրոնային տարբերակները՝ 2013 թ․
մի քանի համար և 2016 թ-ից առ այսօր հրատարակված բոլոր համարները2։

Ուսումնասիրելով թերթի 2010-2022 թթ-ի, ինչպես նաև նշյալ
ժամանակահատվածին նախորդող շրջանում տպագրված համարները՝ կարող
ենք արձանագրել, որ թերթն ընդհանուր առմամբ հանդիսանում է
համալսարանի որդեգրած քաղաքականության խոսափողը և հարթակ ինչպես
բարձրագույն կրթության ոլորտի ծրագրերի իրացման, տարաբնույթ
միջոցառումների արձանագրման, այնպես էլ մտավորականության և
ուսանողության ուշագրավ գաղափարների, մտքերի հանրայնացման։

Արցախի պետական համալսարանը ոչ միայն Արցախի Հանրապետության
գիտակրթական խոշորագույն կենտրոնն է, այլ նաև մշակութային,
հայագիտական, ազգային ու համամարդկային արժեքները պահպանող,
սերունդների մեջ ամրապնդող, գաղափարներ գեներացնող հաստատություն։
Թերթի էջերում պարբերաբար տեղ են գտել տարբեր ժանրերով հոդվածներ,
համալսարանի գիտակրթական կյանքը լուսաբանող նյութեր՝ հարցազրույց,
ակնարկ, դիմանկարային ակնարկ, լրատվական, իրադարձային, գիտության
տարբեր բնագավառներին վերաբերող գիտաճանաչողական հոդվածներ,
հավերժի ճամփորդ դարձած, ինչպես նաև ապրող հերոսներին նվիրված
նյութեր, գրական-գեղարվեստական ժանրի ստեղծագործություններ՝
պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, էսսեներ և այլն։

Պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ համալսարանականների
հանդիպումները լուսաբանող հոդվածների ուսումնասիրությունից ակնհայտ է
դառնում, որ Արցախի պետական համալսարանը միշտ էլ առանցքային դեր ու
նշանակություն է ունեցել երկրի ղեկավարության համար՝ կրթության և
գիտության ոլորտում իրականացվող ծրագրերում կարևորելով համալսարանի
ներուժը․ այսպես՝ «Մայր բուհը պետք է լինի ոչ միայն կրթական, այլև գիտական
կենտրոն»3 վերտառությամբ հոդվածում լուսաբանվում է 2009 թ․ հունվարի 16-
ին ԱրՊՀ նոր ձևավորված խորհրդի նիստը, որին ներկա էին նաև ԱՀ նախագահ
Բակո Սահակյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ
անձինք։

Նիստի աշխատանքների լուսաբանման համատեքստում, որպես
առանցքային միտք, նշվում է, որ Արցախի մայր բուհից երկրի ղեկավարությունը
մեծ ակնկալիքներ ունի և  մեջբերվում է ԱՀ նախագահի խոսքը․ «Համալսարանը
պետք է լինի հանրապետության ոչ միայն կրթական, այլև հիմնական գիտական

1 http://www.asu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=95
2 Նույն տեղում։
3 «Արցախի համալսարան», 1(116),  հունվար, 2009, էջ 1։
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կենտրոններից մեկը․․․Անձամբ հետևելու եմ այս ոլորտում իրականացվող
բարեփոխումների ընթացքին։ Համոզված եմ, որ մեզ կհաջողվի ունենալ
ժամանակակից, մրցունակ, գիտակրթական համակարգ և մեծ համբավ ունեցող
մայր բուհ»1։

Հաջորդիվ լույս տեսած համարներում տարբեր ձևաչափերով իրականացված
միջոցառումների լուսաբանմամբ թերթը ներկայացնում է երկրի
ղեկավարության որդեգրած՝ բարձրագույն կրթության ոլորտում
բարեփոխումների և կրթագիտական բնագավառի շարունակական
բարելավմանն ուղղված քաղաքականության արտացոլումը։

2010 թ. անդրանիկ համարը բացվում է  «Ուսման որակի բարձրացումը՝
կարևորագույն պայման»2  վերտառությամբ ԱրՊՀ խորհրդի հերթական նիստը
լուսաբանող հոդվածով: Նիստը նախագահում էր այդ տարիների խորհրդի
նախագահ, ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ով նիստի
աշխատանքներն ամփոփող իր խոսքում զարգացած երկիր ունենալու համար
ընդգծում է բարձրորակ կրթություն ունենալու նախապայմանը, իսկ կրթական
բարեփոխումների հարցում՝ միակ ճիշտ ուղին համարում եվրոպական
կրթական համակարգի մոդելն ու Արցախի կրթական համակարգի ինտեգրվելը
վերջինիս:  Թերթը վերոնշյալ հոդվածում  մեջբերում է երկրի վարչապետի
խոսքը,  որը ուղենիշային  նշանակություն ունի  ինչպես կրթական
քաղաքականության, այնպեսև, դրանից ածանցվող,  թերթի տեղեկատվական
քաղաքականության հարցում. ««Եթե մենք ուզում ենք ունենալ զարգացած
երկիր, առաջին  հերթին պետք է ունենանք զարգացած կրթական համակարգ»,-
ասաց Ա. Հարությունյանը: Այս առումով նա կարևորեց ժամանակակից
պահանջներին համապատասխանող մասնագետների պատրաստումը, ինչը
ենթադրում է ուսման որակի հետևողական բարձրացում»,-խորհդիր
նախագահի խոսքը թերթում եզրափակվում է երկրի համար անհրաժեշտ
մասնագետներ պատրաստելու գործը որակական նոր մակարդակի
բարձրացնելու անհրաժեշտության պահանջով :

Աշխատաշուկայի  պահանջներին  բավարարող որակյալ մասնագետներ
պատրաստելուն ուղղված երկրի ղեկավարության պահանջն ու այդ
ուղղությամբ գործադրած  բուհի ղեկավարության  և համապատասխան
կառույցների ջանքերը տեսանելի են նաև թերթի հաջորդ տարիների
համարներում, որոնցով սկսվում է յուրաքանչյուր տարվա թերթի անդրանիկ
համարը՝ ԱրՊՀ խորհրդի ղեկավարի նախագահությամբ (տարբեր
ժամանակաշրջաններում՝ ԼՂՀ վարչապետը, ապա՝  ԱՀ պետնախարարը)
կայացած խորհրդի նիստերի լուսաբանմամբ: Ահավասիկ՝ «Որակյալ

1 Նույն տեղում։
2  «Արցախի համալսարան», 1(126) ,հունվար, 2010թ., էջ 1:
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մասնագետներ պատրաստելով կկարողանանք դիմակայել փորձություններին»1

վերնագրով հոդվածը,  որը պատմում է  տարվա ընթացքում բուհում կատարված
աշխատանքների մասին ռեկտորի հաշվետվության, առկա խնդիրների
բարձրաձայնման և դրանց լուծման ուղիների շուրջ առաջարկությունների
մշակման  ու ներկայացման մասին:

Գիտական տարբեր կենտրոնների (այդ թվում նաև՝ հայագիտական,
ազգագրական), հիմնում, միջազգային գիտաժողովների կազմակերպում,
աշխարհահռչակ անվանի գիտնականների հյուրընկալում, արտերկրի և ՀՀ
առաջատար բուհերի, գիտական ինստիտուտների, կազմակերպությունների
միջև համագործակցային կապերի ստեղծում և ամրապնդում, համատեղ
ծրագրերի իրականացում և փոխայցելություններ․ թերթի՝ մեր կողմից
ուսումնասիրված համարներում արձանագրված այս և նմանատիպ
միջոցառումները միտված էին մի կողմից Արցախի մայր բուհում կրթության և
գիտության  զարգացմանը, որակի բարելավմանը, մյուս կողմից՝ կրթության և
գիտության միջոցով Արցախի ճանաչելիությանը միջազգային հանրության
կողմից, Արցախի հիմնախնդրի լուծմանը նպաստ ունենալը։

Խոսելով «Արցախի համալսարան» թերթի գործառույթների մասին՝ պետք է
առանձնանշել նրա՝ տեղեկատվական, մշակութալուսավորչական, կրթական,
սոցիալ-դաստիարակչական և այլ գործառույթները, ինչպես նաև՝ որպես  երկրի
մայր բուհի հիմնական ու մնայուն տարեգիրը լինելու գործառույթը, որին չի
սպառնում հաքերային ու ցանցային տարաբնույթ տեղեկատվական
հարձակումները՝ ի տարբերություն ժամանակակից ինֆորմացիոն կրիչների,
այդ թվում նաև՝ բուհի պաշտոնական կայքի ու սոցիալական մեդիայի։

Թերթի բոլոր համարներում առանձին տեղ է հատկացված հիշարժան օրերի
առթիվ հղված ռեկտորի ուղերձներին, ԱրՊՀ մեծ խորհրդի և գիտխորհրդի
նիստերի լուսաբանմանը, համալսարանի տարբեր բնագավառներում, այդ
թվում՝ գիտության և միջազգային համագործակցության, ուսումնական
աշխատանքների, ուսանողների, շրջանավարտների, հասարակայնության հետ
տարվող աշխատանքների, վարչատնտեսական ուղղությամբ իրականացվող
գործընթացների լուսաբանմանը։ Թերթի համարներում մինչև 2016 թ․
տպագրվում էին նաև դասախոսների և ուսանողների հեղինակային
հոդվածները, սակայն 2016-ից հետո, թերթի ծավալի հետ կապված
փոփոխություններով պայմանավորված, փոխվեց նաև թերթի
քաղաքականությունը՝ հիմնականում տեղ տալով 2016 թ․ համալսարանում
ստեղծված լրատվության և հանրային կապերի բաժնի պատրաստած նյութերին,
իսկ հեղինակային նյութերի համար որպես հարթակ տրամադրելով բուհի
պաշտոնական կայքը և գիտական տեղեկագիրը։ Իսկ ուսանողության համար
հիմնադրվեց ուսանողական «Քո ժամանակը» թերթը, որը դարձավ

1 «Արցախի համալսարան», 1(148), հունվար, 2012թ., էջ 1:
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ստեղծագործող և լրագրության ոլորտում իրենց առաջին քայլերն անող
ուսանողների համար ինքնադրսևորման հարթակ։

Արցախի պետական համալսարանի «Քո ժամանակը» ուսանողական
ամսաթերթը հրատարակվում է 2014թ-ից: Թերթի էջերում տեղ են գտնում
համալսարանի ուսանողների հոդվածներ, բանաստեղծություններ և այլ
նյութեր, որոնք արտացոլում են կրթական և ուսանողական կյանքի
բազմաբնույթ հարցեր, խնդիրներ ու ձեռքբերումներ: Թերթի համարների
էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են Արցախի պետական
համալսարանի պաշտոնական կայքի «Հրապարակումներ» բաժնի «Թերթ «Քո
ժամանակը»» ենթաբաժնում1։

Արցախի մայր բուհի պաշտոնաթերթը ինչպես իր հիմնադրման պահից,
այնպեսև  մեր ուսումնասիրության շրջափուլում, հանդես է գալիս որպես
Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցող կարևորագույն
իրադարձությունների մասնակից՝ կրթագիտական կայնքից զատ,
անդրադառնալով նաև երկրի համար հրատապ թեմաներին, խնդիրներին, այդ
թվում նաև՝ քաղաքական և այլ, արտահայտում առաջարկություններ,
տեսակետներ՝ որպես երկրի առաջատար բուհ։

Ահավասիկ․ «Արցախի համալսարան» թերթի 2016 թ․ սեպտեմբեր ամսվա
համարում «ԼՂՀ-ն զիջելու տարածքներ չունի» վերտառությամբ հոդվածը
պատմում է ՌԴ քաղաքական վերլուծաբաններ Մոդեստ Կոլերովի և
Ստանիսլավ Տարասովի ԱրՊՀ կատարած այցի մասին, որը Ղարաբաղյան
խնդրի կարգավորման ուղիների շուրջ հանրային կարծիքի ուսումնասիրության
նպատակ էր հետապնդում։ Ըստ թերթի․ «Հանդիպման երկրորդ մասում
քաղաքագետները ներկաներից հետաքրքրվեցին, թե ինչպես են
պատկերացնում  ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը, ինչպիսի ակնկալիքներ
ունեն և խնդրի խաղաղ կարգավորման համար ինչ  փոխզիջումների  են
պատրաստ: Վերջին հարցի պատասխանը միանշանակ էր՝ փոխզիջում ասվածը
հարաբերական է. ԼՂՀ-ն զիջելու տարածքներ չունի»,-ընդհանրացնում է թերթը
հանդիպմանը ներկա համալսարանականների կարծիքը2:

Թերթի մեր ուսումնասիրության ժամանակահատվածն աչքի է ընկնում
ինչպես Արցախի Հանրապետության զարգացման համար համեմատաբար
կայուն ու խաղաղ ժամանակաշրջանով, այնպես էլ երկրի համար բարդ ու
ողբերգական, անդառնալի կորուստներով լի ժամանակշրջանով։ Եթե մինչև
2016 թ․ թերթը արձանագրում է բուհի կայուն զարգացման ուղին, ապա 2016-ի
ապրիլյան պատերազմը խաթարում է այդ խաղաղ կնեսագործունեությունը։
Թերթի էջերում արձանագրվում են հանուն հայրենյաց պատերազմում
անմահացած ուսանողների հերոսապատումները, պատերազմական օրերին՝

1 http://www.asu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=2213
2 «Արցախի համալսարան», 06(193),  սեպտեմբեր, 2016, էջ 5։
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աղջիկների թիկունքային աշխատանքները։ Պատերազմական ու հերոսացման
տարեգրությունը կրկին սկսվում է 2020 թ․ սեպտեմբերի 27-ի պատերազմով։
Հարկ է նշել, որ պատերազմական օրերին հասկանալի պատճառներով թերթը
չէր տպագրվում։ 2020  թ․ դեկտեմբերի 1-ից բուհում պարապմունքների
մեկնարկին զուգընթաց թերթը սկսեց տպագրվել՝ պատերազմից հետո առաջին
համարը նվիրելով հանուն հայրենիքի անմահացած 26 լույս տղաների
հիշատակին՝ ներկայացնելով նրանց կենսապատում-հերոսացումը՝
լուսանկարներով1։

Համալսարանական կյանքի կրթական ոլորտում արձանագրված
աննախադեպ հաջողությունը ՀՀ Մասնագիտական կրթության ՈԱԱԿ-ի կողմից
Արցախի պետական համալսարանի  ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումն էր
թերթի նշյալ ժամանակահատվածի ուսումնասիրությունների ծիրում։ Թերթը
գործընթացի լուսաբանմանն անդրադառնալ սկսել է դեռևս մինչև 2020 թ․
պատերազմը։

2018 թ․ դեկտեմբեր ամսվա համարում «Աշխատաժողով «Որակի
ապահովման համակարգ։ Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում»  թեմայով»
վերտառությամբ հոդվածում նշվում է, որ ԱՀ Կառավարության որոշմամբ
Արցախի բոլոր պետական և ոչ պետական բուհերը պետք է անցնեն
հավատարմագրում անկախ կառույցի կողմից և մինչև 2019 թ․ դեկտեմբերի 30-
ը պետք է դիմեն հավատարմագրման, այլապես՝ բուհերը կկորցնեն
լիցենզիան»2,-նշում է թերթը՝ հավելելով, որ հավատարմագրումը հաջողությամբ
անցնելը որակի առկայության ցուցիչ է։

ՀՀ Մասնագիտական կրթության ՈԱԱԿ կողմից կազմակերպված
վերապատրաստման դասընթացների, ՈԱԱԿ և ԱրՊՀ մասնագետների
փոխայցելությունների, հավատարմագրմանը միտված միջոցառումների մասին
թերթը արձանագրում է նաև 2019 թ․ հունվար-փետրվար ամիսների
հրատարակությունում3 և հաջորդիվ՝ մինչև հավատարմագրումը։

Համալսարանի պատմության ընթացքում աննախադեպ իրադարձությունը՝
բուհի հավատարմագրումը, թերթը արձանագրում է 2021 թ․ հոկտեմբեր ամսվա
համարում․ «Հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ «Մասնագիտական կրթության
որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ)
Հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստ։ Օրակարգում Արցախի պետական
համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումն էր։ Հավատարմագրման
հանձնաժողովը քննարկեց փորձագետների զեկույցները հաստատությունների
ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերաբերյալ, դիտարկեց դրական և
բացասական գնահատված տիրույթները, փորձագետների մատնանշած ուժեղ և

1 Նույն տեղում, 05 (228),  հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2020:
2 Նույն տեղում, 09 (214), դեկտեմբեր, 2018, էջ 2։
3 Նույն տեղում, 1 (215) ,  հունվար-փետրվար, 2019, էջ 7։
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թույլ կողմերը, հնարավոր ռիսկերը։ Քննարկվեց նաև, թե որքանով են
իրատեսական բուհի բարելավման ծրագրերը։

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշմամբ՝ Արցախի պետական
համալսարանին շնորհվեց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ՝ 4 տարի
ժամկետով»1:

Այսպիսով՝ «Արցախի համալսարան» թերթը, լինելով Արցախի մայր բուհի
պաշտոնաթերթը, հանդիսանում է երկրի կարևորագույն հաստատության՝ մայր
բուհի կյանքի ինքնատիպ տարեգիրը՝ իրականացնելով տեղեկատվական,
մշակութալուսավորչական, կրթական, սոցիալ-դաստիարակչական և այլ
գործառույթներ՝ միաժամանակ նաև ձեռքը մշտապես պահելով երկրի ու բուհի
առջև ծառացած խնդիրների ու դրանց լուծման զարկերակին։
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1 Նույն տեղում, 07 (235),  հոկտեմբեր, 2021, էջ 1։
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ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
 В статье рассматриваются типологические проблемы и
основные особенности армянской поэзии периода независимости.
Особое внимание мы уделяли новому художественному
мышлению, новым поэтическим формам и приемам. В настоящее
время человек раскрывается по-новому, иначе взаимодействуя с
обстоятельствами и явлениями, которые определяют его
эстетическое восприятие. И это, как следствие, влияет на
формирование новых принципов художественного мышления.
Новое поколение находится в эстетическом поиске, углубляясь в
корни многовековой армянской поэзии и учитывая тенденции
современной мировой цивилизации, которые, в свою очередь,
нацелены на открытия в духовном мире личности, живущей в
современной действительности. Исследования проводились на
основе анализа произведений и творчества наиболее видных и
ярких представителей армянского поэтического поколения 80-х
годов прошлого века с целью выявления эстетических
предпочтений рассматриваемого периода и обусловленного им
нового поэтического мышления и выражения.
Ключевые слова։  поэзия, мышление, современность,
структура, время, самостоятельность, метафора, типология,
проблема.
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In this article the typological problems and the main features of the
Armenian poetry of the period of independence were considered. We
paid special attention to the new artistic thinking and the new poetic
forms and methods. In a new historical period, a person reveals himself
in a new way. In a new way he interacts with circumstances and
phenomena that determine his aesthetic perception. And as a result it
affects and dictates new principles to artistic thinking. Delving into the
roots of centuries-old Armenian poetry, the new generation aspired to
new aesthetic searches, taking into account the trends of modern world
civilization, which, in turn, are aimed at new discoveries in the spiritual
and inner world of a person living in today's reality. The research was
conducted on the basis of the analysis of the creativity of the most
prominent and outstanding representatives of the Armenian poetic
generation of the 80s of the last century to identify the aesthetic
preferences of the period under review and the new poetic thinking and
expression.
Key words: poetry, thinking, modern, structure, time, independence,
metaphor, typology, problem.

Անցյալ դարի 80-ական թթ. բանաստեղծական սերունդը հայտնվեց
պատմական ռիթմի փոփոխության մեջ՝ կապված ոչ միայն սոցիալ-պատմական
և հասարակական - քաղաքական իրադարձությունների,  այլև  մարդու՝
նրանցով  պայմանավորված նոր կենսափիլիսոփայության և
բարոյահոգեբանական մթնոլորտի հետ։ Այս սերունդն իր անմիջական
նախորդների հետ գրեթե չունեցավ հոգևոր առնչություններ, արժեքների
որակափոխման նոր ժամանակաշրջանի և վերջինիս կողմից թելադրված
մարդու ինքնըմբռնման նոր մեթոդներով այն առավել մոտ գտնվեց 60-
ականների բանաստեղծական ծրագրին։ Սակայն այս երկու սերունդների
տարբերությունը նրանում է կայանում, որ 60-ականներն ունեին
բանաստեղծական նոր հարթություն դուրս գալու հիմք և առիթներ, առաջինը
բանաստեղծական նախորդ արժեքների սպառվածությունն էր, երկրորդը՝
գեղագիտական համընդհանուր զարգացումներն ու նրանցով պայմանավորված
պոետական նոր ձևերի ու եղանակների անհրաժեշտությունը։ Իսկ 80-
ականները չունեին թե՛ մեկը և թե՛ մյուսը, այլ փոխարենը՝ անկայուն և
միաժամանակ պրագմատիկ մի իրականություն` իր ապրիորի
զարգացումներով, անկանխատես ու անծրագիր ընթացքով ու
փութեռանդությամբ։ Նման հանգամանքներում էլ ժամանակակից գեղարվեստը
(մասնավորապես պոեզիան) հարկադրված եղավ ներփակվելու ինքն իր մեջ՝
ստեղծելով այլ մի իրականություն՝ համահունչ իր օրենքներին, գոյության
կերպին ու նախախնամությանը, որտեղ միայն կարելի է դառնալ «մերձավորը
Մեկի...».

ես ինչ-որ մեկն էի պարզապես ՝
մինչ այդ ընթերցելը, ապա դարձա Ոմն`
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մերձավորը Մեկի...
Զավեն Բեկյանի այս տողերում բարձրագույն կազմակերպվածությանը

(Մեկին) մերձենալու բոլոր դռները փակ էին և սպասում էին իրենց գաղտնիքի
«ընթերցմանը»։ Նախքան այդ մերձեցումը «ամեն ինչ բառերի կույտ է», որ
արտաքին աշխարհի իրական պատկերն է, և որի մեջ մարդը «ինչ-որ մեկն է
պարզապես»՝ իր գոյության անգիտակից ժամանակի և տարածության մեջ։

«Մեկին» մերձենալու շարժառիթները պոետական նոր սերնդի մոտ շատ
ավելի սուր բնույթ կրեցին՝ կապված առարկայական աշխարհի
«անշրջելիության» և դրանից բխող գոյության «հավանական»
այլընտրանքայնության ներքին պահանջի հետ։ «ես խորհում էի աշխարհի
մասին // Եվ մտածումիս մեջ Աստված կար...»,-գրում է Վահան Վարդանյանը՝
Աստծո ներկայությունը տեսնելով «աշխարհի մասին մտածումի», որ նույնն է,
թե՝ կեցության նախապայմանի և նրանում՝ սեփական «ես»-ի ներհայեցողության
մեջ։ Իրերի սկիզբը տեսնելու համար բանաստեղծը շարժվում է դեպի նրանց
վերջը (սկզբի և վերջի էլիոթյան դիալեկտիկան), և այդ ճանապարհը տանում Է
դեպի Աստծո հոգին, դեպի բարձրագույն ճանաչում.

Ո՞նց ամփոփեմ այդքա՜ն և թվարկեմ մեկ-մեկ, Տեր իմ,
Գնամ հասնեմ վերջին՝ սկզբին նրանց և ճանաչեմ հոգիդ ՝
Ծննդավայրը թանկ-անպարագիծ, անփակ այս ամենի...
«Աստծո հոգին» ճանաչել հնարավոր չէ, քանի որ նրա դիրքը գտնվում է

մարդու համար անհասանելի տարածության վրա, հետևաբար և՝ նրանց միջև
երկխոսություն տեղի ունենալ չի կարող։ Իսկ հոգին հնարավոր է ճանաչել միայն
երկխոսության միջոցով՝ հավասարը հավասարի պայմաններում, որ, տվյալ
դեպքում մարդն է՝ զրկված Աստծո հետ առերեսման բոլոր
հնարավորություններից։ Բանաստեղծն այստեղ ի նկատի ունի իրերի ներքին
կյանքը, որ «ճանաչելի է» և իր մեջ կրում է Աստծո կազմակերպվածության
գաղտնիքը։ ճանաչել այդ գաղտնիքը՝ նույնն է թե՝ ճանաչել սեփական «ես»-ը
(Աստծո արտացոլանքը), ինչը հնարավոր չէ, ըստ այդմ և ծնունդ է տալիս մարդու
ողբերգականության գիտակցմանը։ Այդ գիտակցությունն առավել սրվում է, երբ
բախվում է արտաքին աշխարհին՝ նրա մեջ տեսնելով այդ ողբերգության
դրդապատճառները, միաժամանակ նաև՝ սեփական այլընտրանքի
բացակայությունը։ Ինչքան մեծանում է աշխարհի գաղափարական
մակերեսայնությունը, այնքան նրա բովանդակությունը նեղանում է՝ առիթ
տալով մարդու ներքին տարածության ընդլայնման պահանջին։ Իսկ ինչքան
ընդլայնվում է այդ տարածությունը, այնքան նեղանում է մարդու գոյության
իմաստը՝ սկիզբ դնելով նրա ինքնըմբռնման ողբերգականությանը։ Այստեղից և՝
Ֆ. Դոստոևսկու նկատառումը. «Լայն է մարդու ընդգրկումը, ես կնեղացնեի այն»։
Այդ «նեղացման» արդյունքում մեծանում է մարդու ինքնամոտեցման
հավանականությունը, այստեղից նաև՝ պարտադրված իրականությունը



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 139

«շրջանցելու» նրա համարձակությունը՝ ստեղծելով միակ հնարավոր
նախապայման, ուր մարդը կարող է գտնել իր հոգեկան խաղաղությունը։

Նկատված երևույթի իրական պատկերը տալիս է ներկա իրականությունը՝ իր
ընդգրկած մակերեսայնությամբ, կործանարար անդեմությամբ ու հոգևոր
անհեռանկարայնությամբ, ուր մարդը դուրս է մղվում ինքն իրենից՝ մնալով
համատարած դատարկության և վերջինիս կողմից խոշտանգված սեփական
տեսիլքի հետ։ Այսօրինակ իրավիճակում 80-ականների պոեզիան շարունակում
է փնտրել նոր հենակետ, որը մի դեպքում աստվածային հոգու ճանաչողության
պատրանքն է, մեկ այլ դեպքում՝ ինտիմ կյանքի պատկերազարդ գաղտնիքը,
տեխնոլոգիական վերջին զարգացումների չափածո վերծանումը և այլն։ Բոլոր
դեպքերում, այնուամենայնիվ, ի տարբերություն իր անմիջական նախորդի, այս
սերունդն ուրվագծում է իր ժամանակը՝ խարսխված իրականության բարդույթի
ու մակերեսայնության միջև երկփեղկված խռովքի վրա։ Սերնդի պոետական
հիմնական առանձնահատկություններից մեկը հենց այդ բարդույթի ու
մակերեսայնության ներքին համատեղման իմաստավորումն է, որ երբեմն
անսպասելի լուծումներ է պարտադրում ինչպես իմաստաբանական,  այնպես
էլ՝   կառուցվածքային  հարաբերություններին՝ կյանքի պարզունակ ժեստերն ու
«ժամանակավրեպ» քնքշությունն այլևս համարելով իրական «աղետ».

Ոչ թե մտածումներ, որից գիտեք հյուծվել,
լուծել հիմնը այս կեցության հնչյուններում ժանտախտային,
ահավորվել գիտեք - տարալուծել ձեր մեջ բացիլ,
ոչ թե Խորհուրդ ձեր զավակին,
որ չի մուրա ոչինչ և չի լինի ողորմահայց - բացի
երգ մուրալուց իմ հույզերից,-
կուզենայիք, որ ես խոց բերեի Բանականիս,
ոչ թե մտածումներ և վկայում Բանիվ,
և լինեի աղերսական - ահավորված առնետ քնքշությունից ՝
հոգիներին ձեր փլվելով որպես աղետ...
Մանասեի այս տողերում արդեն իսկ ուրվագծվում է նրա հոգեկերտվածքը՝

օտար ստորին հույզերին ու նրանց ակնկալած բոլոր տեսակի
ճղճիմություններին։ Բնաբան ընտրելով Հորացիոսի հայտնի միտքը
(«Բանաստեղծելու արվեստի բանալին մտածելու արվեստի մեջ է»)՝ նա մտնում
է իրականության մեջ և այնտեղից խոսում նրա լեզվով, որը հնարավոր է սոսկ
սթափ մտքի պարագայում, որը և, տեքստի ետնաբեմում «մշակելով»
իրականությունը, ստեղծագործություն է ներմուծում նրա «թույլատրելի» տեսքը։

Գեղարվեստական ստեղծագործության ամբողջական համակարգն
իրականացնում է միտքը, որից հետո նույն համակարգը ձեռք է բերում
ընկալման տարբեր ֆունկցիաների միջև մասնատվելու հնարավորություն՝
պայմանավորված ստեղծագործության ներքին էներգիայի նպատակով և
ուղղվածությամբ։ Անկախ այդ  մասնիկների  քանակից   և  տարածական
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մասշտաբներից՝ մեր ընկալման օբյեկտիվն ընդգրկում է նրանցից որևէ մեկը,
իսկ մնացածները պարզապես նպաստում են այդ մեկի լիարժեք իրացմանը։
Ստեղծագործության ամբողջական համակարգման գործընթացում միտքը չի
կարող կանխորոշել այդ մասնիկներից այս կամ այն մեկի հետագա
ճակատագիրը, ինքնադրսևորման բնույթն ու հեռանկարը, քանի որ, ըստ
էության, դա չի մտնում նրա գործունեության ընդհանրական ծրագրի մեջ։
Այսպիսով, ձեռք բերելով ինքնուրույն կարգավիճակ և գործունեության տարբեր
ոլորտներ, ստեղծագործության բոլոր մասնիկները գտնվում են փոխադարձ
կապի մեջ, լրացնում մեկը մյուսին՝ մեկ ընդհանուր նպատակի հանգույն
փոխզիջելով միմյանց։ Թե ինչպիսի հնարքներ է կիրառում միտքը այդ
մասնիկների հետագա ինքնուրույնությունն ապահովելու համար՝ տեքստի
ընդհանուր պլանում և, մանավանդ, այդ մասնիկներից յուրաքանչյուրի
առանձին գործունեության մեջ տեսանելի չէ. դա հեղինակի
անհատականության նախապայմանն է, նրա մտքի կողմից գեղարվեստական
հնարքի կիրառման գաղտնիքը։ Դիդրոն մի առիթով նկատել է, որ դերասանն
արտասվում է իսկական արցունքներով, որոնք, սակայն, հոսում են նրա
ուղեղից։ Ռեակցիան, փաստորեն, տեղի է ունենում դերասանի ուղեղում, և այն
բնավ տեսանելի չէ հանդիսատեսին, քանի որ վերջինիս հետաքրքրում է
արցունքի առկայությունը որն արտաքին մակարդակում ձեռք է բերել
ինքնուրույնություն, բայց ներքին մակարդակում շարունակում է կախված մնալ
ուղեղից, որը, շարունակելով իր ֆունկցիան, ստեղծում է այնպիսի պայմաններ
(տրամադրություն, դիմային մկանախաղ և այլն), որոնցում արցունքը
կարողանում է իրացնել հանձն առած պարտականությունները։
Տրամադրությունը, դիմային մկանախաղը, արցունքը և տվյալ իրավիճակի
համար մյուս բոլոր անհրաժեշտ դետալներն ուղեղի մեկ ամբողջական
ստեղծագործության առանձին մասնիկներն են, որոնք իրենց ինքնուրույն
միսիան կարող են իրականացնել միմիայն ներքին փոխշաղկապվածության
շնորհիվ։ Այսպիսով, դերասանի արտասվելու պատճառած հույզը խելացի հույզ
է, քանի որ արդյունք է ոչ թե սրտաճմլիկ ինչ-ինչ տեսարանների, այլ ուղեղի
հնարքի և մտքի երևակայության։ Ստեղծագործությունը, այսուհանդերձ, մտքի
արդյունք է որի առանձին մասնիկների ինքնուրույնության աստիճանը (ըստ
այդմ՝ ստեղծագործության կայացումը) պայմանավորված է մտքի
կազմակերպվածության և վերջինիս գործընթացում գեղարվեստական հնարքի՝
հեղինակի կողմից կիրառված մեխանիզմերով։ Ինչքան «կաղում է»
գեղարվեստական հնարքը, այնքան խափանվում է մտքի
կազմակերպվածության ընթացքը՝ ստեղծագործության ամբողջական
համակարգը դարձնելով աններդաշնակ ու խրթին։ Այս երևույթը, օրինակ,
երբեմն նկատելի է դառնում Մանասեի ստեղծագործություններում, որոնցում,
չնայած ուրվագծվում են մտքի ուղղությունն ու ընդգրկած տիրույթները, բայց,
միևնույն ժամանակ, լեզվական փոխանցումների հաճախակի խցանումներում
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ծնունդ առնող մոտավորությունը ցրում է հոգևոր ներքին էներգիայի
միասնականության տպավորությունը։ Նույնը, օրինակ, չի կարելի ասել Հրանտ
Ալեքսանյանի պարագայում, որի ստեղծագործության ներքին մակարդակում
իրացվում է արտաքին մակարդակի «անկազմակերպվածությունը», քանի որ

Զգուշորեն մտնում են բառերի գաղտուկ կյանքի խորանը. –
սսկված իրերը շարժվում - ցնցվում են,
շուրջուրեք ուժգին օրորվում - ճոճվում է, -
և ես ուշաթափ ընկնում - համրանում եմ
միջբառային քար անդունդի մեջ։
 Ալեքսանյանի պոեզիայում երբեմն չափազանց «մոդեռն» թվացող

արտահայտություններն ու բառակապակցությունները, որոնք, թվում է, չեն
կարող տեղ գտնել բանաստեղծության մեջ, իրականում արտացոլում են
ժամանակի ճշգրիտ կերպարը («Շնչառությունս ճշգրիտ կրկնում է // ներկայի
ռիթմը կտործուն»), նրանում նաև՝ նոր մարդուն՝ իր նոր հոգեկերտվածքով ու
կենսափիլիսոփայությամբ, որ այլևս դուրս է եկել տարածաժամանակային
ընկալումներից և պահանջում է իր հետ խոսել նոր իրականության լեզվով,
ապագայի ներսից։

Գեղարվեստի պատմության մեջ ժամանակակից յուրաքանչյուր նոր
դրսևորում նախապես դիտվել է որպես ապրիորի ընդվզում՝ օտարված ազգային
ավանդույթներից, մարդու և իրականության ռեալ պահանջներից և այլն։ Բայց
ժամանակի հետ այդ նոր դրսևորումներն արտահայտել են ոչ միայն մարդու
իրական պահանջները, նրա ազգային կերպարն ու հոգեբանությունը, այլև
յուրովի ապահովել նոր ժամանակների հետ նրա հոգևոր հավասա-
րակշռությունը։ Մոդեռնիստական մեծաթիվ ուղղություններ, օրինակ, իրենց
էությամբ ու ծրագրային դրույթներով, ոչ մի առնչություն չեն ունեցել այն
երկրների ազգային ավանդույթների հետ, որոնցում իրենք ձևավորվել են։ Բայց,
ժամանակի ընթացքում, դարձել են ոչ միայն տվյալ երկրի, այլև, առհասարակ,
համաշխարհային մշակույթի զարգացման այս կամ այն ժամանակահատվածի
կարևորագույն օղակներից մեկը։ Այսպես, օրինակ ծնունդ առնելով Իտալիայում՝
ֆուտուրիզմը ոչ մի կապ չի ունեցել իտալական մշակույթի հարուստ
ավանդույթների հետ, իսկ կուբիզմը և դադաիզմը՝ համապատասխանաբար
ֆրանսիական և շվեյցարական։ Սակայն այդ հանգամանքը չի խանգարել,
որպեսզի վերոհիշյալ ուղղությունները յուրօրինակ շրջադարձ կատարեն
ինչպես այդ երկրների, այնպես էլ, ի վերջո, արվեստի համընդհանուր
զարգացման պատմության մեջ։ «Խոսում է նա, ով հալածվում է լռությունից», -
գրում է Հ. Ալեքսանյանը, և թե որ թռիչքադաշտում է վայրէջք կատարելու խոսքը՝
վճռում է մարդը՝ պայմանավորված տարածաժամանակային այս կամ այն
հարթության մեջ ինքնաճանաչման ձևով ու բովանդակությամբ, քանի որ

Ամենուր օդանավակայան է,
ուզում ես թռչել մի կյանքից մյուսը՝
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չգրանցելով անունդ իբրև հանցանշան։
Հ. Ալեքսանյանի պոեզիայում   նոր ժամանակների տեսիլքն ուրվագծվում է

նոր մարդու իրական ներսևեռումների մեջ, որտեղ և, նախկին արժեքների
քայքայման արդյունքում, գտնում է բաց տարածություն, որը, սակայն, ի սկզբանե
նախատեսված չլինելով նրա համար՝ ձևախեղվում է, բնականաբար և՝
այդպիսին դարձնելով իր մեջ ներխուժած այդ տեսիլքը։ Բայց, միևնույն
ժամանակ, նրանք երկուսն էլ այլընտրանք չունեն և միմյանց հարմարվում են,
միաձուլվում՝ դառնալով մերօրյա մարդու միակ հնարավոր հենքը, գոյության
այլընտրանքային ձևն ու փիլիսոփայությունը։ Առարկան և գաղափարը (Երկիրն
ու Երկինքը), ներթափանցվելով միմյանց մեջ, կորցնում են իրենց նախնական
սահմանները, մտնում նոր շարժման մեջ՝ մեկ համընդհանուր սահմաններում
ձևավորում նոր իրավիճակ, որ նոր մարդն է՝ ճանաչողական նոր համակարգով
ու հոգեբանությամբ։ Առարկան, որպես այդպիսին, պայմանավորված է մյուս
առարկայի և նրա՝ որպես այդպիսին լինելու հանգամանքի հետ։ Առանց մեկի՝
մյուսը կորցնում է այդպիսին լինելու իր իմաստն ու նշանակությունը, ինչը և
արվեստի կարևորագույն առանձնահատկությունն է և գոյության սկզբունքային
նախապայմանը։ Լինելով ամբողջական համակարգ՝ ստեղծագործության բոլոր
տարրերը փոխներթափանցված են միմյանց մեջ, և երբ նրանցից յուրաքանչյուրը
ճշգրտորեն իրականացնում է իրեն վերապահված ֆունկցիան՝
ստեղծագործության օրգանիզմը ձեռք է բերում ներդաշնակություն, գործում մեկ
միասնական պլանում։ Իսկ եթե այդ տարրերից որևէ մեկը «կաղում է»՝
հետևանքները ներազդում են նաև մյուսներին, և օրգանիզմը կորցնում է իր
բնականոն վիճակը։ Երբ մենք, օրինակ, շարժում ենք մեր մատը՝ մեր մարմնի
մյուս մասերում անբնական ոչինչ չի կատարվում, որովհետև այդ շարժմամբ
մարմնի հիշյալ մասն իրականացնում է իր ֆունկցիան՝ պայմանավորված
օրգանիզմի մկանային համակարգի համընդհանուր ներդաշնակությամբ։ Իսկ
երբ մեր մատը ցավում է՝ այդ ցավը տարածվում է նաև մեր մարմնի մյուս մասերի
վրա, և օրգանիզմը կորցնում է իր բնական վիճակը։ Նույն սկզբունքը գործում է
նաև հոգևոր հարթության մեջ. երբ մենք ընդգծված որևէ զգացողություն չենք
ապրում՝ մեր միտքն ու հոգին շարունակում են իրենց բնականոն ընթացքը, և
մենք իրականությունը տեսնում ենք այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Իսկ երբ,
ասենք, մենք սիրահարվում ենք՝ իրականությունը մտահայվում է այլ կերպ, մեր
հոգևոր ապարատը փոխում է նրա նկատմամբ իր դիրքը՝ ստիպելով նրան
երևալու իր այն կողմերով, որոնք նախատեսված չեն իր բնական վիճակի
համար։ Իր նոր վիճակում, այսպիսով, առարկան փոփոխության է ենթարկում
նաև մյուսին, և իրենց նոր իրավիճակում նրանք մտնում են նոր հարաբերության
մեջ։ Արվեստը հենց այս հարաբերությունն է, և դրա սկզբունքը՝ հարաբերություն
հանուն հարաբերության: Իսկ այստեղ արդեն այլ հարթություն է տեղափոխվում
այդ հարաբերության բնույթի ու աստիճանի խնդիրը՝ կապված իրավիճակի՝
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առարկայի ընտրության և իր հոգևոր դիրքով պայմանավորված նրան
փոփոխության ենթարկելու հանգամանքների հետ։

Այս առումով ուշագրավ է Վիոլետ Գրիգորյանի ընտրած առարկան՝ մարմինը,
որը Խաչիկի աղջիկը «մթերել է թանկ հյուրի համար».

Այս Է մարմինը, որ հանձնված է... սիրուն։
Այս Է արյունը, որ թռվռում Է ժիր երակներում։
Աչքս լույս, տոն է,
այս գիշեր տոն Է, մարմնիս կիրակի,
և իգությունս, որ մթերել եմ թանկ հյուրի համար,
սփռել եմ ահա սիրեկանի դեմ։
Համեցիր, վերցրու, անուշ արա, դե,
նայիր, Խաչիկի աղջիկն է, ջանիկ, քեզ հյուրասիրում։
Աստվածաշնչյան ընկալմամբ՝ երբ մարմինը տոնում է, հոգին սուգ է ապրում

և՝ ընդհակառակը։ Աստվածային արարչագործության պլանում նրանք երկուսն
էլ գտնվում են հավասար մակարդակներում, և նրանցից մեկի առավելությունը
պայմանավորված է մյուս-ի թերությամբ, մեկի ազատությունը՝ մյուսի
բացակայությամբ։ Միասին՝  նրանք ունեն ազատության միևնույն սուբյեկտիվ
հնարավորությունները, տարբեր են միայն վերջիններս գործի դնելու նրանց
եղանակները, որոնք էլ, իրենց հերթին, պայմանավորված են ազատության՝
որպես երևույթի մտահայեցման նրանց տարբերություններով։ Այն
տեսակետները,  թե հոգին ազատ է և կարող է թռչել,  սավառնել,  փարվել ում և
ինչին ուզում է՝ զուտ պայմանական հասկացություն է և կարող է սոսկ ընդունելի
լինել գեղարվեստի ինչ-ինչ մակարդակներում։ Իրականում այդ ամենն անում է
երևակայությունը, որը կախում չունի մարմնից և ազատ է բառի բուն իմաստով։
Հոգու և մարմնի ազատության չափն ու բնույթը պայմանավորված են
պատմահասարակական, հոգևոր - մշակութային, ազգային - ավանդական
տարաբնույթ հանգամանքներով և վերջիններիս կողմից նրանց համար
ստեղծված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններով։ Այս պայմաններում էլ մարդը
պատկերացում է կազմում ազատության չափի ու բնույթի մասին և, հանդիպելով
նրանց «խախտման» այս կամ այն երևույթին, զուտ մարդկային առումով դիտում
է այն որպես անբնական իրավիճակ։ Այստեղից էլ՝ էրոտիկ գրականության և,
հատկապես, «բաց» տեսարանների վերաբերյալ գրաքննադատության և
ընթերցող լայն շրջանների վերջերս ձևավորված տեսակետները, որոնք, մեծ
հաշվով, չեն համակարգվում գիտահոգեբանական պլանում և գտնվում են
ընկալման արտաքին մակարդակի վրա։

Գրականության մեջ, ինչպես արդեն ասվել է վերևում, կարևորը ոչ թե
առարկաներն են, այլ նրանց հարաբերությունները, որոնցում առարկաները
սոսկ պայմանական բնույթ են կրում՝ այդ հարաբերությունների համար դառնա-
լով ընդամենը համապատկեր։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե այդ
հարաբերություններում ինչպիսի տարածություն են ընդգրկում ընթերցողի
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ընկալման օբյեկտիվն ու հոգևոր դաշտը, ինչի արդյունքում և նա (ընթերցողը)
գնահատական է տալիս գեղարվեստական ստեղծագործությանը։ Ինչ
վերաբերում է մարմին և հոգուն, ապա (մեծ հաշվով) մարդը չի կարող տնօրինել
նրանց կամքը, որովհետև նրանք իր սեփականությունը չեն և իրեն չեն
պատկանում այլ համապատասխանաբար՝ երկրին և երկնքին, մեկը գտնվում է
ներքևում,  մյուսը՝ վերևում, իսկ մարդը («ես»-ը)՝ նրանց միջնատարածության
մեջ։ «Ես»-ը հոգին չէ և ոչ էլ՝ մարմինը, այլ նրանց միասնական գիտակցումը, որի
այս կամ այն աստիճաններում միայն մարդը հարաբերվում է մարմնի և հոգու
հետ։ Ինչքան սրվում է «ես»-ի գիտակցումը՝ այնքան ընդլայնվում են մարմնի և
հոգու ազատության հնարավորությունները, այստեղից նաև՝ ինքնատնօրինման
նրանց մեթոդներն ու եղանակները։

Վերոհիշյալ նկատառումները՝ իբրև երևույթի ներքին դրսևորում, որի
արտաքին համակարգումները գեղարվեստական պլանում պայմանավորված
են հեղինակի հոգեկերտվածքով, առարկայի հարաբերությունը
ստեղծագործության կառույցում իրացնելու ճաշակով ու
նախատրամադրվածությամբ։ Վ. Գրիգորյանի պարագայում մարմինը կարող է
լինել միանգամայն ազատ, քանի որ այն «նվեր է», մարդն այն «շահել է
վիճակախաղում»՝ առանց ջանք գործադրելու, թեթև մի շարժումով, որ կարող էր
նաև բախտը չբերել և չշահել,  հետևաբար և՝ կարող է վարվել նրա հետ ինչպես
ուզում է և անգամ՝ «ձրի» տալ ուրիշին.

Ձրի եմ առել, ձրի էլ կտամ մարմինն այս նվեր,
որ ինձ փայ հասավ, որ շահեցի հեշտ
այն վերաշխարհիկ վիճակախաղում...
Հպանցիկ ասեմ, որ շատ անպատեհ է այստեղ «մամայի» հետ խորհրդի

նստելու հանգամանքը՝ նախ ոչ թե խորհրդակցության թեմայի անհարիրության
պատճառով (սա այլ նյութ է և պահանջում է ուսումնասիրության այլ
հարթություն), այլ որ «մամայի» և, մանավանդ, նրա խորհրդի դերի ու անհրա-
ժեշտության հիմքերը պարզապես տեսանելի չեն տեքստի կառուցվածքային
որևէ շետում։ Ինչևէ... Իսկ ինչ վերաբերում է Վիոլետի ստեղծագործության
էրոտիկ տեսարաններին և նրանցով պայմանավորված բառապաշարին՝
անշուշտ, կարելի Է ընկալել և հանդուրժել ցանկացած պատկեր և արտահայ-
տություն, եթե դրանց ետնաբեմում առկա Է հոգեբանական համապատասխան
իրադրություն, ըստ այդմ և՝ գործում Է արվեստի սկզբունքը, ինչպես, օրինակ,
Չարենցի «Արմիկին», Դ. Վարուժանի «Հեթանոս երգեր» շարքերում, որոնցում
սեռական դրսևորումների հիմքում ընկած հոգեկան Էներգիան (լիբիդո)
պայմանավորված Է կյանքի մղումներով (Lebenstrjebe), ուստի և իրացված Է
գեղագիտական ընկալման համընդհանուր պլանում։

Ազատությունը (թող ծեծված չթվա) պոեզիայի բացարձակ Ոգին Է, առանց որի
այն կորցնում է իր մյուս բոլոր ասպեկտները։ «Լավ Է պոեզիան զուրկ լինի
գաղափարից, քան ազատությունից»,– իրավացիորեն նկատում Է Ռոբերտ
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Եսայանը՝ իր գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում ձգտելով դեպի այդ
բացարձակ Ոգին, որը մի դեպքում Բառն Է, մեկ այլ պարագայում՝ Լույսը,
Անհունը և այլն, որոնց մեջ և բանաստեղծը տեսնում Է իր
«ինքնահաղթահարման նախապայմանը».

Ես իմ լռության կողմնացույցը կորցնելով հանկարծ
մնում եմ հենված խոլ աղմուկների պատերի վրա.–
Անհունն իր ինքնահաղթահարման նախապայմանն է...
Անհունը սահմաններ չունի, և իր ինքնահաղթահարման հիմքում տեսնելով

նրան՝ բանաստեղծը (ինդիվիդուումը) իրեն նույնպես տեսնում է առանց
սահմանների, և դա՝ ինքնահաղթահարման արդյունքում, որից այն կողմ
տեսանելի չէ իր գոյության որևէ կերպը։ Ինքնահաղթահարմամբ՝ մարդը ձգտում
է դեպի մի վայր, ուր չկա ժամանակ և տարածություն, հետևաբար և՝ տեղ
հասնելու հեռանկար, հանգամանք, որի գիտակցումով, այնուհանդերձ, նա
շարունակում է գնալ՝ համոզված որ այստեղ ևս չկա ժամանակ և տարածություն,
իսկ ինքը կորցրել է «լռության կողմանացույցը» և նրա միակ հենարանը «խոլ
աղմուկների պատերն են», այսինքն՝ համատարած անորոշությունը (աղմուկը
անորոշությունն է, որը և պատ (հենարան) ունենալ չի կարող։ Այն պարզապես
միջոց է՝ ընդգծելու անորոշությունը՝ որպես վիճակ)։ Մարդու լռությունն իր
ներքին աշխարհում ձևավորված «ես»-ի գիտակցման հետևանքն է որի դեպքում
խոսելն այլևս անհնարին է, քանի որ խոսքն իր մեջ կրում է ճանաչողական
նշանակություն և որոշակիորեն համակարգված եզրահանգում, որոնք և «ես»-ի
պարագայում բացակայում են։ Կորցնել «Լռության կողմնացույցը»՝ նշանակում է
կորցնել «ես»-ի ներհայեցողական ուղղությունը, ինչի պատճառը համատարած
քաոսն է և նրանում՝ մարդու ապակողմնորոշվածության հանգամանքը։
Կորցնելով այդ ուղղությունը («կողմնացույցը»)՝ «ես»-ի վերագտման միակ
հավանականությունը մարդը տեսնում է Անհունի մեջ, որտեղ և այն չգտնելով
(Անհունի մեջ ոչինչ գտնել հնարավոր չէ)՝ ձեռք է բերում անխուսափելին՝ իր իսկ
ողբերգությունը՝ համոզվելով, որ «Այս կյանքը դատարկ մի պատվանդան է, //
որից ընկել է առնչությունը տիեզերական», իսկ միակ ճշմարտությունը՝ Ոչինչը.

Ահա լռությունը Ամենայն ինչի...
ճշմարտությունը կողմնորոշվում է՝
արթնացնելով պահուստները ահեղ Ոչնչի...
Ոչինչը հենց ինքը կեցությունն է, նրա մետաֆիզիկական ըմբռնումը, որը

միջոց չէ մեր իրական կեցության համար, բայց և նրա հիմքն է և մեզ ուղղված՝
այսպիսին մնալու միակ հիմնավոր առաջարկը։ «Դեպի այնտեղ՝ ամբողջական
կեցությունն է մեզ ձգում մեր կարոտաբաղձությունը,– գրում է Մ. Հայդեգերը։– Եվ
մեր կեցությունը հենց այդ լարումն է»1։ Լարումը իրավիճակ է, որտեղ մարդու
սևեռման կենտրոնում ոչ թե կեցությունն է (տիեզերքը), այլ իր սեփական «ես»-ը,

1 Хайдегер М., Основные понятия метафизики, "Вопросы философии", 1989г., N 9, с. 121:
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որի ճանաչողական խորքերում և գտնվում է տիեզերքի բացահայտման
գաղտնիքը։ «Տիեզերքը // մի անհայտություն է, որ պիտի բացվի // իմ խորքից»,–
գրում է Ռ. Եսայանը։ Մարդը դեպի այդ խորքը ձգված հավերժական լարումն է,
ընցաքն ու շարժումը, և եթե խորքը բացվի, ընթացքը, կասեցվելու Է, հետևաբար
և՝ այդ խորքը մշատապես մնում Է չբացված, այստեղից նաև՝ տիեզերքը։
Կեցությունը մարդու և տիեզերքի միջև ծավալվող տարածությունն Է («Իմ և
Աստծո միջև արարվում Է աշխարհը»), որտեղ և

Բացվում Է
Մի դուռ։ Մենակությունը
Անդրադաձվո~ւմ Է
աշխարհի բոլոր պատերի վրա...
Կեցության մեջ մենակությունն արարում Է մի նոր կեցություն, որ առավել

տարածական և ընդգրկուն է, քան իրական կեցությունը, որի մասին, սակայն,
մեր գիտելիքները բավականաչափ սահմանափակ են։ Իր «Կեցություն և ոչինչ»
հայտնի աշխատության մեջ Ժան-Պոլ Սարտրը հանգամանորեն
անդրադառնում Է կեցության ճանաչողական ասպեկտներին՝ գտնելով, որ այն
կողմնային կեցության վերաբերյալ մեր գիտելիքները ոչնչով հիմնավորված չեն
և սոսկ հայեցողական բնույթ են կրում։ «Այն, ինչ ես գիտեմ, հանդիսանում Է
գիտություն այստեղի կեցության մասին»1,- գրում է նա՝ միաժամանակ նշելով, որ
այդ գիտությունն իր հերթին դատարկ Է այն իմաստով, որ չի ուղեկցվում
ճանաչողական ակտով. XX դարի գրականությունը կեցության այս կողմնային
գիտության մեջ ճանաչողական ակտի որոնումն Է, որ, պայմանավորված
իրականության տարաբնույթ զարգացումներով, յուրովի արտացոլվում է նաև
ժամանակակից պոեզիայում։

Սկսած XIX դարից (ավելի կոնկրետ՝ Ֆ. Դոստոևսկուց)՝ տիեզերքի
ճանաչողության խնդիրը տեղափոխվում Է մարդու մեջ, ուր և սկիզբ Է դրվում
վերջինիս հոգեբանական քայքայման երկարատև գործընթացը՝
անկանխատեսելի զարգացում ապրելով Ֆ. Կաֆկայի
ստեղծագործություններում, որոնցում արդեն մարդու փոխարեն գործում Է նրա
բացակա տարածությունը՝ գեղարվեստի հետագա զարգացումներում դառնալով
հիմնական թեմա և գաղափար։ Մարդն իր գոյությամբ պարզապես դառնում է
աբսուրդ (Ս. Բեկկետ)՝ դուրս մղված սեփական գիտակցությունից, կեցության
իմաստից ու տրամաբանությունից, որից այն կողմ այլևս անդունդն Է՝ ոչինչ
չխոստացող իր անորոշությամբ։ Գոյության իր միակ հնարավոր հենակետի՝
ենթագիտակցության մեջ մարդը շարժվում է դեպի մեծ քաոսը՝ նրանում
տեսնելով իր գոյության առավել հավանական «հեռանկարը»։ Եվրոպական
իրականության ընդհանուր համապատկերի վրա գեղարվեստի այսօրինակ
զարգացումները ժամանակի ընթացքում ներազդում են նաև հայ

1 Сартр Ж.-П., Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии,, М., Республика, 2000г. с. 168.
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գեղարվեստական մտածողության վրա՝ առարկայական դրսևորում գտնելով
հատկապես անցյալ դարի 60-ական թվականների պոեզիայում։ Այն
հանգամանքը, որ մարդու «բեկումը» հայ բանաստեղծության մեջ վերագրվում Է
Պարույր Սևակին՝ պայմանավորված Է նախասևակյան շրջանում այդ օրինակ
փորձի բացակայությամբ և հանձին Սևակի՝ իրական մարդուն
բանաստեղծության մեջ տեսնելու հոգևոր մթնոլորտի
անպատրաստվածությամբ։ Այնինչ Պ. Սևակի հերոսը նոր մարդը չէ, այլ նոր
ժամանակի մեջ իրացված «անբանաստեղծական» մարդը, որ մինչ այդ
պարզապես տեղ չէր գտել հայ պոեզիայում, ուստի և՝ իր վրա սևեռեց գրական
հանրության ուշադրությունը։ Սևակի դերակատարությունը հենց այդ իրացված
մարդուն վերջնականապես հրաժեշտ տալն էր և նոր բանաստեղծության
ծրագրի առաջադրումը։ Այդ իսկ առումով Պ. Սևակը հայ պոեզայի պատմության
մեջ եղավ այն միակը, որը միաժամանակ և՛ վերջի բանաստեղծ էր և՛ սկզբի,
ինչով էլ պայմանավորված է նրա մեծությունն ու դերակատարությունը հայ
բանաստեղծության զարգացման պատմության մեջ։ Նոր մարդու կերպարը
սկիզբ է դրվում 60-ականների պոեզիայում և (մեկ տասնամյակ շրջանցելով) իր
զարգացումն ապրում 80-ականների ստեղծագործություններում՝ առավել
զգայուն իրականության կոնկրետ դրսևորումների և դրանց հետ կապված
համընդհանուր զարգացումների նկատմամբ։

Այսքանով հանդերձ, անցյալ դարի 80-ական թվականների հայ
բանաստեղծությունը ներկա դրությամբ գտնվում է դիմագծի ամբողջացման
կարևորագույն փուլում, իր ներքին և արտաքին մակարդակներում ձգտում
բացահայտել նոր շերտեր ու հարաբերություններ՝ հավակնելով պոեզիայի
զարգացման ընթացքի մեջ ունենալ սեփական ժամանակն ու տարածությունը։
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N.Arakelyan
ONCE AGAIN ON THE DUALITY OF SOME OF F.M.

DOSTOYEVSKY CHARACTERS
(To the writer`s 200th birth anniversary)

This article is written in honour of FM Dostoevsky’ s 200s birthday. The
article will allow you to make another attempt to comparative analysis of
the duality of the characters in Dostoevsky’s stories. It is noted that, the
only way to overcome painful contradictions that the writer offers his
characters is only faith in God and faith in the immortality of the soul.
Key words: dualism, ntegrity, conflict, inconsistency, imagination,
personality, faith, God.
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"А ведь случается же иногда
заблудиться так человеку

в собственных чувствах своих да занести околесную.
Это ни от чего иного происходит,

как от излишней, глупой горячности сердца...."
(Макар Девушкин,

письмо Макара от 8 апреля.
Ф.М. Достоевский  «Бедные люди»)1

Интерес  к  личности и творческому наследию великого Достоевского  во всём
мире не только не ослабевает, но  от года к году всё более возрастает. 2021 год был
юбилейным  для Ф.М. Достоевского,  великому  русскому писателю-философу,
исследователю человеческих душ исполнилось 200 лет. По этой причине 2021 год
был объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского.

"Я всегда озабочен тем, как выглядит Федор Михайлович в глазах нынешнего
поколения. Как нужно рассказывать о нем? Как читать его тексты? Ведь его мир,
неспешный с серьезными размышлениями, в том числе и религиозного характера,
плохо стыкуется с современным динамичным темпом жизни", - размышляет
руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.2

Не претендуя на глубокомысленные и окончательные выводы, в данной статье
хотелось бы еще раз осветить одну из многогранных сторон образов некоторых
персонажей Федора Михайловича, а именно –  болезненную двойственность их
личностей и характеров. Не случайно идеи и героев Достоевского считают по духу
близкими представители полярно противоположных идеологий и политических
направлений: атеисты и верующие, интернационалисты и националисты, реалисты
и экзистенциалисты. Цитаты великого писателя используют как сторонники его
философии, так и противники, порой одной и той же цитатой обосновывая
противоположные позиции. Эту ситуацию можно было бы назвать "Достоевский
против Достоевского".

 Исследование темы двойственности характеров героев Ф. М. Достоевского
следует рассмотреть с двух сторон:  с точки зрения сложности отношений  личности
со своим собственным сознанием . 2. как литературный прием.

Полярность идей  и образов персонажей всегда являлась доминантой
художественного мира Достоевского.  Двойственность персонажей Достоевского
отражает нередко не только психологическое, но и психопатологическое состояние.
Опираясь на мысль, что  «личность есть целостность сознания, проникнутая
наибольшим единством и самостоятельностью»3,  исследователь творчества

1 Достоевский  Ф.М., Бедные люди. Собр. соч. в 15 томах.  Ленинград (С-Петербург): Наука. 1989-
1996, Т.1,с..38
2  Гений или сумасшедший.: кто разгадает загадку Достоевского? Электронный ресурс:
https://rg.ru/2020/11/19/genij-ili-sumasshedshij-kto-razgadaet-zagadku-dostoevskogo.html
3Аскольдов С., Религиозно-этическое значение Достоевского // Ф. М. Достоевский: Статьи и
материалы. П., 1922.)   XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества.. Москва: Грааль,
2002, с.5
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Достоевского  С. Аскольдов видит одно из выражений раздвоения личности  героев
Достоевского в  «актерстве».

Это поведение, напоминающее некое шутовстве, иногда на грани отчаяния,
юродство и печальное кривляние. (Катерина Ивановна и Мармеладов из
«Преступления и наказания», «женщина гордая, горячая, благородная, мечтательная,
которая  «собственными воображениями сама себя тешит»1 , Версилов из
«Подростка», разбивающий иконы и уверяющий, что это не он , это двойник сделал,
Настасья Филипповна , прикрывающая тоску души показным распутным
поведением и др.)

Таким двойником можно считать уже одного из первых персонажей Достоевского
– Мечтателя из романа «Белые ночи». Он не просто двойник по состоянию души, он
давно и прочно живет двойственной жизнью. В одной, реальной жизни  Мечтатель -
мелкий чиновник, обитатель душной и темной комнатушки, в другой, вымышленной
жизни, он богат и знатен, он живет насыщенной и интересной жизнью. Но вот
реальность в образе девушки Настеньки врывается в его жизнь,  и Мечтатель
начинает беспомощно озираться, метаться, как будто его вырвали из привычной
среды и зоны комфорта  и оставили в незнакомом месте, полном чужих людей и
диковинных предметов. Но   в итоге Мечтатель понимает, что Настенька была всего
лишь еще одной его мечтой и тоже несбыточной.

В дальнейшем тема  отсутствия гармонии и схожести между  идеальными
представлениями человека ,  его мечтаниями  и реальным существованием  в мире
становится одной из главных  творчестве Достоевского

Совершенно не случайно, что одна из ранних повестей Достоевского так и
называется  - «Двойник». Господин Голядкин,  персонаж  повести «Двойник»
напоминает гоголевского Поприщина из «Записок сумасшедшего».  И причина, по
которой  оба героя сошли с ума, схожа.   Это постоянная, угнетающая сознание
мысль о несправедливости существующего мира. Амбициозность бедного человека,
с одной стороны, и низкое положение с другой создают извращенное, двойственное
представление о мире и своем месте в нем.«Бедные люди капризны, — это уж так от
природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще больше почувствовал.
Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на
каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да
прислушивается к каждому слову, — дескать, не про него ли там что говорят? Что
вот, дескать, что же он такой неказистый? что бы он такое именно чувствовал? что
вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо
каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого
уважения получить не может, что уж там ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что уж
там ни пиши! — всё будет в бедном человеке так, как и было. А отчего же так и будет
по-прежнему? А оттого, что уж у бедного человека, по-ихнему, всё наизнанку
должно быть; что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-
нибудь ни-ни-ни!2

1 Достоевский  Ф.М., Бедные люди. Собр. соч.. в 15 томах.  Ленинград (С-Петербург): Наука. 1989-
1996, т.1,с.38․
2 . Достоевский  Ф.М., Бедные люди. Собр. соч.. в 15 томах.  Ленинград (С-Петербург): Наука. 1989-
1996, т.1,с.26.
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Двойственность униженного положения мелкого чиновника, ежедневное
балансирование между гордой и независимой бедностью  и окончательной  нищетой
приводят, как мы видим, у героев  Достоевского  к  раздвоенности психики.

 «Постоянной темой Достоевского является истерическая, с мрачной развязкой,
борьба за честь униженного в своем человеческом достоинстве мещанина, -
утверждал известный литературовед, исследователь творчества Достоевского
Переверзев. -  Мотивы его творчества складываются из многообразных проявлений
патологической борьбы за честь. Дикие, нелепые формы принимает эта борьба.
Чтобы почувствовать себя настоящим полным человеком, к-рого никто не смеет
обидеть, герой Достоевского должен посметь сам кого-нибудь обидеть. Если я могу,
если я смею обидеть, оскорбить, помучить, — значит,  я человек; если я не смею
сделать этого, — я не человек, а ничтожество. Я униженный и оскорбленный
мученик, пока сам не унижаю, не оскорбляю, не мучаю — вот одно из
патологических проявлений борьбы за честь. Но это еще — только начало, самое
невинное проявление личности, заболевшей жаждой чести. Мало быть обидчиком,
оскорбителем, чтобы не быть оскорбленным и униженным. Кто умеет только
обидеть, развязно наступить ногой на чужое самолюбие, тот еще мелко плавает.
Человек в полном смысле слова независим, стоит выше всяких обид и унижений,
когда он все может, смеет переступить все законы, все юридические преграды и
нравственные нормы » 1

 В образах  большинства двойников Достоевского параллельно идут конфликты
между внешним и внутренним состоянием, между реальным и вымышленным,
между объективным  положением вещей и субъективным отношением к ним.
Фамилия героя  романа  «Преступление и наказание»  Родиона Раскольникова прямо
заявляет о том, что перед нами очередной двойник Достоевского. «...точно в нем два
противоположные характера поочередно сменяются. » – говорит о Раскольникове
его друг Разумихин. (Разумихин о нем, часть 3 глава II)2  На протяжении всего
романа мы встречаем персонажей, которые являются зеркальным отражением
главного героя – Разумихин (его доброе и разумное начало),  Лужин, считающий,
что цель оправдывает средства, как и Раскольников, решивший убить старуху-
процентщицу, Свидригайлов, сам себе вынесший приговор и приведший его в
исполнение.  Но самым лучшим и благородным двойником Раскольникова является
Сонечка Мармеладова, воплотившая, несмотря на свой унизительный род
деятельности,  то светлое начало, которое еще осталось в страдающей и мечущейся
душе главного героя.

 Двойники Достоевского   напоминают то святых , то  безумцев, не случайно
многие из них больны эпилепсией или даже шизофреническим раздвоением
личности, как  Иван Карамазов. Сознание Ивана расколото, темная сторона
побеждает светлую и создает двух двойников,  реального  - Смердякова и

1 Переверзев В.Ф., Творчество Достоевского. В кн. «У истоков русского реализма», М. 1989.с.198․
2 Достоевский Ф.М., Преступление и наказание, Собр. Соч в 15 томах,. Ленинград (С-
Петербург):Наука. 1989-1996.  5.с. 305․
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вымышленного  - черта.   Говоря словами  его брата Мити Карамазова,  «Тут дьявол
с богом борется, а поле битвы - сердца людей» 1

Нарушив моральную заповедь, став,  по сути, организатором убийства отца, Иван
полностью теряет свою настоящую личность и растворяется  в вымышленной,
мистической,  хотя и пытается усилием воли не допустить это: «Ни одной минуты
не принимаю тебя за реальную правду, - как-то яростно даже вскричал Иван. Ты
ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что
некоторое время надобно пострадать. Ты  моя галлюцинация. Ты воплощение меня
самого, только одной, впрочем, моей стороны, моих мыслей и чувств, только самых
гадких и глупых» 2

 «Вопрос о раздвоении здесь не психопатологический, а философский. Здесь не
только проблема двух антагонических миросозерцаний, но и проблема дуализма,
контроверзы» 341, - утверждает философ  Я. Э. Голосовкер в монографии
«Достоевский и Кант»,  убедительно доказывая  тезис  о раздвоении  личности и
сознания  Ивана.

Явной двойственностью характера и поведения выделяется  и герой романа
«Подросток» Версилов. Отличие Версилова от Раскольникова и Ивана Карамазова в
его эмоциональности  и эстетстве. Версилов выглядит то деспотичным хозяином,
соблазнившем свою крепостную крестьянку, то добрым барином, заботившимся о
своих дворовых, то утонченным аристократом, то, наоборот,  изгоем в обществе
богатых и знатных. Кроме всего прочего, Версилова окружают вазимоисключающие
друг друга противоречивые слухи, из-за которых он окончательно запутывается в
клубке интриг, и этот клубок приходится распутывать его сыну Аркадию.
«Версилов, в противоположность Раскольникову и Карамазову, натура более
эмоциональная. В умственном отношении он им не уступает, только его рефлексия
более жизненная, конкретная и многосторонняя: никаких особых теорий он не
строит, но постоянное и весьма тонкое размышление над жизнью его не покидает .
Его интересует осмысливание истории и ее духовной культуры.»4

Достоевский,  характеризуя своих  двойников, нередко использует прием
раскрытия внутреннего через внешнее.  Например, в романе «Идиот»  доброта,
ранимость, душевная чистота  Настасьи Филипповны раскрываются через ее
внешнюю красоту,  перед  которой замирает князь Мышкин. Но в ряде случаев
внешность или физическое состояние персонажей Достоевского вступают  в
противоречие с их внутренним обликом. Полемизируя с Тургеневым - сторонником
теории физиологического фатализма,  Достоевский нередко поселяет прекрасные
души в больные или искалеченные тела , таковы,  например, уже упомянутый князь

1 Достоевский Ф.М., Братья Карамазовы. Собр. соч. в 15 томах,  Ленинград (С-Петербург):Наука.
1989-1996. т.9 с.43.
2 Достоевский Ф.М., Братья Карамазовы. Собр. соч. в 15 томах,  Ленинград (С-Петербург):Наука.
1989-1996. т.9 с.476.
3 Голосовкер Я. Э., Достоевский и Кант (размышление читателя над романом «Братья Карамазовы
и трактатом Канта «Критика чистого разума»»). М., 1963. с. 33-34․
4 Аскольдов С,  Религиозно-этическое значение Достоевского // Достоевский Ф. М.: Статьи и
материалы. П., 1922.)   XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества.. Москва: Грааль,
2002, с. 20-21.
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Мышкин в  романе «Идиот» или  Хромоножка в романе «Бесы». Но ессли образ князя
Мышкина в критике рассмотрен всесторонне, то этого нельзя сказать о Марье
Лебядкиной (Хромоножке), которую большинство критиков считали просто
карикатурным, не заслуживающим внимания, персонажем,  нечто вроде Лизаветы
Смердящей из «Братьев Карамазовых». А между тем такой философ, как Н. Бердяев
утверждал: «Как бессилен Ставрогин перед Хромоножкой, которая оказывается
выше его. У Хромоножки есть глубокие прозрения. Разговор Хромоножки с
Шатовым о Богородице и земле по небесной красоте своей и глубине принадлежит
к лучшим страницам мировой литературы. Бессилие Ставрогина перед
Хромоножкой есть бессилие ноументального барства перед Русской землей, землей
- вечной женственностью, ожидающей своего жениха».1  Другой известный
литературовед Булгаков  тоже считает, что «она не принадлежит к положительным
героям Добра, носителям мудрого начала религии»2; в то же время «под щитом своей
юродивости, уродства и слабоумия она не доступна силе злобы и открыта добру»3.

 Апогеем двойственности у Достоевского является, конечно, Николай Ставрогин
из того же романа «Бесы». Описывая его внешность, писатель отмечает его
поразительную красоту и в то же самое время холод, исходящий от Ставрогина,
похожего на падшего ангела, прекрасное и застывшее лицо которого напоминает
маску. Раздвоенность и  противоречивость Ставрогина приводят к тому, что его
считают своим  вдохновителем представители полярно противоположных взглядов
– и атеисты- «бесы» со своим лидером Верховенским, целующим Ставрогину руки,
и глубоко ушедший в православие и теорию «истинного Христа» Шатов,
называющий  Ставрогина идейным отцом.  8 октября 1870 года Достоевский пишет
в письме Каткову: «…Это другое лицо (Ставрогин) -тоже мрачное лицо, тоже злодей,
но мне кажется, что это лицо трагическое.»4

Как видим, в литературе все же нет устойчивого, однозначного мнения о
сущности темы двойничества и того, что вкладывается в понятия «двойственность»
и «двойник» в творчестве Достоевского. Двойником может быть персонаж,
имеющий  полное или частичное  сходство с другим персонажем, даже
пародирующий его (Иван Карамазов , Смердяков ,Черт),   и двойственность может
быть и внутри самого героя, в его поступках и характере (Раскольников, Версилов).

Подводя  итог краткому анализу образов самых противоречивых героев
Достоевского, можно утверждать, что единственное спасение от болезненной
раздвоенности личности,  которое предлагает Достоевский  им – это вера в Бога и в
бессмертие души, ибо «только с верой в свое бессмертие человек постигает всю
разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека
с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря смысла жизни

1 Бердяев Н.А., Cтaвpoгин.  Pyccкaя мыcль, 1914. Kн. V, Пeчaтaeтcя пo этомy издaнию. с.86․
2 Булгаков С.Н.,   Pусская Mысль.1914. «Бecax»
Дocтоeвcкoгo в cвязи c инcцeниpoвкoй poмaнa в Mocкoвcкoм Xyдoжecтвeннoм тeaтpe» и c пoметoй
C. 1—31. Электронный ресурс: http://www.vehi.net/bulgakov/tragediya.html
3 . Достоевский Ф.М.,  Дневник писателя.  Статьи и очерки. Собр. соч. в 15 томах, т. 12. Ленинград
(С-Петербург): Наука. 1989-1996.с. 276.
4 Там  же.
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(ощущаемая хотя бы в виде самой бессознательной тоски), несомненно, ведет за
собою самоубийство»1

 Поэтому те из двойников Достоевского, которые приходят к Богу или делают шаг
к вере, получают шанс на спасение (Раскольников, Версилов), остальных  же ждет
печальная участь – безумие и смерть (Свидригайлов, Иван Карамазов, Ставрогин),
т.е. у Достоевского антиномия  разрешается именно кантовским путем
нейтрализации дуализма через  Абсолютный дух - Господа, а не гегелевской
диалектикой, подразумевающей воссоединение  кажущихся парадоксов.
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Ի․Հակոբյան
ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ռուսերենի՝  որպես  օտար լեզվի  ուսուցման նշանակությունը,
ինչպես  նաև շրջանավարտների մասնագիտական /լեզվական/
պատրաստականության  մակարդակի բարձրացման
պահանջը Արցախի  բուհերում պետք  է վերարժևորվեն՝
պայմանավորված  արցախյան նոր իրականությամբ ու
ռազմավարական նոր իրողություններով և Արցախում ռուսաց
լեզվի կարգավիճակի փոփոխությամբ:
Մեր քաղաքական, ռազմական և տնտեսական կյանքում
արձանագրված փոփոխությունները ենթադրում  են ռուսաց
լեզվի՝  որպես  միջհաղորդակցության լեզվի  հանրայնացման
ու զարգացման նոր պահանջներ: Ռուսաց լեզուն՝  որպես
ուսումնական առարկա,  բուհում պետք  է  ձևավորի  մի կողմից՝
մասնագիտական գործունեության մեջ գիտելիքների ու
մասնագիտական  հնարավորությունների   կիրառության ու
կատարելագործման   ընդհանուր միջմշակութային
հաղորդակցության, ինչպես նաև  ուսումնական-
մասնագիտական գործունեության մեջ  տրամաբանական
ճշգրիտ ու փաստարկված գրավոր ու բանավոր խոսք
կառուցելու  կարողություններ ու արհեստավարժություն,  մյուս
կողմից՝  ապահովի  միջմշակութային գիտելիքների յուրացումը
և միջմշակութային հաղորդակցության իրականացումը:
Բանալի բառեր՝ հաղորդակցության հմտություններ,
ուսուցման բովանդակություն, անհատակողմնորշիչ մոտեցում,
խոսքի մշակույթ:
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Значимость преподавания русского языка как неродного в вузах
Арцаха, а также требования к уровню языковой подготовки
выпускников должны значительно повысится в связи с изменением
статуса русского языка и его стратегическим значением для
нашего региона.  Сложившаяся политическая, военная и другие
сферы нашей жизни требуют на сегодняшний день
распространения и развития русского языка как языка
межкультурной коммуникации.  Русский язык как учебный
предмет  в вузе  должен формировать, с одной стороны, такую
универсальную общекультурную компетенцию, как способность
совершенствовать и применять знания в сфере профессиональной
деятельности и, способность логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь на русском языке в
условиях учебно-профессионального общения, а с другой стороны
- формировать межкультурные знания и способность к
межкультурной коммуникации.
Ключевые слова։ коммуникативная компетенция, содержание
обучения,  личностно-ориентированный  подход, диалог
культур.

I.Hakobyan
FEATURES OF TEACHING RUSSIAN AS A NON-NATIVE

LANGUAGE IN THE UNIVERSITIES OF ARTSAKH
The importance of teaching Russian as a non-native language in the
universities of Artsakh, as well as the requirements for the level of
language training of graduates, should increase significantly due to the
change in the status of the Russian language and its strategic
importance for our region.
The current political, military and other spheres of our life today
require the spread and development of the Russian language as the
language of intercultural communication. The Russian language as an
academic subject in a university should form, on the one hand, such a
universal general cultural competence as the ability to improve and
apply knowledge in the field of professional activity and, the ability to
logically correctly, reasonably and clearly build oral and written
speech in Russian in the conditions of educational professional
communication, and on the other hand - to form intercultural knowledge
and the ability for intercultural communication.
Key words: communicative competence, learning content, student-
centered approach, dialogue of cultures.

Преподавание русского языка как неродного в вузах Арцаха имеет свои
особенности. Ведущим компонентом системы обучения, оказывающим влияние на
выбор содержания, методов, средств обучения, является цель обучения – заранее
планируемый результат деятельности. Целью обучения русскому языку как
неродному в вузе является углубление и расширение знаний по русскому языку,
полученных в школе и совершенствование коммуникативной компетенции
обучаемых. Конечным результатом обучения признается формирование у студентов
способности решать средствами изучаемого языка актуальные для личности
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обучаемого задачи общения в различных сферах: бытовой,  учебной,
профессиональной, культурной. Коммуникативная компетенция «базируется на ряде
других компетенций: лингвистической, социолингвистической, прагматической
компетенциях, представляя собой сумму знаний и умений, позволяющих
осуществлять коммуникативную деятельность с использованием собственно
языковых средств»1.

Лингвистическая (языковая) компетенция интегрирует в себя:
-  знание словарного состава изучаемого языка и умение им пользоваться в

речи рецептивно и продуктивно;
- знание грамматических средств изучаемого языка и умение использовать их

в речи, способность понимать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде
предложений, фраз и текстов, построенных по правилам данного языка;

- знание и умение воспроизводить и воспринимать артикуляционно-
акустические характеристики звуков (звонкость, глухость, твердость – мягкость и
др.), фонетическую организацию слова (его смысловую структуру, словесное
ударение) и др.

-  знание различных возможных способов выражения значения и умение их
использовать в общем языковом контексте, понимать и  устанавливать отношения
между языковыми единицами (синонимические, антонимические и родовые), знание
и умение использовать значение грамматических элементов структур, категорий,
процессов.

Социолингвистическая компетенция включает в себя знания и умения,
необходимые для эффективного использования языка в социальном контексте. Сюда
можно отнести знание приемлемых формул приветствия, прощания, форм
обращения (нейтральной, неформальной, официальной, торжественной и др.),
национальной специфики правил вежливости, систему ценностей и убеждений,
народную мудрость  (пословицы, поговорки, крылатые выражения и др.).

Прагматическая компетенция – важная составляющая коммуникативной
компетенции. В это понятие входит организация коммуникативных действий,
используемых в общении. Прагматическая компетенция обеспечивает обучаемых
умениями реализовывать  высказывания в соответствии с коммуникативными
ситуациями и другими условиями речевого общения.

Цели обучения неродному языку определяют в свою очередь содержание
обучения. В это понятие входит совокупность того, что должен освоить студент в
период обучения неродному языку, а именно: педагогически адаптированную
систему языковых, лингвокультурных и социокультурных знаний, коммуникативно-
речевых навыков,  умений, компетенций.  В методике содержание обучения
рассматривается как «постоянно развивающаяся и изменяющаяся категория, в
которой выделяют как предметный (включая сферы и ситуации общения; темы,
тексты; коммуникативные цели и намерения; страноведческие знания,
лингвострановедческие знания; языковой материал) аспект, так и процессуальный
(содержит навыки и умения иноязычного устного и письменного общения).

1 Балыхина Т. М., Методика преподавания русского языка как неродного, нового, - Изд. РУДН, 2007, с.46․
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Следовательно, в методике принято разделять процессуальное и предметное
содержание обучения».1

Методисты обращают внимание на то, что при отборе содержания обучения
следует учитывать 1) необходимость и доступность содержания обучения для
достижения поставленных целей; 2) доступность содержания для усвоения
обучающимися.

Вместе с тем актуальным при рассмотрении содержания  обучения остается
вопрос о том, как обеспечить такую организацию материала и учебной деятельности,
при которой было бы возможным оптимальное сочетание систематизации учебного
материала с коммуникативностью обучения. Целесообразной в этой связи нам
представляется система, раскрывающая содержание обучения русскому языку как
неродному следующим образом.2

При решении вопроса об отборе содержания обучения не менее важным является
также определение приоритетов тех или иных видов формируемой деятельности и,
следовательно, соответствующих речевых умений и навыков. В самом содержании
обучения необходимо закладывать механизмы, раскрывающие возможность
практического использования изучаемого неродного языка как важного средства
развития и удовлетворения интересов студентов, в том числе и неязыковых.

Безусловно, сложившаяся политическая, военная и другие сферы нашей жизни
требуют на сегодняшний день распространения и развития русского языка как языка
межкультурной коммуникации.  Значимость преподавания русского языка как
неродного в вузах Арцаха, а также требования к уровню языковой подготовки
выпускников должны значительно повысится в связи с приданием русскому языку
официального статуса (наряду с армянским) и его стратегическим значением для
нашего региона.

Обучение неродному языку в вузе нельзя отделять от будущей специальности
студентов, поэтому изучение русского языка как неродного в Арцахском
государственном университете (далее АрГУ) профессионально ориентировано.
Профессиональная направленность содержания обучения подразумевает
интеграцию дисциплины «Русский язык» с профилирующими дисциплинами, так

1 Балыхина Т. М., указ. соч., с.41.
2 Щукин А.Н., Методика преподавания русского языка как иностранного: Учебное пособие для
вузов/А.Н. Щукин. – М., 2003, с.124.

объект обучения объект усвоения результат обучения
язык знания языковая

компетенция
речь навыки речевая компетенция

речевая деятельность умения коммуникативная
компетенция

культура межкультурная
коммуникация

социокультурная
компетенция
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как студент должен научиться использовать русский язык как средство пополнения
своих профессиональных знаний, а также как средство формирования
профессиональных умений и навыков

Чтобы говорить о профессиональной подготовке, которая отвечала бы
требованиям образовательных стандартов, студент должен хорошо знать на русском
языке специальную терминологию, уметь осуществлять речевое общение в устной и
письменной формах в рамках профессиональных  тем и ситуаций общения. Для
достижения этой цели при обучении русскому языку на практических занятиях
преподавателями используются профессионально-ориентированные тексты и
разнообразные упражнения, направленные на формирование у студента языковой,
речевой и коммуникативной компетенций в их профессиональной сфере:
имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные и речевые и
др.

- имитативные упражнения: репродукция образного высказывания без каких-
либо изменений;

- подстановочные упражнения: использование необходимого грамматического
материала в разных контекстах;

- трансформационные упражнения: замена предлагаемой формы на заданную;
- речевые упражнения требуют от студентов самостоятельного употребления

грамматического материала – при отсутствии заданной формы высказывания –
реконструируя коммуникативные ситуации, максимально соответствующие
реальности.

- репродуктивные упражнения: самостоятельное использование изучаемого
материала и др.

Коммуникативность в обучении неродному языку, как указывают методисты,
предполагает «речевую направленность учебного процесса, которая заключается не
столько в том, что преследуется практическая речевая цель (в сущности, все
направления методики прошлого и настоящего ставят такую цель), сколько в том,
что путь к этой цели есть само практическое пользование языком.  Практическая
речевая направленность не только цель, но и средство».1

Говоря о коммуникативном обучении русскому языку как неродному в вузе, мы
вкладываем в это понятие следующее содержание:

1. Процесс обучения языку должен активизировать речемыслительную
деятельность студентов, так как процесс формирования мысли неотделим от речевой
деятельности, а речевая деятельность невозможна без активного мышления. Студент
должен думать, а не просто помнить и вспоминать слова.

2. Коммуникативный подход к обучению неродному языку требует, чтобы
любое языковое явление вводилось на занятиях не изолированно, а в тексте, с
указанием на особенности употребления этого явления в речи.

3. Учить языку (т.е. общению на языке) необходимо в процессе общения, через
общение, на основе реальных (или близких к ним) ситуаций общения.

4. При усвоении грамматических правил и определений, анализе речевого
материала необходимо идти от функции к форме. Структура и содержание

1 Пассов Е. И., Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва, 1985г, с.28.
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изучаемого материала должна носить функциональный характер: основное
внимание обучаемых при их усвоении должно быть направлено на функцию
усваиваемого материала. Лексические и грамматические единицы, изучаемые на
уроках, должны быть включены сначала в соответствующие речевые образцы, а
затем – в систему речевых  действий, выполняемых студентами в различных
ситуациях общения.

По мнению известного лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, «для
полноценного общения человек должен располагать целым рядом умений: быстро и
правильно ориентироваться в условиях общения, уметь спланировать свою речь,
правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения мысли и
обеспечить обратную связь. Поэтому формирование умений связно изложить мысли
в устном и письменном виде, анализировать и совершенствовать написанное,
умение  грамотно  высказать мнение по обсуждаемому вопросу, быть тактичным и
убедительным в дискуссии - одно из самых важных направлений в развитии
речемыслительной деятельности студентов».1

Из этого следует, что изучение русского языка как неродного наряду с другими
специальными дисциплинами является средством формирования
профессиональных компетенций студентов.

На сегодняшний день одной из актуальных задач программы стратегического
развития системы образования АрГУ является личностно-ориентированное
образование, во главу угла которого, как известно, ставится личность обучаемого, ее
самоценность.2 Личностно-ориентированное обучение предполагает «помощь
студенту в осознании себя личностью, выявлении, раскрытии своих возможностей,
становлении самосознания, осуществлении самореализации и самоутверждения;
признание обучаемого основным субъектом процесса обучения; развитие
индивидуальных способностей обучаемого».3 Личностно-ориентированный подход
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции и культуроведческую направленность обучения.
Исходя из этого, другой, не менее важной  целью обучения русскому языку как
неродному является формирование вторичной или новой языковой личности.

Преподавание русского языка как неродного в вузе неотделимо от ознакомления
студентов с культурой, историей, обычаями и традициями народа-носителя язык.
Усвоение любого неродного языка – это усвоение новых понятий, которые отражают
культуру и выражаются различными языковыми средствами.

 Известный специалист в межкультурной коммуникации С. Г. Тер-Минасова
пишет: «Язык - сокровищница, кладовая, копилка культур. Он хранит культурные
ценности - в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках,
фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной
речи. Язык - зеркало культуры, в нём отражается не только реальный мир,

1 Леонтьев А.А., Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. Избранные
педагогические труды. М., 2016, с. 154.
2 Արցախի պետական համալսարանի ՊՈԱԿ զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2019-
2023թթ., Ստեփանակերտ, 2019, էջ 12:
3 Андреев В. А., Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития: учеб. пособие для вузов. –
Казань, 2006, с. 293–294.
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окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное
самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни,
традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира».1

Поэтому преподавание русского языка как неродного предполагает обучение в
диалоге культур, или лингвострановедческую аспектизацию, которая
осуществляется как процесс формирования межкультурной компетенции, что,
несомненно, является неотъемлемым аспектом воспитания современной личности.

Обучение в контексте диалога культур предполагает общение по вопросам из
самых разнообразных областей знаний, поэтому в нем давно и прочно сочетаются
знания из других дисциплин (географии, истории, музыки, литературы). Обучение
иностранному языку в контексте межкультурного диалога предполагает не только
понимание инокультуры, но также умение представить родную культуру на
изучаемом иностранном языке.  В связи с этим при обучении преподавателями
русского языка как неродного проводится большая страноведческая работа, которая,
в свою очередь, стимулирует активизацию речевой и мыслительной деятельности
студентов, помогает обогащению словарного запаса, расширяет рамки речевых
ситуаций. Введение элементов неродной для студентов культуры оживляет занятие,
способствует росту мотивации, положительно влияет на процесс формирования
речевых навыков и умений. Все тонкости и вся глубина проблем межкультурной
коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми,
при сопоставлении изучаемого иностранного языка с родным, чужой культуры со
своей родной. Поэтому в «мир изучаемого языка» рекомендуется включать элементы
такого сопоставления.2

Опираясь на прием сопоставления фактов двух культур, преподаватель
обращается к уже имеющимся знаниям и опыту обучающихся, что ведет к
оптимизации процесса обучения русскому языку, а также стимулирует обучаемых к
самостоятельному творчеству. Страноведческий материал способствует
становлению коммуникативных умений в разных сферах общения. Кроме того,
диалог культур способствует решению общеобразовательных, воспитательных и
развивающих задач и обеспечивает повышение эффективности обучения.

Наиболее ярко национально-культурная специфика проявляет себя в
лингвострановедческом тексте, в произведениях художественной литературы, в
лексике, во фразеологии и афористике, которые являются средством познания
национальной культуры, а также в невербальных средствах общения. Развитие у
студентов умений межкультурной коммуникации осуществляется во время:

1. Знакомства с русскими традициями и обычаями, с культурными событиями,
сыгравшими судьбоносную роль в развитии народа и человека в русской культуре;

2. Сопоставления родной и неродной повседневной культуры и культуры
проведения праздников;

3. Изучение элементов вербального и невербального поведения, принятых в
русском обществе и др.3

1 Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000, с. 13.
2 Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000, с. 33.
3 Крючкова Л.С., Мощинская Н.В.,  Практическая методика обучения русскому языку как иностранному.
Учебное пособие, М.: Флинта: Наука, 2012, с. 60.



Հասարակական գիտություններ162

Особых способов семантизации и методов работы требует коннотативная лексика
(слова, имеющие добавочные стилистические или страноведческие оттенки
значений), а также эмоционально и страноведчески окрашенные слова, которые
трудны для восприятия инофонами. Подобные языковые единицы с национально-
культурной спецификой, в силу своей уникальности и отсутствия эквивалентов в
родном языке учащихся, могут затруднить коммуникацию на русском языке. Они
требуют от преподавателя анализа с позиций лингвострановедения: извлечение из
текста лингвострановедческой информации, семантизация новых слов,
словосочетаний, фразеологических оборотов, ознакомление с элементами культуры
через лексические единицы. Цель лингвострановедческого анализа – «помочь
студентам преодолеть трудности восприятия специфических для русской
действительности и культуры явлений, научить правильно употреблять их в речи».1

Таким образом, роль русского языка как неродного в подготовке специалиста
очень велика. На занятиях по русскому языку у студентов необходимо формировать,
с одной стороны, такую универсальную общекультурную компетенцию, как
способность совершенствовать и применять знания в сфере профессиональной
деятельности и, способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь на русском языке в условиях учебно-профессионального
общения, а с другой стороны - формировать межкультурные знания и способность к
межкультурной коммуникации. В заключении отметим, что вопросы обеспечения
высокого уровня языковой подготовки студентов всегда остаются в центре внимания
преподавателей кафедры русского языка и литературы АрГУ, однако для
выполнения предусмотренных программой целей и задач обучения, необходимо
увеличить количество часов (учебных семестров), отведенных на обучение русскому
языку на всех факультетах АрГУ, чтобы иметь возможность готовить специалистов
с высоким знанием русского языка по всем специальностям.
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Գ․Հովսեփյան
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԴԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ

ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՄԱՍԻՆ․ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Լեզվական կոմպետենցիայի  բովանդակության և մեթոդիկայի
ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկը, ինչպես
ԿՐՏՍԵՐ և հիմնական դպրոցն ավարտող, այնպես էլ
շրջանավարտի պարագայում, հնչյունաբանության,
ուղղախոսության (ուղղագրության) և առոգանության
դասավանդման վիճակի պարզումն է: Այդ նպատակով մենք
իրականացրել ենք մրցույթով անցած և ՀՀ ԿԳՆ կողմից
հաստատված ռուսաց լեզվի դպրոցական դասագրքերի և
մեթոդական ձեռնարկների վերլուծություն ՝ հնչյունաբանական
- հնչյումախոսական կոմպետենցիայի  ձևավորման
խնդիրներին՝ որպես լեզվական կոմպետենցիաներին
համապատասխանելու տեսանկյունից: Ազգային
կողմնորոշված դասագրքերից յուրաքանչյուրը այս կամ այն
չափով համապատասխանում ծրագրի պահանջներին,
արտացոլում է դրանց հեղինակների մեթոդական հայացքները,
համոզմունքներն ու ճաշակները և  կարող է հաջողությամբ
օգտագործվել  ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման մեջ
՝կախված ուսուցման նպատակներից և խնդիրներից, դպրոցի
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առանձնահատկություններից, սովորողների կոնտինգենտից,
մանկավարժների և դպրոցի ղեկավարության
նախասիրություններից:
 Նշենք, որ վերոնշյսլ կոմպլեկտներից ոչ մեկը չի
համապատասխանում ԱՀ հիմնական(միջնակարգ)
դպրոցներում հչյունաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման
առանձնահատկություններին՝ սուբորդինատիվ
երկլեզվության և դիգլոսիայի պայմաններում
Բանալի բառեր՝ հնչյունաբանական-հնչախոսական
կոմպետենցիա, սուբորդինատիվ երկլեզվություն, դիգլոսիա,
լեզվական նյութեր,  դասագրքերի ու ծրագրերի վերլուծություն։
Одно из необходимых условий для научной разработки
содержания и методики формирования языковой
(лингвистической) компетенции как оканчивающего начальную и
среднюю школу, так и выпускника армянской школы – выяснение
состояния преподавания фонетики, орфоэпии (и орфографии) и
интонации. С этой целью мы провели анализ действующих
государственных программ, прошедших по конкурсу /или
утвержденных Министерством образования и науки Республики
Армения/ школьных учебников по русскому языку и методических
руководств с точки зрения их соответствия задачам
формирования ФФК /далее фонетико-фонологическия
компетенция/  как компонента языковой (лингвистической)
компетенции. Каждый из проанализированных выше национально
ориентированных учебников в той или иной степени отвечает
требованиям программы, отражает методические взгляды,
убеждения и вкусы их авторов-создателей и может быть с
успехом использован при обучении РКИ /русскому как
иностранному/ в зависимости от целей и задач обучения,
специфики школы, контингента обучаемых, предпочтений
педагогов и руководства школы.
Ключевые слова։ фонетико-фонологическая компетенция,

субординативный билингвизм, фонетика, диглоссия, языковой
материал, анализ учебников и программ.

G.Hovsepyan
ON THE PECULIARITIES OF STUDYING THE PHONETIC-

PHONOLOGICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN
THE ARMENIAN SECONDARY SCHOOL: ANALYSIS OF

PROGRAMS AND TEXTBOOKS
One of the most necessary conditions for the scientific development of
the content and methodology for the formation of linguistic competence
of both a primary and secondary school graduate and an Armenian
school graduate is to clarify the state of teaching phonetics, orthoepy
(and spelling) and intonation.   To this end, we have analyzed the
current state programs that passed through the competition and / or
approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of
Armenia school textbooks on the Russian language and methodological
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guidelines in terms of their compliance with the tasks of forming
phonetic-phonological-competence as a component of linguistic
competence. Each of the nationally oriented textbooks analyzed above,
to one degree or another, meets the requirements of the program,
reflects the methodological views, beliefs and tastes of their authors-
creators and can be successfully used in teaching RFL, depending on
the goals and objectives of education, the specifics of the school, the
student population, preferences teachers and school leaders.
 It should be noted that none of the above sets corresponds to the
peculiarities of the formation of phonetic-phonological-competence in
the lessons of RFL in the basic (secondary) schools of the Republic of
Artsakh in the conditions of bilingualism and diglossia.
Key words: phonetic-phonological-competence, diglossia, linguistic
materials, analysis of textbooks and curricula, subordinate
bilingualism․

Одно из необходимых условий для научной разработки содержания и методики
формирования языковой (лингвистической) компетенции как оканчивающего начальную
и среднюю школу, так и выпускника армянской школы-выяснение состояния
преподавания фонетики, орфоэпии (орфографии) и интонации. С этой целью
представляется необходимым провести анализ действующих государственных программ
и школьных учебников по русскому языку с точки зрения их соответствия задачам
формирования фонетико-фонологической компетенции как компонента языковой
(лингвистической) компетенции, выявить практикующиеся методы и приемы обучения,
выяснить качество знаний, степень сформированности соответствующих умений и
навыков учащихся, проанализировать ошибки,  выявить их характер и причины.

Отметим здесь, что общеобразовательные школы и классы с армянским языком
обучения Республике Арцах работают сегодня по государственным программам и
стандартам и действующим в республике учебникам по русскому языку для средней и
старшей школы Республики Армения.

Приступая к анализу соответствующих документов и учебников, мы поставили перед
собой цель проанализировать представленный в них языковой минимум и выяснить:
какое место при этом занимает интересующая  нас тема; прослеживается ли  системность
и  преемственность в подаче этой темы в указанных документах; насколько отобранный и
включенный в Программу и Стандарт языковой минимум по нашей теме обеспечивает
формирование трех уровней, отражающих степень усвоения учащимися знаний, умений
и навыков в соответствии с общеевропейскими требованиями к владению иностранным
языком.

В анализируемой Программе языковой материал распределен по трем этапам
обучения: начальному (начальная  школа – II- IV классы); среднему (средняя  школа – V-
IX классы); старшему (старшая  школа – X-XII  классы).

Согласно анализируемому документу, содержание курса «Русский язык в начальных
классах» предусматривает «развитие речевых способностей учащихся, их готовности к
общению на русском языке; развитие монологической и диалогической речи; освоение
элементарных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение
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умениями слушания, говорения, чтения,  письма, необходимыми для общения в семейно-
бытовой и учебной сферах»  [Стандарт и программа, 2010:  13].

Специальный раздел под названием «Фонетика. Орфоэпия. Интонация» выделен в
программе для средних классов (5-9 классы) основной школы. Этот раздел охватывает
следующий материал: Понятие о фонетике. Звуки речи и их образование. Гласные и
согласные звуки. Гласные звуки.  Ударные и безударные гласные. Согласные звуки:
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, непроизносимые и сдвоенные. Слог. Ударение.
Разноместность и подвижность русского ударения. Смыслоразличительная роль
ударения. Логическое ударение. Интонация. Инотонационные особенности русской речи.
Орфоэпические).

Несмотря на то, что программой для начальной школы не предусмотрено специальное
обращение к фонетике и орфоэпии, оканчивающие начальную школу должны владеть
следующими знаниями (в соответствии с тремя уровнями): 1-й уровень: Звуки. Буквы
русского языка. Правописание слов с сочетаниями жи, ши, чи, щи, ча, ша, ща, чу, щу. 2-й
уровень: Алфавит. Правописание слов с безударными гласными, проверяемыми
ударением. 3-й уровень: Элементарные правила произношения и правописания.
Правописание глухих и звонких согласных1

В рассматриваемом документе подробно описывается программа по РЯ для начальных
классов. В графе «Формы учебной деятельности» программы для 2-го класса
(добукварный период, 68 часов, из расчета 2 часа в неделю) указывается, что учащиеся
должны: правильно произносить отдельные звуки, их сочетания, слоги, чистоговорки;
правильно интонировать  предложения в ответ на специальные вопросы.

Букварный период  рассчитан на 52 часа.2 В графе «Учебный материал» для
букварного периода указан следующий подлежащий усвоению материал: понятие о слоге
(с опорой на родной язык), принципы деления слова на слоги, понятие о звуке (с опорой
на родной язык), звуковой состав слова, роль гласного в образовании слога; безударные
гласные, глухие и звонкие, мягкие и твердые согласные;  йотированные буквы (е, ё, ю, я);
сочетания жи, ши, чи, щи, чу, щу, ча, ща. В качестве вида учебной деятельности для
развития фонематического слуха предлагается фонетическая зарядка: индивидуальное,
групповое, хоровое повторение отдельных звуков, слогов, слов, чистоговорок,
скороговорок, рифмовок вслед за учителем или ведущим учеником3. Учащиеся должны
научиться делить слова на слоги, слоги на звуки, выделять изучаемый звук, называть слова
с одним и тем же звуком в начале, середине и в конце слова; соотносить звуки с буквами;
читать, обращая внимание на разноместность русского ударения; овладеть
орфоэпическими нормами русского языка; правильно произносить и писать слова с
проверяемыми и непроверяемыми гласными, с глухими и звонкими согласными, с
йотированными гласными, мягкими и твердыми согласными; правильно произносить и
писать слова с жи, ши, чи, щи, чу, щу, ча,).

 Программа по РЯ для 3-го класса (всего в году 68 часов, из расчета 2 часа в неделю)
в разделе «Орфоэпия и орфография» предусматривает работу с безударными гласными,
йотированными буквами,  словами, содержащими сочетания жи, ши, чи, щи, чу, щу, ча,
ща. В графе «Формы учебной деятельности» указано, что ученики должны:  правильно

1 [Стандарт и программа, 2010:  24].
2 [Стандарт и программа, 2007: 53].
3 [Стандарт и программа, 2007:  22].
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произносить и писать слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными, с глухими и
звонкими согласными, с йотированными гласными, мягкими и твердыми согласными;
правильно произносить и писать слова с жи, ши, чи, щи, чу, щу, ча, ща1.

В программе по РЯ для 4-го класса (всего в году 102 часа, из расчета 3 часа в неделю)
в разделе «Орфоэпия и орфография» отмечено, что ученики должны освоить
произношение и правописание слов: с безударными гласными; с твердыми и мягкими,
звонкими и глухими согласными; с шипящими, щ и ц; с буквой ы; с разделительными ь и
ъ; с йотированными буквами; со сдвоенными и непроизносимыми согласными. А также
должны освоить произношение в вместо буквы г в окончаниях родительного падежа
прилагательных и притяжательных местоимений, а также в слове сегодня и предлогов с
последующими словами. В графе «Цель учения» указывается, что ученики должны
научиться читать вслух текст целыми словами, плавно, с соблюдением логического
ударения, правил русской орфоэпии и интонации. В графе «Формы учебной
деятельности» отмечается, что ученики должны выполнять упражнения по правильному
произношению, читать и писать слова с  безударными гласными; с твердыми и мягкими,
звонкими и глухими согласными; с шипящими, щ и ц; с буквой ы; с разделительными ь и
ъ; с йотированными буквами; со сдвоенными и непроизносимыми согласными;
правильно произносить при чтении звук в вместо буквы г в окончаниях родительного
падежа прилагательных и притяжательных местоимений, а также в слове сегодня;
произносить слитно при чтении и писать раздельно предлоги с последующими словами 2.

Программой по РЯ для средних классов (5-9 классы) (всего в году 102 часа – из
расчета 3 часа в неделю) предусмотрено усвоение знаний в сфере морфологии, и
предлагаемый для изучения и отработки материал по орфоэпии и орфографии связан в
первую очередь с правильным произношением и правописанием окончаний
существительных, прилагательных, личных, притяжательных, вопросительных и
указательных местоимений, количественных и порядковых числительных, глаголов в
неопределенной форме, настоящем, будущем и прошедшем временах, наиболее
употребительных наречий.

Так,  в 5-м классе предусмотрено произношение и правописание: гласных,
проверяемых и напроверяемых ударением; глухих и звонких согласных в конце слова;
существительных и прилагательных с твердыми и мягкими согласными в окончаниях;
гласных ы-и после ц в корнях слов и в окончаниях; и после г, к, х, ж, ч, ш, щ в корнях слов
и в окончании. Учащиеся должны научиться правильно произносить и писать
прилагательные с безударными окончаниями, с основой на мягкий и твердый согласный,
с основой на г, к, к, ж, ш; правильно произносить и писать прилагательные с суффиксами
-н, -нн, -енн, -ан, -ян, -еньк, -оньк; ставить ударение в слове и объяснять выбор гласных о,
е после ж и ш; правильно произносить и писать притяжательные местоимения,
количественные числительные и порядковые числительные при указании даты;
правильно произносить и писать глаголы неопределенной формы; окончания глаголов
настоящего времени во всех лицах и числах; произносить слитно и писать частицу не с
глаголами; правильно произносить и писать безударные окончания в наречиях летом,

1 [Стандарт и программа, 2010:  60].
2 [Стандарт и программа, 2010:  72-73].
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утром, вечером, наречий с разделительным ь осенью, ночью, наречий завтра, днём,
сегодня, всегда, учера, весной, зимой1.

  Программой для 6-го класса предусмотрен следующий объем знаний, умений и
навыков в области орфоэпии и орфографии: правильно произносить и писать
существительные мужского и женского рода на ь и шипящие, падежные окончания
существительных, в частности, с основой на шипящие, существительные множественного
числа с разделительным ь, окончания прилагательных в разных падежах ед.  и мн.  ч.,
глаголы СВ и НСВ с приставками про-, по-, при-, раз(с)-, с-; глаголы НСВ с суффиксом -
ыва, наречия с приставками с-, на- [Стандарт и программа, 2010: 82-92).

Согласно программе для 7-го класса, учащиеся должны научиться правильно
произносить и писать предлоги с последующими словами; правильно произносить и
писать: существительные с удвоенными и непроизносимыми согласными, указательные
и вопросительные местоимения количественные числительные пять-двадцать,
тридцать, глаголы будущего времени, наречия образа действия, меры и степени
(быстро, хорошо, близко, лучше, выше, высоко, внимательно, медленно) [Стандарт и
программа, 2007:  92-103).

В программе для 8-го класса, согласно которой учащиеся приступают к усвоению
элементарных знаний в области синтаксиса словосочетания и простого неосложненного
предложения, большее внимание уделяется интонации и выработке умений и навыков
правильного интонирования с соблюдением логического ударения в соответствии с целью
общения и особенностями ситуации вопросительных предложений; побудительных
предложений, выражающих просьбу, приказание, приглашение, призыв;
восклицательных и невосклицательных  предложений. Кроме того, учащиеся должны
правильно интонировать предложения с прямым и обратным порядком слов с
соблюдением логического ударения; правильно интонировать предложения с
обращениями и вводными словами2 .

Программой для 9-го класса предусмотрено усвоение элементарных знаний в области
синтаксиса сложного предложения (сложносочиненного, сложноподчиненного,
бессоюзного), предложений с прямой речью и синтаксиса текста, в связи с чем основное
внимание уделяется интонации и выработке умений и навыков правильного
интонирования сложносочиненных предложений с союзами и, а, но; правильного
интонирования сложноподчиненных предложений с разны-ми типами придаточных, в
первую очередь с придаточными изъяснительными и определительными; правильного
интонирования предложений с прямой речью, реплик диалога при чтении и в устной речи;
передаче с помощью интонации смысловых отношений между частями бессоюзного
сложного предложения3.

Таким образом, содержание изучаемого материала по классам определяется
государственной  программой, а выработка  практических  навыков  и  умений  зависит
от системности и преемственности изучаемого языкового материала, от его подачи, от
количества и качества предусмотренных учебниками тренировочных упражнений и
повторяемости  изученного  материала  в  различных  сочетаниях, с учетом  контекста  и
ситуации, по  классам, этапам и концентрам обучения.

1 [Стандарт и программа, 2010:  73-82].
2 [Стандарт и программа,  2010:   104-116].
3 [Стандарт и программа, 2010:   116-123].
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Проанализировав требования государственной учебной программы по РЯ, попробуем
сопоставить эти требования с тем, как они реализованы в действующих учебниках для
общеобразовательной школы РА.

Действующие в РА учебники по РЯ для начальной и средней (основной) школы,
прошедшие по конкурсу и/или утвержденные МОН РА, составлены в соответствии с
основными требованиями “Стандарта и программы по русскому языку”

Первый комплект учебников, который был проанализирован нами,  состоит из 3 книг
(Н. Байбуртян, И. Якубова. Букварь. Учебник для второго класса общеобразовательной
школы. – Ер.: Макмилан-Армения,  2008. – 128 с.; Н. Байбуртян. Русский язык. Учебник
для третьего класса общеобразовательной школы. – Ер.: Макмилан-Армения,  2008. – 160
с.).; Н. Байбуртян. Русский язык. Учебник для четвертого класса общеобразовательной
школы. – Ер.: Макмилан-Армения,  2009. – 160 с).

Букварь. Учебник для второго класса общеобразовательной школы состоит  из  двух
частей: часть  первая  – «Букварь» – предназначена для  обучения  учащихся  грамоте, а
вторая часть – послебукварный  период – для  обобщения  знаний  и закрепления  умений
и  навыков  в чтении  и  письме,  приобретенных  в  букварный  период. Одновременно с
введением букв в этом учебнике осуществляется отработка ударения, обращается
внимание на соотношение понятий звук и буква, вырабатывается навык деления слова на
слоги, вводится знак ударения (он проставляется в схемах слов над ударной гласной);
отрабатывается произношение наиболее употребительных двухсложных слов с
ударением на первом слоге, на втором слоге, трехсложных слов с ударением на первом,
втором, третьем слогах. Ударение проставлено также во всех дву-, трех-, четырехсложных
словах в представленных в учебнике для чтения и проговаривания отдельных
предложениях, стишках, скороговорках, сказках, рассказах, а также в текстах для чтения
в специальном разделе буваря – «Как хорошо уметь читать!».

Учебник  “Русский  язык”  для  3-го  класса общеобразовательной  школы  (Байбуртян
2008) открывается страницей, на которой изображены рабочие иконки, помогающие
ученикам ориентироваться в заданиях учебника. Одна из представленных здесь иконок
обозначает материал для обучения произношению и инотонированию. Все тексты
учебника предваряются заданиями с этой иконкой, среди которых: прочитаем слитно
(задания направлены на отработку слитного прочтения/произношения предлогов со
словами); прочитаем парами (в парах словосочетаний представлены различающиеся
ударением слова); прочитаем, обратим внимание на произношение (-тся, -ться, -ся, -сь, -
лась, -лось, -лись и других глагольных суффиксов и окончаний); прочитаем, обратим
внимание на произношение буквы о и др.

Что касается выработки навыков и умений произношения безударных гласных, то
автор анализируемого учебника сосредоточила внимание только на одной позиции:
произношении безударного о. Произношение безударных и, е, а, к сожалению, никак
специально не отрабатывается, как и произношение ы в сопоставлении с и.

Ударение в учебнике проставлено во всех дву-, трех-, четырехсложных словах в
представленных для чтения и проговаривания отдельных предложениях, стишках,
скороговорках, а также в текстах для чтения в специальном разделе.

Учебник “Русский язык” для 4-го  класса (Байбуртян 2012) также открывается
страницей, на которой изображены рабочие иконки, помогающие ученикам
ориентироваться в заданиях учебника. Одна из представленных здесь иконок служит для
обозначения материала по обучению произношению и инотонированию. Тексты
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учебника предваряются заданиями с этой иконкой. Ударение в учебнике проставлено во
всех дву-, трех-, четырехсложных словах в представленных для чтения, проговаривания и
последующей работы отдельных предложениях, стишках, скороговорках, сказках и
рассказах.

Комплект «Солнышко» (Есаджанян Б.М., Ханзратян В.М. Солнышко-2 / Учебник для
учащихся 2-го класса  общеобразовательных школ. – Ер.: Эдит принт, 2008. – 160 с.;
Есаджанян Б.М., Ханзратян В.М. Солнышко-3 / Учебник для учащихся 3-го класса
общеобразовательных школ. – Ер.: Эдит принт, 2008. – 160 с.; Есаджанян Б.М.,
Ханзратян В.М. Солнышко-4 / Учебник для учащихся 3-го класса  общеобразовательных
школ. – Ер.: Эдит принт, 2008. – 160 с.) состоит из 3 книг.

Учебник для 2-го класса вышеуказанных авторов состоит из 4 частей: добуквенные
материалы; буквенные материалы; послебуквенные материалы; сценарий «Праздник
Букваря». После озвучивания букв во второй части дается материал для звуко-буквенного
анализа (по 8 слов). Ученики находят новые буквы, определяют их место и звучание.
Слова во второй части учебника, как правило, делятся на слоги, однако ударение здесь не
проставлено. В третьей и четвертой частях учебника предлагаются тексты для чтения,
снабженные предтекстовым словариком и послетекстовыми заданиями, однако ударение
и здесь нигде не проставлено, что в ряде случаев совершенно необходимо, в частности
тогда, когда оно подвижно (светить, светит – см. стр. 136, сердиться, сердится – см.
стр. 138, голоден, голодный –  см.  стр.  140; висок-виски – см. стр. 149 «Букваря»),
разноместно и играет смыслоразличительную роль. Так, ударение не проставлено в слове
рожки (см. стр. 136); стоит (см. стр. 46), при этом ученикам предлагается вне контекста
вставить в слове сто…л пропущенную гласную и др.

Языковой материал учебника для 3-го класса (Есаджанян, Ханзратян 2008) обобщает
материал программы по РЯ для 2-х классов, в частности проводится повторение букв а, к,
ж; далее – т, у, ф; затем – з, б, п; далее – блоками – щ, ц, ю; ж, ц, ц, щ; с, э, н, и, й и т.д.

В учебнике «Солнышко-4» использован тематический принцип подачи лексического
материала; закрепляется и дополняется материал по теме «Звуки и буквы»: звуки (парные,
звонкие и глухие согласные); буквы; слоги; правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу;
обозначение мягкости согласных гласными буквами; мягкий знак на конце и в середине
слова; ударные и безударные гласные. Учебник яркий, достаточно интересный,
представленный в нем лексический материал разнообразен по форме, доступен в
возрастном и языковом отношениях, однако в подаче материала по фонетике, орфоэпии и
орфографии нет определенной системы и потому целый ряд звуко-букв и отдельных тем
в учебнике не отрабатывается. Так, напр., в упр. 202 на стр. 125 учебника ученикам
предлагается выписать слова с мягкими согласными перед я, далее – перед ю (упр. 206 на
стр. 127), перед ё (упр. 209 на стр. 129) при этом термин мягкий согласный до этого ни в
данном учебнике, ни ранее не был представлен и ничего не говорилось о способах
обозначения мягкости на письме.

Обратимся к комплекту учебников «Радуга»  (Б.М. Есаджанян, Л.Г. Баласанян.
Букварь-радуга. – Ер.: Филин, 2010. – 144 с.;   Б.М. Есаджанян, Л.Г. Баласанян. Радуга.
Учебник по русскому языку. 2 класс. – Ер.: Филин, 2002. – 200 с.). Названный комплект по
структуре и способам предъявления и оформления текстового и иллюстративного
материала, подбору текстов и пр. параметрам во многом схож с комплексом “Солнышко”.

Букварь “Радуга” состоит из двух частей: материала для добукварного периода и
собственно букваря, который в учебнике выделен под названием «Пора учиться читать!».
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Так же, как и в букваре комплекта “Солнышко”, ударение в этой книге нигде не
проставлено. Поскольку в двух указанных букварях представлены практически
идентичные тексты, то наши комментарии в этом плане касаются тех же самых слов (см.
выше).

Учебник «Радуга» для 2-го класса состоит из нескольких частей. Герои первой части
Алик и Ялик с помощью волшебных кубиков повторяют буквы алфавита от а до я и
названия животных, содержащих эти буквы (звуки). Далее следуют тексты  для
аналитического чтения с предтекстовым русско-армянским словариком и
послетекстовыми заданиями, направленными на развитие речевых навыков. Ударение в
словах не проставлено ни в предтекстовых словариках, ни в текстах; специальных заданий
для развития навыков орфоэпии и орфографии не предусмотрено.

В комплекте учебников для 5-7-х классов Н.К. Аракелян, А.А. Эйрамджян, С.Б.
Самуэлян (Русский язык. Учебник для пятого класса средней общеобразовательной
школы. – Ер.: Тигран Мец, 2008. – 192 с.; Русский язык. Учебник для шестого класса
средней общеобразовательной школы. – Ер.: Тигран Мец, 2009. – 224 с.; Русский язык.
Учебник для седьмого класса средней общеобразовательной школы. – Ер.: Тигран Мец,
2010. – 218 с.) программный минимум по фонетике и орфоэпии для этого концентра
обучения подан в строгой системе. Работа по формированию соответствующих навыков
рассчитана на все три года обучения. Материал по орфоэпии закономерно увязан с
учебным материалом по орфографии и, как правило, представлен в специальной
постоянной рубрике «Орфографическая пятиминутка», которая следует после каждой
подтемы урока. Каждая из пятиминуток в обязательном порядке содержит минимум
сведений теоретического характера, материал которых далее закрепляется и
отрабатывается в разнообразных и занимательных заданиях для устного и письменного
выполнения, а правила и рекомендации для заучивания зачастую преподносятся в
стихотворной форме, что значительно облегчает их запоминание.

Всего в учебниках 53 подобные пятиминутки (5-й класс – 18 пятиминуток, темы:
алфавит; гласные и согласные; гласные звуки, слог, перенос слова;  ударение; всегда
ударное ё; произношение и правописание гласных под ударением; произношение и
правописание слов  с е ё ю я в начале слова и после гласных; буква й; перенос слов с й;
согласные звуки; звонкие и глухие согласные; произношение и правописание парных по
звонкости и глухости согласных; чередование согласных в корнях; твердые и мягкие
согласные; обозначение мягкости согласных на письме; произношение и правописание
слов с е ё ю я после согласных; обозначение мягкости согласных с помощью мягкого
знака;  произношение и правописание слов с мягким знаком на конце слова и в середине
слова между двумя согласными; мягкий знак после л; произношение и правописание слов
с льк, льн, льч; перенос слов с мягким знаком; произношение и правописание слов с чн, нч,
чт, чк; 6-й класс – 16 пятиминуток: обозначение мягкости согласных на письме;
произношение и правописание слов с всегда мягкими ч и щ; правописание о и е после ч и
щ; правописание мягкого знака после ч и щ; произношение и правописание слов с всегда
твердыми ш и ж; произношение и правописание гласных после ш и ж; правописание о и
е после ш и ж; произношение и правописание слов с удвоенными согласными;
непроизносимые согласные; 7-й класс – 19 пятиминуток, темы: проверяемые безударные
гласные в корне слова; корни с чередованием гласных а – о; правописание корней, выбор
гласных в которых зависит от места ударения; правописание корней, выбор гласных в
которых зависит от последующего согласного; правописание корней, выбор гласных в
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которых зависит от звука, следующего за корнем; правописание корней с чередованием
гласных е –  и; правописание приставок; приставки, не изменяющиеся на письме;
правописание приставок на з (с); правописание приставок при- и пре-; произношение и
правописание слов с разделительными ь и ъ; правописание суффиксов существительных;
суффиксы, образующие существительные с новыми лексическими значениями (-тель, -
чик, -щик); правописание суффиксов, вносящих в существительные добавочные оттенки
значения (-очк- (-ечк-), -ик,  -чик, -ок, -ищ-); правописание суффиксов прилагательных;
одно и два н в прилагательных; мягкий знак в глагольных формах; словообразование и
правописание наречий; правописание не со словами.

В комплекте учебников для 5-7-го классов Т.А. Бабаяна, М.А. Егиазарян, С.Г. Лалаянц
(Русский язык. Учебник для пятого класса общеобразовательной школы. – Ер.:
Макмиллан-Армения, 2008. – 192 с.; Русский язык. Учебник для шестого класса
общеобразовательной школы. – Ер.: Макмиллан-Армения, 2009. – 192 с.) в учебниках для
5-го и 6-го классов вводится и отрабатывается определенный материал по фонетике,
орфоэпии и орфографии (произношение и правописание слов на ь, с разделительным ь и
ъ, с непроизносимыми согласными, с гласными о и е после шипящих и ц в тв. п.), однако
иногда наблюдается  нарушение системности в предъявлении материала. Напр.,
обращение к русскому и армянскому алфавитам с заданиями сравнить алфавиты, назвать
буквы РЯ, не имеющие  звуков, назвать гласные и согласные РЯ (Бабаян, Егиазарян,
Лалаянц 2009: 14) осуществляется после того, как отрабатывается произношение и
правописание слов с непроизносимыми согласными (Бабаян, Егиазарян, Лалаянц 2009: 9).
Ударение в словах проставлено в послектекстовых словариках и в некоторых из
представленных в учебнике грамматических таблиц.

В учебнике для 7-го класса работа над произношением увязана с обучением
правописанию – здесь отрабатывается правописание слов с удвоенными согласными,
глаголов на -ться, -тся, слов с чередующимися согласными в корнях. К сожалению,
далеко не весь предусмотренный программой для этого концентра материал по фонетике,
офроэпии и орфографии нашел отражение на страницах этого учебника.

В комплекте учебников для 5-7-х классов К. Тонапетян, Г. Язичян и Л. Баласанян под
ред. акад. Б.М. Есаджанян. (Русский язык. Учебник для пятого класса средней школы. Ч. 1
– Ер.: Филин, 2009. – 92 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. – 176 с.; Русский язык. Учебник для
шестого класса средней школы. Ч. 1 – Ер.: Филин, 2009. – 92 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. –
146 с.; Русский язык. Учебник для седьмого класса средней школы  Ч. 1 – Ер.: Филин, 2009.
– 95 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. – 151 с.) грамматика представлена линейно, и потому весь
материал по фонетике, орфоэпии и орфографии сосредоточен в ч. 1 учебника для 6-го
класса. Материал распределен по 17 главам: О звуках и буквах. О твердых и мягких
согласных. О мягком знаке. О разделительном мягком знаке. О твердом знаке. О том, как
пишутся сочетания жи, ши, чи, щи, ги, ки, хи, ча, ща, чу, щу. О том,  как пишутся слова
цыган, цыпленок, цифра, цирк. О том, как пишутся слова с непроизносимыми согласными.
О словах с удвоенными согласными. О том, как разделить слово на слоги. Об ударении в
словах. О том, как пишутся гласные в безударных слогах. О том, как появляются новые
слова. О приставках и предлогах. О приставках пре- и при-. О суффиксах. О сложных
словах.

Принцип подачи и структурирования материала, к сожалению, не всегда понятен: так,
в главе 1 говорится о правописании глухих и звонких согласных, но это не отражено в
названии главы, упражнения в основном носят письменный характер, что далеко не всегда
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оправдано,  поскольку не способствует выработке правильного произношения. Отметим,
что ударение в учебнике не проставлено ни в первой, ни во второй частях даже в трудных
для чтения словах, за исключением того раздела, который специально посвящен
ударению; не проставлены также точки над ё, что, безусловно, затрудняет выработку
навыков правильного произношения и постановки ударения в словах с ё.

В комплекте учебников для 8-9-х классов авторов Н.Г. Рафаелян, Р.Р. Грдзелян, Р.А.
Тер-Аракелян (Русский язык. Учебник для восьмого класса общеобразовательной школы.
– Ер.: Макмиллан-Армения, 2008. – 200 с.; Русский язык. Учебник для девятого класса
общеобразовательной школы. – Ер.: Макмиллан-Армения, 2009. – 192 с.) специальное
обращение к фонетико-фонологическому материалу осуществляется в  8-м классе при
работе над темой «Синтакис простого предложения». Здесь даны задания на выработку
правильного произношения повествовательных, вопросительных и побудительных
предложений с обращением и без обращения, способов выражения побуждения; вводится
понятие логического ударения. Развитию необходимых навыков и умений правильного
интонирования служат задания на прочтение диалогов в лицах и составление диалогов по
данным образцам (стр. 72 упр. 35, стр. 78 упр. 24, стр. 82 упр. 12 и др.). Точки над ё
проставлены везде; ударение в словах проставлено в послетекстовых словариках во
второй части книги – «Литературное чтение».

В учебнике для 9-го класса того же коллектива авторов  для изучения предлагается
материал по теме «Синтакис. Сложное предложение». Специального обращения к
фонетико-фонологическому материалу не предусмотрено, что, к сожалению, не всегда
оправдано. Например, работа над предложениями с прямой речью сводится к
восстановлению знаков препинания в тексте. Анализ учебного материала показал, что в
этой части книги нет упражнений, в которых бы предлагалось прочитать
восстановленный диалог вслух. В данном учебнике продолжается работа над способами
выражения различных интенций, параллельно вырабатываются навыки и умения
фонетической компетенции. Точки над ё проставлены везде; ударение в словах
проставлено в «Словарике делового человека» и послетекстовых словариках во второй
части книги – «Литературное чтение».

Комплект учебников для 8-9-х классов авторского коллектива в составе К. Тонапетян,
Г. Язичян, Л. Баласанян под ред. акад. Б.М. Есаджанян (Русский язык. Учебник для
восьмого класса средней школы /. Ч. 1 – Ер.: Филин, 2009. – 64 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009.
– 176 с.; Русский язык. Учебник для девятого класса средней школы Ч. 1 – Ер.: Филин,
2009. – 64 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. – 176 с.) представляет собой 2 учебные книги-
перевертыша, каждая из которых состоит из двух частей – части 1 (содержащей материал
по языку) и части 2 (содержащей материал по литературному чтению). В части 1 учебника
для 8-го класса представлен материал по синтаксису простого предложения, учебника для
9-го класса – по синтаксису сложного предложения (а также темы «Диалог», «Прямая
речь», «Косвенная речь»). Авторы не обращаются здесь специально к фонетике, орфоэпии
и интонации, хотя в условиях к некоторым упражнениям дается задание прочитать
предложения вслух и проследить за интонацией или местом логического ударения (напр.,
в упр. 64 на стр. 38 и упр. 83 на стр. 49 учебника для 9-го класса); ударение и точки над ё
не проставлены.

Отметим здесь, что каждый из проанализированных выше национально-
ориентированных учебников в той или иной степени отвечает требованиям программы,
отражает методические взгляды, убеждения и вкусы их авторов-создателей и может быть
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с успехом использован при обучении РКИ в зависимости от целей и задач обучения,
специфики школы, контингента обучаемых, предпочтений педагогов и руководства
школы. При всем этом ни один из указанных комплектов не отвечает особенностям
формирования ФФК на занятиях по РКИ в основных (средних) школах НКР в условиях
субординативного билингвизма и диглоссии.
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Есаджанян Б.М., Ханзратян В.М., Солнышко-3 / Учебник для
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учащихся 3-го класса  общеобразовательных школ. – Ер.: Эдит принт,
2008. – 160 с.; Есаджанян Б.М., Ханзратян В.М. Солнышко-4  /
Учебник для учащихся 3-го класса  общеобразовательных школ. –
Ер.: Эдит принт, 2008. – 160 с.) состоит из 3 книг.
11. Русский язык. Учебник для пятого класса средней
общеобразовательной школы. – Ер.: Тигран Мец, 2008. – 192 с.;
Русский язык. Учебник для шестого класса средней
общеобразовательной школы. – Ер.: Тигран Мец, 2009. – 224 с.;
Русский язык. Учебник для седьмого класса средней
общеобразовательной школы. – Ер.: Тигран Мец, 2010. – 218 с.
12.Русский язык. Учебник для пятого класса общеобразовательной
школы. – Ер.: Макмиллан-Армения, 2008. – 192 с.; Русский язык.
Учебник для шестого класса общеобразовательной школы. – Ер.:
Макмиллан-Армения, 2009. – 192 с.
13.Русский язык. Учебник для пятого класса средней школы. Ч. 1 –
Ер.: Филин, 2009. – 92 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. – 176 с.; Русский
язык. Учебник для шестого класса средней школы. Ч. 1 – Ер.: Филин,
2009. – 92 с.; Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. – 146 с.; Русский язык. Учебник
для седьмого класса средней школы  Ч. 1 – Ер.: Филин, 2009. – 95 с.;
Ч. 2 – Ер.: Филин, 2009. – 151 с.) грамматика представлена линейно,
и потому весь материал по фонетике.
14. Русский язык. Учебник для восьмого класса
общеобразовательной школы. – Ер.: Макмиллан-Армения, 2008. –
200 с.; Русский язык. Учебник для девятого класса
общеобразовательной школы. – Ер.: Макмиллан-Армения, 2009. –
192 с.
15. wiki.armenia.ru/wiki/Армянское _письмо

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, , բ.·.¹. Վ.Ն. Հարությունյանը։
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ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В
РАССКАЗАХ И НОВЕЛЛАХ
КОНСТАНТИНА. ПАУСТОВСКОГО

Ռ․Սարգսյան
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ՊԱՈՒՍՏՈՎՍԿՈՒ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ

ՆՈՎԵԼՆԵՐԻ  ԻՆՏԵՐՏԵՔՍՏՈՒԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ինտերտեքստուալությունն ու ինտերտեքստային կապերը
ժամանակակից գրական քննադատության հրատապ խնդիրներից են։
Մեկ գրական տեքստի թաքնված կամ բացահայտ ներկայությունը
մյուսում կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով և ունենալ տարբեր
գործառույթներ:
Ինտերտեքստային կապերի դերն ու նշանակությունը կարելի է գտնել
Կոնստանտին Պաուստովսկու պատմվածքների օրինակով, որոնցում
կարելի է գտնել հիշողություններ(ռեմինիսցենցիա), ակնարկներ
(ալլուզիա),  ինչպես նաև օմմաժ՝ հարգանք այլ գրողների և
բանաստեղծների ստեղծագործություններին:
Հոդվածում քննվում են գրողի որոշ պատմվածքները և նովելները, վեր
հանվում ու վերլուծվում դրանց միջտեքստային կապերը: Այսպես,
մատնանշվում են 20-րդ դարասկզբի ռուս բանաստեղծների
ստեղծագործություններին, Ի.Բունինի պատմվածքներին, Բայրոնի
պոեզիային միտված ռեմինիսցենցիան և ալլուզիան, օմմաժ
անգլիական արկածային գրականությանը և այլն, մանրամասն
ուսումնասիրվում են Պաուստովսկու  պատմվածքների եւ կերպարների
կապերը Ա.Գրինի "Ալ առագաստներ"վիպակի հետ:
Հոդվածի վերջում ամփոփվում են Կ. Պաուստովսկու որոշ
պատմություններում և նովելներում միջտեքստային կապերի բնույթի և
գործառույթների ուսումնասիրության արդյունքները:
Բանալի բառեր՝ ինտերտեքստուալություն, ինտերտեքստային
կապեր, ինտերտեքստային կապերի գործառույթներ, ակնարկ
(ռեմինիսցենցիա), հիշողություն (ալլյուզիա), մեծարում (օմմաժ),
երաժշտության մոտիվ, ստեղծագործության մոտիվ, հեքիաթային
պատկերներ, Ա. Գրին։
Интертекстуальность и межтекстовые связи являются одной из
актуальных проблем современного литературоведения. Скрытое
или явное присутствие одного художественного текста в другом
может выражаться по-разному и иметь различные функции. Роль
и значение межтекстовых связей можно проследить на примере
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рассказов и новелл Константина Паустовского, в которых можно
обнаружить реминисценции, аллюзии, а также оммажи на
произведения других писателей и поэтов.
В статье рассматриваются некоторые рассказы и новеллы
писателя и выявляются и анализируются их межтекстовые связи.
Указываются реминисценции и аллюзии на стихотворения русских
поэтов начала 20 века, рассказы И. Бунина, поэзию Байрона,
оммажи английской приключенческой литературе и т.д., подробно
рассматриваются связи рассказов и образов персонажей
Паустовского с повестью А. Грина «Алые паруса».
В конце подводятся итоги исследования характера и функций
межтекстовых связей в некоторых рассказах и новеллах К.
Паустовского.
Ключевые слова։ интертекстуальность, межтекстовые связи,
функции межтекстовых связей, аллюзия, реминисценция,
оммаж, мотив музыки, творчества, сказочные образы, А. Грин.

R.Sargsyan
ABOUT THE INTERTEXTUALITY OF STORIES AND SHORT

STORIES BY KONSTANTIN PAUSTOVSKY
 Intertextuality and intertextual connections are one of the urgent
problems of modern literary criticism. The hidden or explicit presence of
one artistic text in another can be expressed in different ways and have
different functions.
The role and significance of intertextual connections can be traced on the
example of stories and short stories by Konstantin Paustovsky, in which
one can find reminiscences, allusions, as well as homages to the works of
other writers and poets.
The article discusses some stories and short stories of the writer and
identifies and analyzes their intertextual connections. Thus,
reminiscences and allusions to the poems of Russian poets of the early
20th century, to the stories of I. Bunin, to Byron's poetry, homages to
English adventure literature, etc. are indicated, the connections of the
stories and images of Paustovsky's characters with A. Green's story
"Scarlet Sails" are considered in detail.
At the end of the article, the results of the study of the nature and functions
of intertextual connections in some stories and short stories by K.
Paustovsky are summed up.
Key words: intertextuality, intertextual connections, functions of
intertextual connections, allusion, reminiscence, homage, motive of
music, creativity, fairy-tale images, A. Green.

Проблема интертекстуальности и межтекстовых связей является одной из
интересных, но достаточно сложных проблем литературоведения, которая в последнее
время приобрела особую актуальность в силу того, что интертекстуальность стала
одним из основных признаков современной литературы.

Сложность же данной проблемы заключается в том, в литературоведении
существует несколько взглядов на то, что такое интертекст, что представляют из себя
интертекстуальные элементы и межтекстовые связи и каковы их функции. Автор
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теории об интертекстуальности, литературовед Юлия Кристева указала, что
художественные тексты устанавливают между собой множество разнообразных
связей, благодаря которым они могут взаимодействовать друг с другом на разных
уровнях, прежде всего, на смысловом. Другими словами, художественный текст
представляет собой своеобразную мозаику, состоящую из цитат, перешедших в него
из других текстов, художественных и нехудожественных: «любой текст строится как
мозаика цитаций, любой текст ‒ впитывание и трансформация какого-либо другого
текста»1. Эту мысль доказывает другое определение интертекстуальности, которое
принадлежит французскому литературоведу и философу Ролану Барту: «Каждый
текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат, и в этом смысле
каждый текст является интертекстом, другие тексты присутствуют в нем на разных
уровнях, в более или менее узнаваемых формах. Обрывки культурных кодов, формул,
ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все они поглощены
текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует
язык. …»2

Это утверждение Барта доказывает, без сомнения, две вещи: первое ‒ что
интертекстуальность как признак художественного текста ‒ явление не новое, а
напротив, существовало всегда, со времен формирования и развития литературы, и
второе ‒ что интертекстуальные элементы и межтекстовые связи должны иметь свои
механизмы и приемы, через которые они реализуются в тексте. Необходимо отметить,
что существует разграничение интертекстуальных и межтекстовых связей, первые
трактуются как более широкое явление, вторые ‒ как механизмы и приемы реализации
интертекстуальности.

Среди различных приемов, через которые проявляются межтекстовые связи
(цитатное заглавие, автоцитата, эпиграф, «текст в тексте» и  др.),  наиболее
распространенными являются цитата т.е. фрагмент чужого текста, оформленный
соответствующим образом, аппликация, когда текст воспроизводится дословно, но
ссылка на автора не делается, потому что текст общеизвестен и читатель способен его
распознать, аллюзия, то есть элементы, функция которых состоит в указании на связь
данного текста с другими художественными и нехудожественными текстами (это
могут быть общеизвестные исторические факты, биографические факты и
реминисценция (неявная отсылка к другому тексту, наводящая  на воспоминание о
нем), повторяющиеся образы (обращения авторов к образам, созданными другими
писателями). В последнее время к приемам интертектуальности относят и «оммаж»  ‒
отсылку к художественному тексту (картине, фильму и т.д.) с целью выразить
уважение, любовь, восхищение произведением или его автором.

Несмотря на то, что проблема интертекстуальности стала предметом научного
интереса относительно недавно и и интертекстуальность и механизмы межтекстовых
связей ‒ явление достаточно дискуссионное, очевидно, что «диалог текстов» ‒ одно из
устойчивых свойств литературного текста.

Какие же функции выполняют межтекстовые связи, иными словами, зачем автору
условно говоря, оригинального текста добавлять в него элементы чужих текстов? Как
известно, каждое художественное произведение представляет собой слово о мире,

1 Кристева Ю., Избранные труды: Разрушение поэтики-М.: Росмэн,2004.
2 Барт Р., Избранные работы: семиотика. Поэтика. М.: Прогресс,1989. 616 с.
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«пропущенное» сквозь призму авторского восприятия, которое зависит, в первую
очередь, от его мировоззрения и мироощущения. Однако часто автор осознанно
обращается к чужому тексту, «принимая взгляд на мир или отталкиваясь от другого
текста»1. Именно это положение можно считать предпосылкой для выявления и
определения функций межтекстовых связей, и, как нам представляется, межтекстовые
связи, их значение и функции достаточно легко обнаруживаются в малых лиро-
эпических формах. Такие жанровые модификации обладают признаками,
свойственными и эпическим, и лирическим произведениям. Отличительными
особенностями лирической прозы являются выраженность авторского «я», наличие
подтекста, сверхзадача пейзажа, особая роль детали, тяготение к ассоциативности
мышления. звуковой фон произведений, эффект воздействия с помощью
драматического напряжения.  Кроме того,  и это важно в контексте
интертекстуальности, лирический сюжет «организует и выстраивает сложную логику
отношений (эмоциональных, пространственных, модальных) к событиям и…таким
текстом провоцируется сюжет разгадывать и разгадывать»2.

К таким произведениям относятся и рассказы и новеллы Константина
Паустовского, в которых можно проследить реализацию и функции межтекстовых
связей.

 «Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее
романтическая настроенность…Романтическая настроенность не противоречит
острому интересу к «грубой» жизни и любви к ней. Во всех областях действительности
и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна
романтики»,‒ так определяет Паустовский интенцию своего творчества в книге
«Повесть о жизни»3. То, что писатель называет «романтической настроенностью»,
характеризует лирическую доминанту его прозы, одной из основных качеств которой
является ее интертекстуальность, выраженная в рассказах и новеллах через приемы
межтекстовой связи: аппликации, аллюзии, реминисценции, повторяющиеся образы и
иногда ‒оммажи.

Нужно подчеркнуть, что связь текстов Паустовского с другими произведениями
русской и мировой литературы отмечалась и раннее; речь идет, например, о мотивах
произведений Гофмана и Александра Грина в романе Паустовского «Блистающие
облака». Исследователи творчества писателя отмечают, что на страницах романа
«Блистающие облака» можно заметить прямые прямые и скрытые отсылки к
произведениям Э.Т.А. Гофмана, А.С. Пушкина, Л.А. Мея, А.П. Чехова, Дж. Лондона,
К. Гамсуна, А. Грина, И. Ильфа и Е. Петрова.4   Паустовский  «не скрывает своих
книжных увлечений, а смело акцентирует  их».5

1 Кристева Ю., указ.соч., с. 168.
2 Кампинос Е. В., Куликова Е. Ю. Лирические сюжеты в стихах и прозе 20 века // Институт
филологии СО РАН-Новосибирск, 2006. с. 306-308.
3 Паустовский К., Собр. соч. в 8 т. Т 1/ Повесть о жизни.  М.: Художественная литература, 1967.
с.2.
4 Ягжина Ю., Интертекстуальность романа К.Г. Паустовского «Блистающие облака»
(Реминисценции Э.Т.А. Гофмана и   А.С. Грина). Материалы V Международной конференции молодых
ученых «Проблемы поэтики русской и зарубежной литературы.  Изд-во: Уральский государственный
педагогический университет (Екатеринбург), 2016. с. 243-252.
5Роскин А., Путешествие из страны Грина // Литературный критик, 1938. Кн. 5. с. 167 – 187.
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В качестве примера можно рассмотреть один из «военных» рассказов
Паустовского, «Дождливый рассвет», написанный в 1945 году. Его сюжетная линия
типична для военной прозы писателя. Главный герой, майор Кузьмин, после ранения
и лечения отправляется в короткий отпуск и волею обстоятельств (нужно передать
письмо бывшей жене офицера, с которым он лежал в госпитале) встречается с
героиней, Ольгой Андреевной Башиловой, живущей в небольшом приволжском
городке.  Три часа Кузьмин проводит в доме героини и на рассвете уезжает.   О том,
какие отношения завязались между ними за это короткое время,  автор ничего не
сообщает и предоставляет читателю самому угадать, что будет с героями дальше. При
этом он с помощью разнообразных художественных приемов характеризует
обстановку, персонажей, их впечатления друг от друга и в какой-то мере
предсказывает их судьбу. Среди этих приемов важное место занимают
интертекстуальные формы, которые явно или неявно создают романтический,
лирический фон этого произведения, поскольку «фрагменты чужих текстов, чаще
всего, известных, находящихся на слуху читателей, служат как бы импульсаторами
романтической энергии»1, ‒ утверждает русский литературовед Юрий Манн.

Можно заметить, что в текст рассказа «Дождливый рассвет» включена так
называемая «литературная игра», явные и скрытые аллюзии и реминисценции,
которые имеют несколько функций: они создают особую атмосферу повествования,
дополняют характеристику героев и их взаимоотношений и дают возможность
спроецировать развитие сюжета (поскольку рассказ имеет так называемый «открытый
финал»).

Первый такой элемент игры лежит, что называется, на поверхности. Герой
рассказа, майор Кузьмин привозит героине письмо. Его приглашают в дом, и на
несколько минут Кузьмин остается один и имеет возможность осмотреться. И вот он
видит уютную комнату с висячей лампой с матовым абажуром, со старой картиной на
стене, слышит шелест платья хозяйки за дверью: «На столе действительно лежала
раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому
шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…»2

И здесь срабатывает прием аппликации, то есть дословное воспроизведение текста
без указания имени поэта, потому что автор рассчитывает, что его читатель легко
угадает известные строчки Блока. Механизм и результат аппликации таков: шелест
платья незнакомки – стихи Блока – и своеобразное предсказание следующих за этим
событий-легкая дальняя дорога. Так начинается линия «блоковской незнакомки» в
рассказе Паустовского. С помощью реминисценций эта линия развивается дальше.
Цветы, шляпка, синий бархат альбома, а главное, «слабый запах духов» и туман,
которые сопровождают героиню напоминают стихотворение Блока «Незнакомка», в
котором есть известные строчки: «дыша духами и туманами…», «…и очи синие,

1 Манн Ю., Динамика русского романтизма. М.: Аспект – Пресс 1995. 377 с.
2 http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/dozhdlivyj-rassvet.htm
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бездонные Цветут на дальнем берегу». Такое напоминание, воспоминание о другом
тексте – яркий пример литературной реминисценции.

С помощью аппликации и аллюзии автор характеризует и своего героя, имея
ввидуего неустроенность и несбывшиеся мечты.  Так, о Кузьмине сообщается,
например, что он топограф и бродяга, и тут же приводится цитата из стихотворения
Максимилиана Волошина «Изгнанники, бродяги и поэты, Кто жаждал быть, но стать
ничем не смог».  Далее говорится о том,  что в детстве Кузьмин хотел стать
открывателем новых земель. Это выражение ‒ точная строчка из стихотворения Н.
Гумилева «Капитаны» и в оригинале звучит так: «…Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель…»   Как известно,  герои стихотворения Гумилева –
бесстрашные моряки, путешествующие на полярных и на южных морях. У них
крепкие руки, «солью моря пропитана грудь» и «острый, уверенный взгляд». Таким,
очевидно, видел себя в мечтах скромный и застенчивый Кузьмин, сумевший
сохранить в душе юношеский романтизм.

В финале рассказа возникает еще одна реминисценция: героиня провожает
Кузьмина и ведет его через городской сад по липовым аллеям на пристань, к реке. Это
отсылка к рассказу И. Бунина «Темные аллеи», главными образами которого являются
образ дождя/воды и образ липовой аллеи, олицетворяющей коллизии любви. Итак,
следуя логике реминисценции, герои рассказа Паустовского проходят через липовую
аллею, образ которой связан с любовью, свиданием, встречей   и выходят к реке, к
текущей воде, которая «утекает», уводя с собой героя, то есть, по сути, повторяют
жизненный путь героев бунинского рассказа. И здесь снова возникает аллюзия на
бунинское произведение, рассказ «Темные аллеи», в котором герой, вспоминая о своей
былой любви к героине, приводит цитату из Книги Иова: «Как о воде протекшей
будешь вспоминать». Можно заметить, что подобные межтекстовые приемы
моделируют сюжет: героя рассказа Паустовского привела к героине вода/ река, она же
его уводит и, скорее всего, навсегда (будем надеяться, что герой выживет в войне, но
с героиней, очевидно, больше уже не встретится).

В поэтике Паустовского можно выделить устойчивые, повторяющиеся образы и
мотивы, которые, приобретая статус приемов интертекстуальности, становятся
одними из признаков, организующих романтическую направленность его
произведений.

Вот в начале рассказа «Корзина с еловыми шишками» возникает образ маленькой
девочки с тяжелой корзиной в руках. Девочку зовут Дагни Педерсен. Она встречает в
лесу незнакомца, который обещает, что она получит чудесный подарок, когда
вырастет. Читателю эта сцена напоминает другую, похожую сцену: он уже читал о
девочке с корзиной в руках, которой сказочник предсказал чудесный подарок ‒
встречу с прекрасным принцем. Это, конечно, воспоминание о повести Александра
Грина «Алые паруса», творчество которого Паустовский, несомненно, хорошо знал,
более того, он его любил и восхищался им: «…Мне страшно хотелось сказать ему, как
украсил мою юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели,
никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и
тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца».1

1 Паустовский К., Собр. соч. в 8 т. Т 1/ Повесть о жизни.  М.: Художественная литература, 1967.
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Диалог двух текстов, рассказа Паустовского и повести Грина, продолжается далее:
Дагни,  огорченная тем,  что у незнакомца «нет в карманах ни кукол,  ни лент,  ни
бархатных зайцев», сообщает между прочим, что у ее дедушки «есть игрушечная
лодка из стекла», и она стирает с нее пыль и «ни разу не отколола самого маленького
кусочка»1. Это, конечно, напоминает об игрушечной лодке с алыми парусами,
которую маленькая Ассоль неосмотрительно пустила поплавать в лесном ручье. Так
появляется вторая реминисценция на гриновский текст.

Межтекстовые связи двух произведений проявляются и на других уровнях: на
сюжетном, когда обе девочки встречают в лесу «сказочника», который предсказывает
им в будущем необыкновенные  события, когда обе живут ожиданием этого события
и верят в него и когда они в финале рассказа получают свои «чудесные подарки»; а
также на уровне мотива:  обеих героинь,  вместе с мотивом ожидания чуда
сопровождает мотив игры, игрушек и мотив музыки,  значимые для обоих писателей:
«Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много
соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет
величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки..»2

Еще один устойчивый, повторяющийся образ постоянно возникает в
произведениях Паустовского. Это образ известной сказочной героини, Золушки,
которая у писателя является маркером именно чуда, чудесного превращения, красоты
и счастья.  В «Корзине с еловыми шишками»  она появляется дважды в той части
рассказа, в котором говорится о том, как Григ сочиняет музыку для Дагни.
Паустовский словесными образами передает впечатление от музыки, и перед глазами
читателя, «наделенного воображением», возникает образ Золушки в заштопанном
платье, перед которой на полу стоят хрустальные туфельки. И читатель понимает, что
произойдет волшебное превращения, и маленькая Дагни станет прекрасной девушкой,
и будет счастливой также, как Золушка, надевшая хрустальные туфельки, которые
превратили ее в прекрасную принцессу и принесли ей счастье. И тут же возникает
воспоминание о другой девочке, Ассоль, которая выросла, дождалась своего
прекрасного принца, тоже стала принцессой и тоже обрела счастье. Нужно добавить
также, что мотив чуда и обретенного счастья сопровождается в обоих произведениях
мотивом музыки.

Как и другие сказочные образы, образ Золушки является одним из ключевых в
творчестве Паустовского. Он появляется в нескольких рассказах и несет разные
смысловые нагрузки. Мы уже отмечали его самый распространенный и очевидный
подтекст: Золушка у Паустовского, кроме отмеченной выше символики, это, прежде
всего, символ волшебного превращения, чудесного поворота судьбы. Такое чудо
происходит и с Дагни,  которая выросла и получила свой необычный подарок,  и с
матерью маленькой героини рассказа «Растрепанный воробей», которая тоже
получила свою порцию чуда‒ вернувшийся к ней украденный хрустальный букетик;
счастливый поворот судьбы обещает героине рассказа «Снег» встреча с моряком
Потаповым.

Но не случайно, как уже говорилось, мотив чуда сопровождается в рассказах
Паустовского темой музыки. Дагни Педерсен не просто выросла в северную

1 Грин А., Алые паруса. // Рассказы. М.: Художественная литература, 1986. с. 17
2 Грин А., там же.
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красавицу: она стала стройной девушкой с тяжелыми русыми косами; Дагни пришла
на концерт и услышала посвященную ей музыкальную пьесу. Сравним с рассказом
«Снег», где Золушка прямо не называется, но есть ее описание-реминисценция, рядом
с которым звучит пианино: «Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила
свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке…Сейчас Татьяна
Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была
больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную
туфлю во дворце». Партию Золушки в балете   танцует взрослая героиня рассказа
«Растрепанный воробей», которая выглядит на сцене худенькой и красивой, тоже «как
девочка». Музыка и образ Золушки в таких сюжетных ситуациях реализует важный
для писателя мотив искусства, которое, по Паустовскому, учит человека очень
важным вещам: состраданию, эмпатии, благородству, умению различать добро и зло,
умению видеть красоту и дарит утешение.

И, наконец, Золушка для Паустовского ‒ пример идеального женского образа, его
героини, на которых проецируются черты этого сказочного персонажа, похожи: они
девочки или «как девочки», они сохранили детское восприятие жизни: для детей нет
никаких рациональных преград для того, чтобы поверить в сказку, в то, что и в жизни
вполне возможно встретить или сотворить чудо (как, например, героиня «Снега»,
которая, по сути, сотворила такое сказочное чудо для лейтенанта Потапова, или
балерина, которая играет сказочную героиню так, что ее маленькая дочка видит в ней
не маму, а Золушку).

Достаточно интересно реализуются межтекстовые связи в рассказе «Жильцы
старого дома». Во-первых, здесь упоминаются «романы Вальтера Скотта», и это (как
и увертюра из «Пиковой дамы» и романс «Для берегов отчизны дальней» в «Снеге»)
можно рассматривать как оммаж, во-вторых, как помним, в рассказе звучит любимая
песня мастера Гальвестона: «Прощай, земля, ‒ корабль уходит в море! Прощай навек,
мой теплый отчий дом!» Придуманная нарратором песня шотландского мастера
повторяет прощание, принадлежащее другому «шотландскому мастеру»-романтику,
Байрону, из первой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», переводы которого
начинаются так: «Прощай, прости, мой край родной! Уж скрылся ты в волнах», или:
«Прощай, прощай, мой край родной! — Уже ты тонешь в мгле тумана», - два ранних
перевода, И. Козлова (.1825 г.) и П. Чижова (1836 г.), или: «Прощай, прощай, мой брег
родной В лазури вод поник» (пер. Г Шенгелая), которые могли быть известны
Паустовскому.

Такой анализ межтекстовых связей позволяет ответить на главный вопрос: каковы
же их функции и чему они служат в художественном тексте, в частности, в рассказах
и новеллах Паустовского. На основе всего сказанного можно установить, что
интертекстуальность в текстах писателя может иметь следующие функции:

1. экспрессивную, то есть они способствуют самовыражению автора, показывают
его культурно-семиотические (знаковые) ориентиры, как, например, обращение к
повести «Алые паруса» в рассказе «Корзина с еловыми шишками», или образ
Золушки, или упоминания увертюры из «Пиковой дамы» и романса «Для берегов
отчизны дальней, а также романов Вальтера Скотта;

2. фатическую, или контактоустаналивающую, когда автор ориентируется на
читателя, уверенный, что читатель поймет его отсылки к другому тексту, как,
например, в случае с характеристиками героев рассказа «Дождливый рассвет»;
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3. поэтическую, которая является своеобразной литературной игрой, когда автор
использует такие аллюзии и реминисценции, что читатель разгадывает их, как
разгадал бы кроссворд, как, например, в рассказе «Дождливый рассвет», когда автор
рисует образ героини, используя аллюзии на стихотворение Блока «Незнакомка» или
приводит аллюзию на бунинские «Темные аллеи».

 Эти функции имеют важное значение для реализации основополагающей роли
художественных приемов: они служат приращению, обогащению, расширению
смыслов художественного произведения, когда фрагменты знакомых, уже
высказанных текстов, явно или имплицитно, анонимно включенные в текст другого
произведения, заставляют вспомнить, разгадать, подумать и заново его осмыслить.
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ученых «Проблемы поэтики русской и зарубежной литературы.
Изд-во: Уральский государственный педагогический университет
(Екатеринбург), 2016. с. 243-252.
8 Роскин А., Путешествие из страны Грина // Литературный
критик, 1938. Кн. 5. с. 167 – 187.
9 Манн Ю.,  Динамика русского романтизма.  М.:  Аспект –
Пресс 1995. 377 с.
10 http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/dozhdlivyj-
rassvet.htm
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, , բ.·.¹. Վ.Ն. Հարությունյանը։
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Ս․Պետոյան
ԲԱԶԵԼԻ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՈՒՇԻՈՒՄ
19-ՐԴ ԴԱՐԻ 20-30-ԱԿԱՆ ԹԹ.

1827-1835 թթ. Շուշիում գործել է Բազելյան բողոքական
քարոզիչների հիմնադրած տպարանը: Շուշիում տպագրած իրենց
գրքերը նրանք բաժանում էին երկու խմբի՝ դասագրքային
հրատարակությունների և գիտական ուսումնասիրությունների
(տրակտատներ), որոնք հանդիսանում էին առաջին
տպագրությունները Ղարաբաղի ողջ տարածքում:
Հոդվածում մանրամասն վերլուծության ենք ենթարկել սույն
տպարանի աշխատանքները, հրատարակությունները, դրանց
կիրառական նշանակությունը, ինչպես նաև գրաքննության և
տպագրության թույլտվության հետ կապված հարցերը:
Բանալի բառեր՝ Շուշի, Բազելի Ավետարանական քարոզչական
ընկերություն, հրատարակություն, տպարան, գիրք,
գրաքննություն:

С.Петоян
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗЕЛЬСКОГО

ЕВАНГЕЛИЧЕСКОГО МИССИОНЕРСКОГО ОБЩЕСТВА В
ШУШИ В 20-30-Е ГОДЫ 19-ГО ВЕКА

В 1827-1835 годах в Шуши действовала типография, основанная
базельскими протестантскими миссионерами. Они
классифицировали свои книги, изданные в Шуши, на две группы:
учебные издания и научные трактаты, которые были первыми
изданиями на всей территории Карабаха.
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В статье подробно проанализировали работы, публикации
типографии, их исполняемое значение, а также вопросы, связанные
с цензурой и разрешениями на печать.
Ключевые слова։ Шуши, Базельское Евангельское миссионерское
общество, издательство, типография, книга, цензура.
In 1827-1835, a printing house functioned in Shushi, founded by Basel
protestant missionaries. The books published in Shushi were classified into
two groups: educational publications and scientific tractates, which were
the first editions throughout the territory of Karabakh.
In the article we have analysed in details the works, publications of this
printing house, their applicable signification, as well as issues related to
censorship and printing permissions.
Key words: Shushi, Basel Evangelical Missionary Society, Publishing,
Printing house, Book, Censorship.

In the first tricennium of the 19th century, the South Caucasus came under the rule of the
Russian Empire. Due to this event, the missionaries of the Basel Evangelical Missionary
Society of Switzerland, appeared in the region, who in 1828 established a printing house in
Shushi town – a large Armenian educational and cultural center. Before that, in the fall of 1827,
the misisonaries received a printing press and the necessary printing raw materials1.

The activities of missionaries in Shushi can be conditionally divided into propagandistic,
educational and publishing directions. Given this fact, it is clear that books related to these areas
should have been published in the missionaries’ printing house in Shushi.

The missionaries divided the books they published in Shushi into two groups: textbook
publications and scientific studies (treatises)2. In the second case, the missionaries received
regular financial support from the British Bible Society3, and the textbook editions were largely
realized by means of the Evangelical Missionary Society. For the needy Armenian children, the
missionaries established a regular college4 in Shushi in 1827, where pupils learned to read and
write in Armenian, the grammar of the mother tongue, the New Testament and, in part, the Old
Testament, did translations from Old Armenian (Grabar) to the modern one. Arithmetic and
geography were taught, compiling Armenian textbooks for pupils, and some pupils were also
taught Russian.

The missionaries held private classes of Greek, Latin, English and Hebrew for those who
wished. The existence of the college necessitated the publication of textbooks, dictionaries and
other books of an educational nature, which were necessary for organizing locally the
educational process.

It was not easy to find such publications in the region. The main purpose of the missionaries
was to publish and distribute books of a religious nature translated from European languages.
They classified these books among scientific studies.

1 Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften, Vol. 13, Bazel,
1828, S. 421 (hereafter Evangelisches Missions-Magazin).
2 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 16, 1831, S. 501.
3 See Thomas S. R. O’Flynn, The Western Christian Presence in the Russias and Qājār Persia c. 1760–c.
1870, Boston, 2017, p. 503.
4 Acts collected by the Caucasian Archaeographic Commission, Volume VII, Tiflis, 1878, p. 309 (hereafter
ACAC) (in Russ.).
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In Shushi, the missionaries knew what the purpose of their mission and the scope of their
missionaries were, always being accountable to a superior body. In 1823-1837, some of the
Protestant missionaries of the Basel Evangelical Missionary Society were active in Shushi,
among them Felician-Martin von Zaremba, August Heinrich Dittrich, Christoph Friedrich
Haas, Carl Gottlieb Pfander, Rudolph Friedrich Hohenacker, Johann Christian Friedrich Judt,
Friedrich Sprömberg, Christian Gottlieb Hörnle, Johannes Theodor Wolters, Friedrich Eduard
Schneider, Friedrich August Kreis. Among them, Dittrich and Haas1 operated in the Armenian
environment, making some contributions to the Armenian printing and pedagogical spheres.
Thus, Dittrich provided the content of the newly built printing house in Shushi, in particular,
doing scientific and translation work. Haas, meanwhile, ran the Armenian regular college in
Shushi2.

Dittrich provided detailed information about his activities in the reports. He joyfully noted
that, in addition to the necessary textbooks and small teaching manuals, he had completed the
initial version of the Gospel by Matthew in the “Ararat dialect”, which he had begun several
years earlier. If in the past Dittrich translated some passages from the Gospel in Old Armenian
into Modern Eastern Armenian, in the case of the Gospel by Matthew already being prepared
for publication and later the New Testament, he translated from the original – from ancient
Greek3. It was planned to publish them with the means of the British Bible Society, with the
help of which the New Testament was published in Paris in 1825 in the Modern Western
Armenian language (in the dialect of Constantinople)4.

The missionaries had already learned Armenian, Persian and Turkish before settling in
Shushi, and in Shushi they realized that in order to continue their future activities in the region,
it was necessary to master the dialects of the local languages. In this context, the idea of
publishers publishing books in Modern Armenian is understandable.

The first book of the Shushi printing house was the booklet “Sermon on the Mount” (15
pages), published in 1828, which was a pilot edition with 50 copies5.  In  the same year,  the
publishers managed to publish three books (booklets). In 1828-1830, eight books and
pamphlets were published in Shushi, seven6 of which, with the exception of “Sermon on the
Mount”, were intended as textbooks for learning and educational activities in place.

1 Back in 1825, Dittrich and Haas traveled to Moscow for a year to learn Armenian at the Lazarian College
and to study Armenian history and culture. The mssionaries mastered the Armenian language at the Lazarian
College under the tutelage of Supreme Archimandrite Mikayel Sallantyants (see Thomas S. R. O’Flynn, op. cit.,
pp. 486-487, Ghukasyants H., Protestantism among the Armenians of the Caucasus (historical materials),
Tiflis, 1886, pp. 3, 8 (in Arm.)).
2 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 14, 1829, S. 372-373.
3 See Adanalian K., Monument to the Armenian Evangelists and Evangelical Church (with critical notes),
Fresno, California, 1952, p. 184 (in Arm.).
4 See Rev. Kasuni Ye. S., Lusashavigh (History of the Armenian Evangelical Movement 1846-1946), Beirut,
1947, p. 577 (in Arm.).
5 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 13, 1828, S. 482, Vol. 14, 1829, S. 439, Groves Anthony Norris,
Journal of a Residence at Bagdad, During the Years 1830 and 1831, London, 1832, pp. 2, 211, Eli Smith,
Researches of the Rev. E. Smith and Rev. H. G. O. Dwight in Armenia: including a journey through Asia
Minor, and into Georgia and Persia, with a visit to the Nestorian and Chaldean Christians of Oormiah and
Salmas, vol. I, Boston, 1833, p. 318․
6 “The First Rule of the Psalm”, 1828 (300 copies), “History of the Holy Scriptures”, 1828 (500 copies), “Brief
Elementary Grammar of the Written Language”, 1828 (700 copies), “The Collection of Divine Testimonies
on the Christian Faith of All Teachings”, 1829 (2000 copies), “Readings of the Holy Scriptures of the Old
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During that period, the missionaries managed not only to establish close relations with the
secular and spiritual authorities of the region, but also with the educated and illustrious
Armenians of the time, such as Archimandrite Poghos Gharadaghtsi – a teacher at the Shushi
Missionaries’ College, and Archimandrite Hovsep Artsakhetsi. It is obvious that the
missionaries strived in every way to see not only Armenian teachers, but also highly
experienced scientists in their college. Thereby, in the missionaries’ printing house of Shushi,
the printing of books by the elaboration of these scholars could not do be realized without being
authorised by the Armenian clergy.

For printing the books published in Shushi, missionaries had to obtain the authorization of
high-ranking Armenian clergymen in advance, which presupposed spiritual censorship in
accordance with tsarist laws1. Therefore, the title pages of the books published in Shushi in
1828-1830 mention the names of the Catholicos of All Armenians Yeprem I of Dzorageghtsi
(1809-1830) and the Primate of the Armenian Diocese of Georgia, Archbishop Nerses
Ashtaraketsi and on the title pages of books published in 1832-1833 – the names of Catholicos
Hovhannes VIII Karbetsi (1831-1842) and Metropolitan of Gandzasar, Archbishop Baghdasar
Hasan-Jalalyan, who authorised the publication.

Speaking of the Shushi Printing House and the 1828 final report of printing, the missionaries
attached great importance to them. Interestingly, at that time the first printer of the Shushi
Printing House, John Abercrombie2, who had also learned Armenian during his stay in Shushi,
could not meet their day-by-day growing printing needs3. According to the final reports of 1829,
Dittrich was almost entirely engaged in the translation of foreign books into Armenian,
including the Bible, which were to be printed in their own printing house4. Along with the
increase in print volume, the need for a new printer gradually matured in Shushi, so the
missionaries of Shushi turned to their central society in Basel with a request for a new printer.
Considering that a large number of translated books had already been accumulated for
publication, the Basel Society decided to send one of the publishers – Johann Christian
Friedrich Judt5, to Shushi immediately6. Judt undertook the management of the Shushi printing
house only in April 18307, replacing Abercrombie.

Comparing the number of books published in Shushi printing house during 1828-1829, we
can state that if in 1828 the minimum number of booklets was 50 and the maximum was 700,

Testament”,  1829  (700  copies),  “A  Brief  of  Armenian  Grammar”  1829  (400  copies)  authored  by
Archimandrite Poghos Nersisyan (Gharadaghtsi), “A Concise Wordbook from Old Armenian to Modern
Armenian” 1830 (2000 copies) authored by Archimandrite Hovsep Artsakhetsi (all publications in
Armenian language).
1 Thomas S. R. O’Flynn, op. cit., p. 530.
2 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 13, 1828, S. 421, 424, Hacik Rafi Gazer, Studien zum kirchlichen
Schulwesen der Armenier im Kaukasus. Teil 1: 19. Jahrhundert, Berlin, 2012, S. 21․
3 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 14, 1829, S. 376.
4 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 16, 1831, S. 492. During this time, Protestant missionaries
translated religious and educational works not only into Armenian, but also into Persian, Tatar-Turkish
and Arabic, with the aim of expanding their activities among a non-Armenian environment (see
Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 15, 1830, S. 397-398).
5 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 15, 1830, S. 389-390, Hacik Rafi Gazer, op. cit., p. 27․
6 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 15, 1830, S. 389-390.
7 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 16, 1831, S. 492.
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then in 1829 it was 400 and 2000, respectively. In fact, the books published in 1829 were
comparatively more voluminous and numerous, and therefore more complex and time-
consuming.

Before that, in the Armenian environment, textbooks were published in Old Armenian in
order to teach the college’s pupils Modern Armenian. Especially the Old Armenian-Modern
Armenian Dictionary elaborated by Hovsep Artsakhetsi, whose publication was initiated by the
missionaries in 1830, helped to organize the teaching in Modern Armenian.

The main purpose of the missionaries’ mission, however, was to translate the Bible into
Armenian and distribute it among the people. Therefore, the books published by the
missionaries in 1828-1830 had an educational and pedagogical orientation. This was
conditioned with the existence of a regular school in Shushi, where Armenian youth received
free and quality education. Some of them became educators, and some joined the ranks of
missionaries.

In mid-1829, Dittrich sent a preliminary version of the translation of the Gospel by Matthew
into Modern Eastern Armenian to Echmiadzin with a request for permission to print it.
However, it was not published in Shushi since the leadership of Etchmiadzin, giving in to the
anti-Protestant sentiments provoked by some clergymen, eventually did not give its consent.
Tensions got more escalated especially after a letter from Metropolitan Baghdasar to the Mother
See informing him of two expelled Armenian deacons who, leaving their monastery, joined
Protestant missionaries and spread Protestantism among the people1. During this time,
Archimandrite Poghos resigned as a teacher, urging the people to refrain from sending pupils
to the missionary school2. Archimandrite Hovsep Artsakhetsi also adopted a very negative
opinion about the activities of the missionaries3. These realities increased Etchmiadzin’s
dissatisfaction with the missionaries. Etchmiadzin raised a wave of protests against the
activities of the missionaries with official letters addressed to the tsarist authorities4.

In 1830, by the order of Catholicos Hovhannes Karbetsi, Archimandrite Zakaria Behbudyan
went to Shushi, whom the Catholicos had ordered to lead a struggle against the activities of
missionaries5. He sowed negative sentiments against the missionaries among the local
Armenian population, damaging their printing business and reducing the number of college
students6. It is natural that the Armenian clergy could not be a direct obstacle to the work of the
printing house and the college, as the authorization of their activities were granted by the tsarist
authorities. As for the printing house in Shushi, the Armenian Church here had indirect means
of influence conditioned with the authorization of publishing Armenian books. In this way the
work of the printing house was hindered.

The missionaries were surprised by these actions, as they always sought to have good
relations with the secular and spiritual authorities, including the representatives of the Armenian
Church. Therefore, if they had predicted this unexpected blow, they would hardly have asked
their superior body in advance to provide more funds7.

1 Matenadaran of Yerevan, Archive, Catholicos Divan, f. 66, doc. 184a.
2 Matenadaran of Yerevan, Archive, Catholicos Divan, f. 66, doc. 184b.
3 Matenadaran of Yerevan, Archive, Catholicos Divan, f. 67, doc. 373.
4 Ghukasyants H., op. cit., pp. 18-19.
5 Matenadaran of Yerevan, Archive, Catholicos Divan, f. 84, doc. 291.
6 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 16, 1831, S. 498-499, ACAC, v. VII, 1878, p. 293.
7 Thomas S. R. O’Flynn, op. cit., p. 512.
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In general, the Armenian clergy accused the missionaries of carrying out pro-Protestant
religious propaganda among the students of the Shushi college. In response, the missionaries
countered that not only did they not direct Armenians to their Protestant faith, but even urged
them never to touch upon the doctrinal contradictions between the two churches. In addition,
the missionaries used the fact that the books applied in the school were authorised by the
Armenian clergy as an argument to insure themselves1.

The year 1830 was most difficult for the missionaries not only because the anti-propaganda
against them was gradually intensifying, but also because an epidemic spread in and around
Shushi in the same year, which had a negative impact on the missionaries’ activities2. Judt, who
had arrived in Shushi, was not spared from the raging epidemic, too. Prior to the failure of the
printing activities, as well as during the subsequent reopening of the printing house, the main
obstacle to normal operation was the difficulty of delivering printing paper from Moscow3.

Under these circumstances, fearing the uncertain prospects of the future activities of the
printing house, Judt hires two young Armenians as assistants. This was done in order to
complete the work left unfinished in previous years4.

The suspension of the activities of the printing house in Shushi did not hinder the
missionaries’ work to publish Armenian books outside of Shushi. Evidence of this is the books
published by the missionaries in the printing house of the Lazarian Seminary in Moscow in
1830-18345. For example, the teacher of the Lazarian Seminary, Supreme Archimandrite
Mikael Sallantyants, as a censor, did not reject the petitions of the missionaries for permission
to publish the books, and the printing house of the seminary supported them in order to make a
profit6.

From 1832 onwards, the protests of the Armenian clergy ceased when, as the missionaries
mentioned in their reports, they shifted their preaching activities beyond the reach of the
Armenians7. The point is that since 1832, the missionaries of Shushi had been active among
non-Christian foreigners in the region, especially Tatar-Turks and Persians, as well as in
communities bordering Persia. Therefore, it becomes clear how the new Protestant missionaries
appeared in Shushi.

Returning to the publishers’ printing activities, it should be noted that as early as January
15, 1832, they received a letter from the American Missionary Society of Boston asking them
to print Dittrich’s translations free of charge at their printing house operating in Malta and then
send them to Shushi for distribution among Armenians. Since the publications of the American
missionaries in Malta were beyond the control of the Armenian clergy, they could not in any
way hinder the missionaries. Nevertheless, in spite of the difficulties, the missionaries of Shushi

1 ACAC, v. VII, 1878, p. 305.
2 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 17, 1832, S. 425, 404.
3 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 16, 1831, S. 501.
4 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 17, 1832, S. 447.
5 See “Three Conversations with a Priest and a Secular Man” (1830), “The Power of the Gospel, or the Story
of an Arab Servant Blessed by the Faith of Christ” (1830), “A Brief Examination of the Christian Faith and
the Muslim Religion” (1831), “The Holy Gospel by Matthew” (1831), “The New Testament of our Lord Jesus
Christ” (1834) (all publications in Armenian).
6 Davtyan H., Materials from the history of the Eastern Armenian literary worldview, “Herald” of Social
Sciences, 1970, No. 2, p. 85 (in Arm.).
7 ACAC, v. VIII, 1881, p. 325.
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gave importance to organize the printing work locally, rather than in distant Malta, so that it
would not be weakened by falling into inactivity1.

In 1832, Metropolitan Baghdasar authorised missionaries to publish new books in Shushi2.
A new page opens in 1832-1833 for the history of the de facto non-functioning printing house
of Shushi. Three of the first editions published here in 1832 were of textbooks type3 and had
already been published, while the fourth, the booklet “The Most Necessary Questions for All”
(1,200 copies), which was considered a scholarly study, was of religious significance. It was a
secular work in Modern Eastern Armenian, previously translated by Dittrich.

In the same year, conditioned with the delays in the delivery of paper, the printing work was
interrupted until a new quantity of paper was received from Moscow. Upon receipt, Judt
resumed publishing Dittrich’s Eastern Armenian translations, which have accumulated
considerably4. Five of the 18 books published in Shushi between 1832 and 1833 were
textbooks, and 13 were mainly religious-preaching books translated from Eastern European
languages into Eastern Armenian. They were non-voluminous publications, most of them with
1,500-2,000 copies.

In 1833, the missionaries received a new blow from the Armenian Church. The point is that
the missionaries of Shushi were able to organize themselves in Shamakhi, where there also
operated an Armenian college. The local clergy complained to Catholicos Hovhannes Karbetsi
about the suspicious activities of the missionaries. By the latter’s order, Bishop Zakaria
Behbutyan was sent to Shamakhi to get acquainted with the results of the “visits” of the
missionaries in place. The bishop, checking the students’ religious knowledge in place, did not
find it satisfactory from the point of view of the Armenian Church5.

In 1833, the missionaries took a step back from the editions in Old Armenian in order to
show that they did not reject the Grabar, thus trying to ease the growing pressure on them. The
first of the books – the “Speech of Cyril of Jerusalem”, is acceptable and applicable in the
Armenian Apostolic Church, and the second – Archimandrite Mikael Chamchiants’s work had
been recognized as the best grammar textbook in Old Armenian for almost a century, being
used in both Western Armenian and Eastern Armenian schools6. However, if the average print-
run of each of the books published by the missionaries in 1832-1833 was 1,500-2,000, then
hence the misionaries printed St. Cyril’s speech in 750 copies. Thereby, they tried to flatter the
high-ranking clergymen of Etchmiadzin and Gandzasar, perhaps striving to show that they “do
not reject” the official confession of the Armenian Apostolic Church.

The missionaries stated in their reports that they had been granted the authorization of
publishing Armenian books in 1832, but that they had fears about the future of their own
printing house conditioned with the unfriendly attitude of some Armenian clergy towards their
activities. They even foresaw that the operation of the printing house would be forcedly ceased.

1 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 18, 1833, S. 387.
2 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 18, 1833, S. 470.
3 “Alphabetical notebook” (1200 copies), “The first rule of the psalm” (1500 copies), “History of the Holy
Scriptures” (1500 copies) (all publications in Armenian).
4 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 18, 1833, S. 473-474.
5 Ghukasyants H., op. cit., pp. 38-39.
6 See Utujyan A., Mikael Chamchyan (brief outline of life and activities), “Herald” of Social Sciences, 1988,
N 9, p. 75 (in Arm.).
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Therefore, they considered it necessary to immediately purchase Persian fonts from London in
order to publish Persian and Tatar-Turkish books in Shushi1.

Here we consider it necessary to mention that from the very beginning of the activities of
the Shushi printing house the missionaries intended to publish books in Tatar-Turkish besides
Armenian. However, only in 1832, when they felt that the future of their activities was
endangered among the Armenians, did they take steps in that direction. Books in those
languages could be printed without hindrance, as missionaries had previously received
authorization from the censorship community in Kazan2.

In 1834, the missionaries did not publish any books in the Shushi printing house due to
several factors. First, Judt had to adapt the Persian font he received in the same year to a printing
press and experiment with that. In addition, he had to continue mastering his skills in Persian
and Tatar-Turkish, which he had started learning previous year3. At the same time, the
missionaries complained about the difficulties of publishing Armenian books conditioned with
their authorization, which they hoped would settle with the central company in Basel. The point
is that they received the authorization of publishing the books they had previously published in
accordance with the established procedure, so in case of their reprint they no longer considered
it necessary to receive the authorization again. The missionaries intended to republish not only
the educational and preaching books printed in previous years, but also the New Testament
published in Moscow in 1834 by them, whose second edition was to be published in Shushi in
3,000 copies with the means of the British Bible Society4.

As for the activities of the Shushi printing house in 1835, Judt published a small work by
local missionary Zaremba, written in 1828, calling for the conversion of Muslims to
Christianity (“An appeal to the Muslims”)5. This work was the first non-Armenian edition in
Shushi, that is, in Tatar-Turkish and Persian, with 500 print-run. In January-July 1835, the
printing house was busy publishing a book in Persian by another Shushi missionary – Pfander,
in 1,000 copies (“Scales of Truth”)6.

After that, Judt returned to printing Armenian books, republishing the booklets
“Alphabetical Copy-Book”, “ First Rule of a Psalm” and “History of the Holy Scriptures” in
the same year, each with a circulation of 1,200 copies7.

After the above-mentioned three Armenian booklets, no book was published in the Shushi
printing house at all, which is explained by the growing dissatisfaction of the Armenian clergy
against the missionaries and a number of circumstances hindering their activities.

The Armenian clergy would not have been able to restrict the activities of the Protestants if
the Russian authorities had not intervened8. Thus, the Governor General of the Caucasus G.
Rosen had quite a tough position on the missionaries’ activities. We learn from Rosen’s letter
dated 10 January 1835 to the Minister of Internal Affairs of Russia D. Bludov that he agreed
with the demands of the Armenian clergy, as he considered the activities of the missionaries

1 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 18, 1833, S. 473-474.
2 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 18, 1833, S. 468.
3 ACAC, v. VIII, 1881, p. 331, Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 19, 1834, S. 441, 444-445.
4 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 20, 1835, S. 371-372.
5 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 14, 1829, S. 438.
6 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 21, 1836, S. 460.
7 Ibid.
8 Leo, History of the Armenian Diocesan Theological School of Karabakh 1838-1913, Tiflis, 1914, p. 95 (in
Arm.).
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among the Armenians inadmissible1. On July 2 of the same year, the Ministry of Internal Affairs
officially banned the Protestant preaching activities in Shushi, allowing them to engage only in
agriculture and handicrafts2.

After this decision, the missionaries with writings to official bodies tried to justify their
activities, but to no avail. Moreover, when they asked the relevant authorities to at least allow
them to continue publishing activities in Shushi, they were also refused3.

In this situation, the missionaries of Shushi received an offer from the American
missionaries of Constantinople to move the printing house and printer Judt to the Black Sea
coastal city of Trabzon. However, the Basel Protestants, after studying this proposal in detail,
rejected it, instructing Zaremba and Judt to properly carry out the complete cessation of their
mission in Shushi4.

After the final cessation of the missionaries’ activities in Shushi, in September 1837 their
printing house was bought by Metropolitan Baghdasar5. The rest of the Protestants’ real estate
in Shushi was bought by the Russian government for the needs of local officials6.

As a result of the publishing activities of the missionaries in Shushi, in 1828-1835 29 books
were published in Armenian, one in Persian and one in Tatar-Turkish. A study of Armenian
books and their lists reveals that 14 of the published books are scientific studies translated from
European languages, and 15 are textbook publications. The total circulation of the above-
mentioned 29 publications, which were widely spread geographically, exceeds 35,000 units,
which is quite a telling number for the Armenian typography of the given period.

 Due to the necessity to publish Armenian books in that period, the missionaries rightly
pointed out that the existing Armenian printed literature was not available to many, especially
to the poor. Meanwhile, some of the Protestant books were distributed free of charge and others
were sold at affordable prices7. In general, speaking about the peculiarities of the printing house
of the missionaries of Shushi, we can say that when publishing books, they were guided by the
importance of the book’s content and not by the luxury of the printing art, as the misisonaries’
printing work, unlike many Armenian printing houses, did not generally pursue to get profit.
Definitely, during its short activity, the Protestant printing house in Shushi played a unique role
in the history of Armenian printing.

THIS RESEARCH WAS CONDUCTED WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE TOPIC "THE ACTIVITIES OF THE BASEL EVANGELICAL
SOCIETY IN SHUSHI".

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, պ․գ․դ․ Վ․Մ․Ավանեսյանը։

1 ACAC, v. VIII, 1881, pp. 313-320.
2 Ibid.
3 Leo, op. cit., p. 96.
4 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 22, 1837, S. 389-393.
5 Leo, op. cit., pp. 121-122.
6 ACAC, v. VIII, 1881, p. 332, Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 23, 1838, S. 382.
7 Evangelisches Missions-Magazin, Vol. 16, 1831, S. 502-503.
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The activities of the French Republic Provisional Government at the
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question” at international conferences and the restoration of France to
the rank of great power.
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Вторая мировая война поначалу обернулась для Франции национальной
катастрофой. После некоторого затишья «странной войны», в мае 1940 г. немецкая
армия предприняла решительное наступление на Западном фронте, и в течение
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месяца Франция оказалась разгромленной. Возглавлявший правительство страны
маршал Филипп Петен заключил 22 июня перемирие с Германией, согласно
которому Францию разделили надвое. Две трети страны, включая столицу, были
оккупированы Рейхом. Южная часть (так называемая свободная зона) и колонии не
подвергались оккупации и контролировались  правительством Петена, официально
сотрудничающим с Германией и обосновавшимся в курортном городке Виши.
Однако практически одновременно с «Францией Петена» стала существовать и
другая, «Свободная Франция», организация в иммиграции, основанная в Лондоне.
Ее создал не покорившийся врагу французский генерал Шарль де Голль, принявший
мужественное решение, во что бы то ни стало продолжать сопротивление
фашистской Германии,  чтобы в конечном итоге Франция смогла оказаться в лагере
победителей. Генерал никогда не признавал правительства Виши, считая его
незаконным, узурпировавшим власть.
     Война превратила де Голля в политика. Во главе «Свободной Франции»
(переименованной в середине 1942 г. в «Сражающуюся Францию») он неизменно
отстаивал интересы своей страны и ее огромной колониальной империи и старался,
чтобы возглавляемая им организация, которую генерал называл правительством в
изгнании, вместе с Великобританией, США и СССР участвовала в военных
действиях против общего врага. Отношения де Голля с Уинстоном Черчиллем и
Франклином Рузвельтом складывались нелегко. На протяжении длительного
времени президент США и премьер-министр Великобритании не хотели признавать
его  представителем государственных интересов Франции и вообще считали
человеком слишком амбициозным и плохо поддающимся их влиянию. И все же
генерал, можно сказать,  победил в «битве лидеров». В июне 1943 г. он сначала
совместно с генералом Анри Жиро, а потом и единолично встал во главе созданного
на территории Алжира (одной из французских колоний) Французского комитета
национального освобождения (ФКНО), теперь действительно настоящего прообраза
будущего французского правительства.
     В это время де Голль уже имел определенное видение будущего политического
устройства Франции, ее внутренней и внешней политики. Все свои усилия генерал
направлял на то, чтобы вернуть своей стране ранг великой державы и наряду с СССР,
Великобританией и США решать послевоенную судьбу Европы. Между тем,
главные союзные государства, хотя и признали в конце августа 1943 г. ФКНО, не
считали его равноправным себе. На важнейшую Тегеранскую конференцию (28
ноября – 1 декабря 1943 г.), где Сталин, Рузвельт и Черчилль решали вопросы
дальнейшего ведения военных действий и сотрудничества союзников, де Голль
приглашен не был.
     В 1944 г. глава ФКНО продолжал развивать свои внешнеполитические идеи.
Выступая перед Временной консультативной ассамблеей (она была сформирована в
Алжире как орган представительной власти при ФКНО) 18 марта 1944 г., де Голль
заявил о необходимости восстановлении «величия» Франции на международной
арене.1 В июне 1944 г., накануне открытия Второго фронта и высадки англо-
американских войск во Франции, ФКНО переименовал себя во Временное
правительство Французской Республики. На протяжении всего лета шли бои за

1 Gaulle Ch. De. Discours et messages. V.1. Pendant la guerre. 1940-1946. P.389.
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освобождение Франции, и де Голль как глава Временного правительства был
всецело поглощен этими событиями. Вместе с тем он зорко следил и за
международной ситуацией. В начале июня генерал побывал в Лондоне и беседовал
о ней с Черчиллем. В июле де Голль направился в Вашингтон, где во время своих
переговоров с Рузвельтом обсуждал вопросы о положении дел во Франции, ее
отношениях с союзниками и послевоенной оккупации Германии.
     21 августа в США в Думбартон-Оксе открылась международная  конференция,
работа которой была посвящена учреждению и разработке структуры будущей
Организации Объединенных Наций (ООН). Де Голля в Думбартон-Окс тоже не
приглашали. Но в решениях конференции было записано, что в Совет безопасности
при ООН (орган, на котором лежит главная ответственность за поддержание мира и
безопасности на планете) в качестве постоянных членов войдут США, СССР,
Великобритания, Китай и, со временем, Франция. Это был несомненный успех
деголлевской дипломатии.
     В конце лета 1944 года в результате национального восстания был освобожден
Париж. 31 августа в столицу Франции из Алжира переехало Временное
правительство, а вслед за ним и Временная консультативная ассамблея. 23 октября
возглавляемый де Голлем кабинет был признан одновременно США,
Великобританией, СССР и другими государствами союзников. Через два дня после
этого де Голль впервые в освобожденном Париже собрал пресс-конференцию, на
которой очертил пути дальнейшего развития Франции, в том числе ее
внешнеполитические задачи. Он видел их прежде всего в том, чтобы его страна
продолжала участвовать в военных действиях союзников по освобождению Европы
от фашизма и могла по праву претендовать на получение зоны оккупации Германии.
Глава Временного правительства также полагал, что Франция должна быть
полноправным участником обсуждений проблем послевоенного устройства Европы,
мирного урегулирования и безопасности. Ключевым для своей страны генерал
считал вопрос о дальнейшей судьбе двух прилегающих к границам Франции
территорий Германии – Рейнской области и Рура. Именно оттуда, - по словам де
Голля, - всегда осуществлялась агрессия немцев против французов. Экономически
развитый Рур генерал назвал главным военным арсеналом Германии.1

     В декабре 1944 г. глава Временного правительства Франции совершил
исторический визит в СССР, в результате которого был подписан Договор о союзе и
взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и
Французской Республикой. Во время переговоров в Москве де Голль возлагал
большие надежды на серьезный разговор со Сталиным по поводу судьбы Рейнской
области и Рура. Однако руководитель СССР сразу заявил, что такой важный вопрос
нельзя решать в двустороннем порядке, а необходимо обсуждать сообща всеми
союзниками.2 Де Голль не смог возразить, но даже много лет спустя вспоминая о
своей беседе со Сталиным в Москве по поводу Рейна и Рура, говорил: «В 1944 году

1 Ibid. P.456-457.
2 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945. Т.2. М., 1983.
С.162.
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я хотел создать другие границы и сказал об этом Сталину, но я тогда не был
достаточно силен, чтобы отстоять свою точку зрения».1

     В январе 1945 г. французские руководители болезненно отреагировали на тот
факт, что Франция не получила приглашения для участия в Ялтинской (Крымской)
конференции. Де Голль воспринял это как оскорбление. Но лидеры союзных
государств, хорошо знающие генерала как  упрямого и несговорчивого человека,
единодушно решили в Ялту его не приглашать.
     Так, Рузвельт писал Черчиллю накануне Крымской конференции: «Попытка
привлечь де Голля к участию в совещании нашей тройки привела бы лишь к
появлению нежелательного осложняющего фактора».2 Сам Черчилль в день
открытия конференции 5 февраля прямо заявил, что он был против участия де Голля
в ней и подчеркнул: «Франция не должна и не будет принимать участие в таких
совещаниях союзников как нынешнее», являющее собой привилегированный клуб.3
Сталин же даже более аргументированно высказал свою отрицательную позицию по
поводу присутствия главы Временного правительства Франции на конференциях
«великих держав». Еще в начале войны в Лондоне де Голль часто повторял –
«Франция – это я», чем приводил в бешенство сначала Черчилля, а потом и
Рузвельта. В конце войны, когда победа была близка, и генерал утвердился на
политической арене своей страны как непререкаемый единственный лидер нации,
президент США и премьер-министр Великобритании о таких заявлениях
руководителя «Свободной Франции» уже не вспоминали. А вот Сталин, страна
которого несла самые большие потери в войне, помнил, что Франция первой
половины Второй мировой войны – это не только де Голль. В самом начале
переговоров в Ялте, 5 февраля, глава СССР заявил: «Я – за великую Францию.
Однако при всем уважении к Франции нельзя забывать того, что произошло. Ведь
Франция в эту войну открыла ворота немцам. Это стоило  союзникам и Европе
колоссальных жертв. Вот почему мы не можем ставить Францию на одну доску с
тремя великими союзниками».4 А 4 февраля на предварительном заседании в
Воронцовском дворце в Алупке Сталин подчеркнул: «Де Голль не совсем понимает
положение Франции. Американцы, англичане и русские проливали кровь ради
освобождения Франции. Французы же потерпели поражение и сейчас имеют лишь 8
дивизий. Тем не менее, де Голль хочет, чтобы у Франции были те же самые права,
как у США, Англии и России».5
     Как видим, в конце войны проблема французского коллаборационизма вообще и
деятельность маршала Петена, в частности, постоянно присутствовали на сколько-
нибудь важных переговорах по поводу будущей судьбы Франции. Сам Петен еще в
конце ноября 1944 г. по приказу Временного правительства был арестован и ждал
суда. Но его страна, несмотря на невероятные усилия де Голля во время Второй

1 Цит.по: Суту А.-Ж. Договор 1944 года и его значение для французской дипломатии – Россия –
Франция. 300 лет особых отношений. М., 2010. С.272.
2 Цит. По: Churchill W.S. The Second World War. Boston. 1948-1953. V.6. P.186.
3 Ялта – 1945. Начертания нового мира. Документы и фотографии из личного архива Сталина.
М.,2010. С.93.
4 Там же. С.92.
5 Там же. С.52.
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мировой войны, уже  вписала факт капитуляции Франции 1940 г. и ее последствия в
свою историю.
     Ялтинская конференция, несмотря на отсутствие на ней председателя Временного
правительства, стала для Франции важнейшим этапом в ее внешней политике  конца
Второй мировой войны. Именно  в Крыму Сталин, Рузвельт и Черчилль не раз
обсуждали «французские интересы» и приняли решения, позволившие впоследствии
окончательно вернуть Франции статус великой европейской страны.
     В Ялте не раз говорили о судьбе Рейнской области и Рура. Выяснилось, что только
на переговорах со Сталиным в Москве де Голль осмелился заявить о претензиях
Франции на эти территории. Перед Рузвельтом и Черчиллем глава Временного
правительства такой вопрос не ставил.1 В результате решение проблемы по Рейну и
Руру решили отложить. Не менее существенным был вопрос выделения для Франции
зоны оккупации Германии. Сталин сначала возражал, но когда получил от Рузвельта
и Черчилля заверения в том, что эта зона будет составлена из американской и
английской зон, то согласился. Лидеры СССР, США и Великобритании решили
также, что необходимо ввести Францию в Контрольный совет, призванный
осуществлять верховную власть в оккупированной союзниками Германии.
     По итогам переговоров в Ялте было составлено заключение, пункт IV которого
гласил: «Было решено, что Франции должна быть предоставлена в Германии зона,
подлежащая оккупации французскими войсками. Эта зона будет образована из
британской и американской зон, и ее размеры будут установлены англичанами и
американцами в консультации с Французским временным правительством.
     Было также решено, что Французское временное правительство должно быть
приглашено войти в качестве члена в Контрольный совет по Германии».2

     Генерала не слишком удовлетворили итоги ялтинской встречи трех союзных
держав, однако посла СССР в Париже А.Е.Богомолова он 15 февраля принял и
высказался по поводу Крымской конференции. После разговора посол отписал в
Москву: «Де Голль сделал обиженную гримасу и начал с того, что вопрос о
неучастии Франции на конференции не есть вопрос национального самолюбия для
французского правительства, а вопрос об исторической ответственности за эти
решения».3 Затем председатель Временного правительства объявил послу, что
Франция настаивает на оккупации Рейнской области и добавил: «Рейнскую область
мы оккупируем в любом случае, т.е. если не теперь, то после. Этот вопрос для нас
решен. Вообще решения Крымской конференции, кроме решений о разгроме
Германии, очень теоретичны. Ни вопросы Рейна, ни Одера не решены. Я предпочел
бы более конкретные решения».4 И все же, справедливости ради подчеркну, что
Сталин, Рузвельт и Черчилль решениями Ялтинской конференции  очень повысили
статус Франции на международной арене.
     Европа тем временем приближалась к окончательной победе над фашизмом.
Глава Временного правительства  по-прежнему придавал очень большое значение
участию французских войск в военных действиях. В конце 1944 – начале 1945 гг.

1 Там же.
2 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945. Т.2. С.242.
3 Там же. С.248.
4 Там же. С.249.
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французы вели ожесточенные бои в Эльзасе. Самое упорное сопротивление немцы
оказывали в окруженных  французами  «карманах». В декабре – январе
кровопролитные бои шли за уничтожение противника в «кармане» вокруг
эльзасского города Кольмар. А ликвидировать немцев, засевших в «карманах» на
юге Франции, в департаменте Жиронда, удалось только в апреле 1945 г. На
Восточном фронте храбро сражались пилоты легендарной советско-французской
эскадрильи «Нормандия-Неман». 29 марта командующий 1-й французской армией
генерал Де Латр де Тассиньи получил приказ де Голля начать вместе с англичанами
и американцами  форсирование Рейна. Вскоре французские войска вступили в
Карлсруэ, Штутгарт и Ульм. В начале мая французы заняли территорию западной
Австрии, область Вале Д’Аоста в Италии и подошли к Турину.
     В апреле 1945 г. США, Великобритания, СССР, Франция и Китай стали
учредителями конференции в Сан-Франциско, которая была призвана создать
Организацию Объединенных Наций (ООН) и разработать ее Устав. Пять стран-
учредительниц должны были также выступить в роли приглашающих на
конференцию других стран. Тем не менее, Франция отказалась быть приглашающим
государством. Временное правительство сослалось на то, что Франция не
участвовала в предыдущей конференции по учреждению ООН в Думбартон-Оксе в
августе 1944 г., и текст приглашения не был с ней согласован. Конференция в Сан-
Франциско открыла свои заседания 25 апреля.
     8 мая 1945 г. генерал Де Латр де Тассиньи подписал от лица Франции под
Берлином акт капитуляции Германии. 6 июня Франция получила зону оккупации
Германии, охватившую почти всю Рейнскую область, а также вошла в Контрольный
совет. Такие резолюции союзников были чрезвычайно важны для Временного
правительства. Но на Берлинскую (Потсдамскую) конференцию (17 июля – 2 августа
1945 г.) Францию опять не пригласили. Несмотря на это в Потсдаме было решено
ввести Францию в состав Совета министров иностранных дел пяти великих держав,
призванного проводить подготовительную работу по мирному урегулированию в
Европе, а также в Репарационную комиссию.
     На Берлинской конференции вновь обсуждалась очень интересующая Францию
проблема о судьбе Рейнской области и Рура. Временное правительство по-прежнему
стремилось поставить эти регионы под свой контроль. Оно даже муссировало вопрос
о создании после войны нескольких (более слабых, чем единое) немецких
государств, а Рур стремилось вообще отделить от Германии и сделать его зоной под
международным контролем. Де Голль считал, что только таким образом Франция
сможет обезопасить себя от возможной немецкой агрессии в будущем. Французские
дипломаты не переставали вести переговоры на эту тему вплоть до 1947 г. Но
добиться желаемых результатов им так и не удалось. А в Потсдаме новый президент
США Гарри Трумэн 21 июля 1945 г. заметил: «Франция захочет получить Саар и
Рур, и если мы отдадим Франции Саар и Рур, то что же тогда останется Германии».
На эту ремарку Сталин твердо и однозначно ответил: «Об этом решения нет».1  Как
известно, в конечном счете, и Рейнская область и Рур остались в составе Германии.

1 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-
1945. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей союзных держав – СССР, США и
Великобритании. 17 июля – 2 августа 1945. М.,1980. Т.6. С.120.
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     Летом 1945 г. активизировались военные действия союзников против Японии.
Франция находилась в состоянии войны с Японией еще со времени возглавляемой
де Голлем «Свободной Франции», с декабря 1941 г. Главнокомандующим
французскими войсками на Дальнем Востоке был генерал Леклерк. Он и подписал
от лица Франции вместе с представителями других союзных держав   2 сентября 1945
г. акт капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась. Франция вернула
себе ранг великой державы и стала полноправным участником сложного процесса
послевоенного мирного урегулирования.
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Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  պ․գ․դ․ Վ․Մ․Ավանեսյանը։
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РЕСПУБЛИКА АРЦАХ НА ПУТИ К
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНТЕКСТЕ ЕГО
ИСТОРИКО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛИИ

Ս․Դադայան
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ՝

ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ժողովուրդների կենսագործունեության առավել կարևոր խնդիրներից
ամենանշանակալին նրա՝ սեփական պետություն ստեղծելու
ինքնակազմակերպչական ունակությունն է, որպեսզի դրանով
արտահայտի և իրացնի իր նպատակները։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի
մոտ այդ գործընթացն ընթացել է պատմական կոնկրետ
պայմաններում։ Արցախ-Ղարաբաղի հայերի մոտ պետականության
առաջացումը տեղի է ունեցել պարսկական տիրապետության,
ռուսական ցարիզմի, բոլշևիկյան բռնապետության և ադրբեջանական
զինվորականների դեմ դաժան պայքարի ընթացքում։ Արցախի
Հանրապետության ողջ 30-ամյա շրջանն ամբողջ աշխարհին վկայում
է, որ Արցախ-Ղարաբաղի հայկական պետականության հիմքը
հանդիսանում են հայ ժողովրդի ճակատագրական խնդիրների
լուծումը, ինչն էլ դեմ է թուրք-ադրբեջանական շահերին, իրենց
հռչակած պանթուրքիզմի ծրագրին։
Բանալի բառեր՝ Արցախ-Ղարաբաղ, Ռուսաստան,
ազատագրական առաքելություն, ցարիզմ, անկախություն,
մելիքություն, իրավունք, ինքնորոշում, տարածք,
ամբողջականություն, ճանաչում, Ադրբեջան։

В ряду наиболее важных проблем жизнедеятельности народов
является его способность к самоорганизации, путем создания
собственного государства для выражения и реализации своих
целей. У каждого народа этот процесс протекал в конкретных
исторических условиях. Возникновение государственности у
армянства Арцах-Карабаха имело место в жесткой борьбе против
персидксого владычества, российского царизма, большевисткой
диктатуры и азербайджанской военщины. Весь 30-летний
период истории Республики Арцах свидетельствует о том, что в
основе армянской государственности в Арцах-Карабахе лежат
решение судьбоносных проблем армянского народа, которое
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противоречит как тюрко-азербайджанским интересам, так и
провозглашенным ими планам пантюркизма.
Ключевые слова։ Арцах-Карабах, Россия, освободительная
миссия, царизм, независимость, меликства, право,
самоопределение, территория, целостность, признание,
Азербайджан.

S.Dadayan
THE ARMENIANS OF ARTSAKH ON THEIR WAY TO SELF-

DETERMINATION IN TERMS OF HISTORICAL-
GEOPOLITICAL REALITIES

One of the most important issues of people’s lives is its self-
organizing ability to create its own state to express and realize its
goals. For each nation this process was under specific historical
conditions. For the Armenians of Artsakh-Karabakh the emergence
of statehood was under the severe struggle against Persian rule,
Russian tsarism, Bolshevik dictatorship and Azerbaijani military. The
30-year period of the Republic of Artsakh testifies to the whole world
that the bases of the Armenian statehood in Artsakh-Karabakh are
the  solution  of  the  fatal  problems  of  the  Armenian  people.  This  is
against the Turkish-Azerbaijani interests, their proclaimed plan of
Pan-Turkism.
Key words: Artsakh-Karabakh, Russia, liberation mission, tsarism,
independence, Melikdom, right, self- determination, territory,
integrity, recognition, Azerbaijan.

Исторический Арцах в качестве составной части являлся 10-й провинцией
Армении. Как политико-административная единица он имел общие черты бытия
с другими провинциями страны. “Будучи единым этнографически, хозяйственно
и по языку, Карабах* сделался цитаделью Армении, ее восточным флангом. Таким
он был в прошлом, таков он сейчас, таким он будет и всегда, ибо сердце Армении,
долину Арарата, нельзя защищать, не владея Карабахом”1,- писал русский
писатель С. Городецкий в столь не далеком 1919 году.

По разному сложилась судьба провинции после неоднократного раздела
Армении между Византией, Персией и Турцией. В позднем средневековье, после
раздела Армении между Турцией и Персией (1639г.), армянские княжества
(меликства) Арцах-Карабаха сохраняли свою внутреннюю независимость. Еще в

*  В XIVв. исторический Арцах приобрел новое название- “Карабах”. Он впервые упоминается в
сочинениях безимянного “Грузинского хронографа”, персидского историка Хамдаллаха, Казвини и
армянского автора Товма Мецопеци.- Нагорный Карабах. Историческая справка, 1988, с. 8.
1 Городецкий С., Карабах,- “Карабахский вопрос”. Истории и сущность в документах и фактах.
Степанакерт, 1989, с.4.
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начале XVIIв. объединив на равных правах пять меликств*, персидский шах Аббас
I окрестил их под общим названием “меликства Хамсы”.**

Русский военный историк В. Потто описывая военно-политические события
конца XVIII –начала XIXвв. в Арцахе писал: “Среди обломков некогда великого
армянского царства Карабах, принадлежавший персиянам, один сохранил у себя,
как памятники минувшего величия те родовые уделы армянских меликов,
которые занимали собой все пространство от Аракса до реки Курак. В Арцахе или
Нижнем Карабахе эти родовые уделы были: Дизак, Варанда, Хачен, Чароперт и
Гюлистан, собственно и состовляющие Карабахское владение”1. Будучи в составе
России (Гюлистанский договор) в территориальном, политико-
административном плане Арцах-Карабах оставался единым до конца первой
мировой войны общей площадью в 15.5 тыс. кв.км.2

В начале XVIIIв. в армянском освободительном движении произошло
изменение вектора геополитической ориентации. Освободительная борьба
армянства Восточной Армении против шахской Персии и восстановление
государственности силами европейских стран особой надежды им не сулила.
Десять армянских меликов Арцах-Карабаха и Сюника обратились русскому царю
Петру I (миссия И. Ори, 1701г.) за помощью, с целью освободится от персидского
владычества. “Сравнительно в лучшем положении находилась та часть Армении,
которая называлась Карабахом. Здесь еще сохранились остатки прежней
политической независимости. Страна находилась в наследственном управлении
нескольких меликов… Эти мелики вошли в сношение с Петром
Великим,…возобнавили эти сношение с Екатериной II, и не прекращали их до тех
пор, пока русская власть не утвердилась в их стране”3,- писал известный
армянский историк и лингвист второй половины XIXв. Г. Езов(Эзов). С тех пор
армянство Арцах-Карабаха накрепко связало свою судьбу с Великой Россией.
Решение светской (мелики) и религиозной (Гандзасарский католикосат) властей
Арацаха вошло в историю как первый и единственный из всех народов в
окружении России, взявший курс на ее ориентацию.

Во второй половине XVIIIв. в борьбу за независимость армянского народа
включились новые сили проживающие за пределами Армении. Наиболее
крупным деятелем, несомненно, был Иосиф Эмин (1726-1803гг., Индия). После
долгих странствий в Англии, он прибыл в Армению и предпринял ряд попыток
возродить освободительное движение, программа которого состояла из двух
пунктов: а) освободить Армению с помощью Грузии; б) создать армяно-

1 Потто В., Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского владычества. М., 1993, с.5.
2 Բալայան Վ., Արցախի պատմությունը: Հնադարից մինչև մեր օրերը: Եր., 2011, էջ 17:
* Дизак, Варанда, Хачен, Джраберд, Гюлистан.
** “Хамса”- в переводе с арабского “пятерица”.
3 Эзов Г., Сношения Петра Великого с армянским народом. СПБ, 1898, с. XI.
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грузинское союзное государство. Находясь в России и встретившись с канцлером
М.И. Воронцовым в 1761г., убедили егоя, что только с помощью России Армения
может освободиться от турецкого и персидского ига. Эмин устанавливал связи с
карабахскими меликами. Посетил Гандзасар и Геташен.  Попытки Эмина
объединить все антиперсидские силы Арцах-Карабаха не имели успеха1.

Для карабахских меликов и духовных лиц Эмин не мог быть понятым,
особенно по части роли армянского духовенства. Эмин проклинал как соседей,
так и духовенство,  заявляя,  что если “первые (персы,  арабы и “дикие”  турки)
лишали армян жизни, то вторые (духовенство) сковывали душы и заключали их в
темницы”2.

При выборе формы государственного устройства Эмин отвергал
просвещенный обсолютизм, он требовал для армян устанавления
республиканского строя3.

Другим видным представителем армянской освободительной мысли из
Индии (мадрасский кружок) является Мовсес Баграмян. Он в целом разделял
программные положения, выдвинутые И.Эмином М. Баграмян также побывал в
Карабахе.  Поняв,  что их взгляды не могут быть претворены в жизнь уехал в
Индию. К “мадрасской школе относится и Ш.Шаамирян. Они отрицали
монархический строй для Армении и Арцаха, предложив разработать
“конституцию”, видя форму государственной власти не иначе, как республику”4.

Проекты программ армянских идеалистов Индии по освобождению Армении
второй половины XVIIIв. не могли быть осуществлены по ряду причин: а)
упомянутые мыслители выражали интересы зарождающейся буржуазии, которых
в разрозненной и отсталой Армении, в т.ч. и в Арцахе и следов не было; б) будучи
освобожденной с помощью монархической России, она не могла оказать помощи
Армении в создании государства с республиканским строем; в) армянская
апостольская церковь была главной защитницей всего армянства. Между тем она
находилась под острой критикой мыслителей из “мадрасского кружка”.

О восстановлении армянской государственности на базе меликств Арцах-
Карабаха отмечали армянские общественные деятелиб живущие в России. В этом
плане примечателен план астраханского купца Мовсеса Сарафяна. В 1769г. он
представил в Коллегию иностранных дел России свой проект по освобождению
Армении от турецкого и персидского владычества, в котором он предложил:

- образовать вооруженные отряды из армян, подчиненные командованию
русских войск;

1 См.: Գրիգորյան Զ., Հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը: Եր., 1960, էջ 162:
2 Цит.: по кн.: Габриелян Г.Г., История армянской философии. Ер., 1972, с.238.
3 Там же, с. 239.
4 Габриелян Г.Г., Указ. соч., с.241; Պողոսյան Ս.Ս., Ռուս-հայ բարեկամության պատմությունից,
Եր., 1974, էջ 541.



Հասարակական գիտություններ206

- в борьбе за освобождение армянского народа включить карабахских меликов
с их вооруженными отрядами;

- царем армянского государства назначить одного им меликов Арцаха;
- армянское госдураство должно было находиться под покровительством

России”1.
В контексте проектов по восстановлению государственности значится и

проект духовного лидера армянских колоний России Иосифа Аргутинского*. Он
был составлен в 1783 году, имел 20 статей2. Проект предусматривал:

а) Армения освобождается при содействии российских вооруженных сил, при
постоянном размешении их в стране;

б) формой государственного првления в стране планировалась монархия.
Царь Армении должен быть утвержден императором России. Он мог быть как
русский, так и армянин по происхождению;

в) Армения должна находиться в вассальной зависимости от России, платить
налог, во время войн участвовать на ее стороне;

г) в Армении устанавливается крепостное право, с той разницей, что
крестьянская семья могла быть продана с землей3.

Сравнивая проекты М. Сарафяна и И. Аргутинского с проектами членов
“мадрасского кружка”, первые были наиболее приемлемыми. Но и они не могли
быть притворены в жизнь по причине оторванности их реальных
геополитических процессов России и Армении, в частности, Арцах-Карабаха.

В условиях развития русско-армянских политических отношений, когда
карабахские мелики и духовные лидеры имели особую активность в
освободительной борьбе, военно-политическое руководство России пришло к
пониманию о необходимости отстранения узурпатора Ибрагима и признание
Арцах-Карабаха в новом статусе. Генерал-фельдмаршал, князь Г.А.Потемкин 6
апреля 1783г. подписал ордер на имя командующего русскими войсками на
Кавказе генерала П.Потемкина, в котором препдисывалось: “Шушинского хана
Ибрагима свергнуть должно, ибо после сего Карабах составит армянскую
независимую,  кроме России,  никому область.  Вы тут употребите все старания,
чтобы новая сия область устроилась на наивыгоднейшим образом для народа”4.

1 http://findarmenia.org/arm/history/22/409/411.
2 Հայաստանի ազատագրության հյուսիսային և հարավային ծրագրերը.-
http://www.anunner.comrepository-articler/armenian-people-history/37.
* Иосиф Аргутинский (Овсеп Аргутян) с 1775г. духовный лидер армян России. В 1799г.
содействовал основанию на Дону Нового Нахиджевана, а в 1792г. Григориополиса. В 1800г. был
избран католикосом всех армян. Умер в 1801 году.
3 Հայաստանի ազատագրության հյուսիսային և հարավային ծրագրերը.-
http://www.anunner.comrepository-articler/armenian-people-history/37.
4 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Сб.док., т. 1, М., 2008, док.79, с.95.
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Князь Г.Потемкин известил (19.05.1783г.) императрицу Екатерину II о данном им
повелении генералу П.Потемкину: “…я дал резолюцию ген. Потемкину об
Ибрагим хане шушинском, чтоб при удобном случае область его, которая
составлена из народов армянских дать в правление национальному и через то
возобновить в Азии христянское государство сходственное высочайшим в. и.в.
обещаниям, данным через меня армянским меликам”1. Имперские интересы
России требовали, чтобы она имела на юге буферное христианское государство
под покровительством России, противостояшее  Персии и Турции.

Армянство Карабаха с нетерпением ждало “низложения Ибрагима, так как
большую часть населения Карабаха состовляли армяне подвластные меликам”2,-
писал русский историк второй половины XIXв. Н.Ф. Дубровин.

В борьбе за независимость армянства в 80-е годы XVIII  активно трудились
новые военно-политические силы в лице Ивана Лазарева* (Ованес Егиазарович
Лазарян) и А.В.Суворова**. В связи с этим И.Лазарев обращается (10.01.1780г.) к
великому полководцу А.В. Суворову: “Армения уже несколько веков лишилась
государя своего и особенного правления, многими местами овладели турки и
персияне; малая же часть, то есть карабахцы поныне остаются в независимости, но
в случае какого-нибудь начальника Армения может-таки восстановиться и в
короткое время сделается стечение немалого народа”3.

Обращение представителей армянской диаспоры к военно-политическим
лидерам России,  есть подтверждение той истины,  что даже в условиях,  когда
самозванцы- т.н. “ханы” узурпировали власть в крае, карабахские мелики
преставляли последний осколок от древного армянского государства, которые
могли стать опорой в возрозждении государственности в новых условиях.

Политические деятели окружения императрицы Екатерины II обладали
достоверной информацией о Карабахе, его истории, населении, фактах произвола
со стороны Ибрагима над армянскими меликами и духовными деятелями. Князь
Г.Потемкин, как второе лицо царского двора и полководец А. Суворов имели
частые встречи с И.Аргутинским и И. Лазаревым4.

1 Там же, с. 96.
2 Дубровин Н.Ф., История войны и владычества русских на Кавказе, т.2, ч.1, СПб, 1886, с.33.
3 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Сб.док., т. 1, док.59, с.78.
* Лазарев Иван Лазаревич (1735-1801гг.), выдающийся деятель армянского освободительного
движения. Действительный государ. Советник. Разработал проект восстановления армянской
государственности. Промышленник, основал школы, построил церкви.
** Суворов А.В. (с 1799г.-генералиссимус)- 1729-1800гг. С материнской стороны принадлежит
армянскому народу. Мать-Авдотья Федосеева была дочерью жителя г. Моздока Манукова Федосея
Симоновича, армянина по происхождению.
4 См.: Ионнесян А., Россия и армянское освободительное движение в 80-х годах XVIII столетия,
Ер., 1990, сс.18-19.
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И. Лазарев в беседе с А. Суворовым изложил суть своего проекта по
восстановлению государственности в Армении, который был известен как “нота
господина Ивана Лазарева”. “Если б по выбору народа или по высочайчему
соизволению случилось бы из нации одному начальнику, довольно б было на
первый случай, чтобы он мог утвердиться в Дербент(е),- заявил И.Лазарев А.
Суворову, и сделана б была ему помощь овладеть Шемахою и Ганджою, тогда из
Карабаха и Сюника кои безсомнения присоединятся, собрав достаточное число
войска, может легко овладеть Ериваном и прочими городами”1.

Так с первых лет 80-х было проложено начало нового этапа армяно-
российских политических отношений. Суть этих отношений- содействие
восстановлению армянской государственности. 2 сентября 1781г. карабахские
мелики обращаются к А.Суворову словами: “…покорнейше просим сию нашу
просьбу не оставить и подать надлежашую помощь”2.  В этот же день,  2 сентября
1781г. мелики Арцаха обратились к русской царице Екатерине II, с просьбой
принять армянский народ Карабаха “под высокое в и.в. покровительство”: “мы из
нации армянских начальников и государства оставшие военные мелики и все
здешния владельцы, … просим о нашей армянской нации… оказать нам-
христианам, помощь и спасение…”3.

К концу 1782г. петербургский двор вновь заинтересовался регионом
исторической Армении. Командующий российскими войсками на Кавказе
генерал П.Потемкин (12.12.1782г.) обратился к И.Аргутинскому с просьбой
ответить на вопросы, касающиеся Армении:

1) Земля Великой Армении сохраняет ли силу духа, нужную для спасения
души?... Сила разума, закон и крепость веры только ли действствуют, чтобы…
свергнуть иго, их утесняющее?...

5) …Вся ли карабахская провинция платит дань царю Ираклию, и хан
шушинский подчинен ли ему…?

6) прилежащая земля армянская к Грузии ныне во владении кому
принадлежит? Сколько меликов в Карабахской провинции, и сколько можно
полагать народа?

10. Где Шушинский хан имеет свои укрепления? Какие окрестности около его
укрепления? Как можно к нему доходить? Я прошу покорнейшее дать мне идею о
том славном замке, где он считает себя неприступным, как к оному идет дорога?
Через какие озера, леса, горы и болота?

1 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Сб.док., т. 1, док.59, с.78.
2 Там же, док. 63, с.80.
3 Там же, док. 64, с. 81.
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11. Всех тех ханов или владельцев, с коими можно иметь или дело, или
сношения послику, возможно описать их разум и нравы, добродетели или пороки,
силу и слабости”1.

Не трудно заметить, что вопросы генерала П.Потемкина адресованные
И.Аргутинскому крутились вокруг Арцах-Карабаха (в лексике русского генерала
- “Карабахская провинция”), его меликов и “славного замка”. Обратим внимание,
что в вопросах ни разу не упоминается термин “ханство”, что касается выражения
“шушинский хан”, без упоминания имени “хана”, оно также объяснимо: по
содержанию вопросов главный удар командование спланировал нанести по
укреплениям “шушинского хана”, как самозванца и чужеродного элемента в
крепости Шуши, вклинившийся в политическую жизнь армянских меликов,
разладив их былое единство.

Ответы полученные П.Потемкиным от И. Аргутинского, на интересующие
им вопросы, Г.Наджафли голословно характеризовал как “далекая от
объективности информация”2. Историк А.Шахмурадов оказался более смелым чем
Наджафли. “В годы царствования Екатерины II самоуправство армян на Южном
Кавказе получило еще большее распространение. Екатерина II уделяла особое
внимание усилению в районе христианского элемента и планировала после
укрепления в Дербенте захватить Шемаху и Гянджу,  и собрав войска из армян в
Шемахе и Сигнахе (Карабах-С.Д.), предпринять поход на Иреван. Она обещала
армянам создать на азербайджанских землях под покровительством России
Армянское царство”3,- пишет А.Шахмурадов. К сведению Шахмурадова заметим:
армянские мелики и духовные лидеры Арцах-Карабаха никогда не скрывали свои
стратегические цели. Что касается России, то ей необходимо было иметь
истинного союзника- государства. Петербургский двор вполне осознано считал,
что армянство может стать таким при восстановлении ею государственности. В
контексте поднятого Шахмурадовым вопроса, было бы справедливо, чтобы он
попытался бы задуматься над вопросом, почему Екатерина Великая не
планировала создание “азербайджанского” царства, скорее султаната на т.н.
“азербайджанской земле”?

Вскоре ушла из жизни Екатерина II,  пришел новый царь Павел I.  2  июня
1799г. Павел I подписал Императорскую Грамоту с завидной преамбулой
“Державной и знаменитой Карабахской области благородным меликом
Джумшуду Шахназарову, владельцу варандинскому и Фридону Беглярову,
владельцу гюлистанскому, и всем прочим оно знаменитой области владетельным
меликам и юзбашам и всему народу их наша императорская милость и

1 Там же, док.67, сс. 83-84.
2 Наджафли Г., Планы создания армянского государства на азербайджанских землях во второй
половине XVIII века.- 1905.az.ru.
3 Шахмурадов А., Армяне на Южном Кавказе, Баку, 2015, сс. 63-64.
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благоволение”1. В этот же день последовала другая грамота Павла I в адрес Картли-
Кахетинского царя Георгия XII, о принятии армянских меликов с их подданными.
“По прибытии к вам,  войти во все нужды их,  отвести просимую землю,  …  и
оставить все те права и преимущества над подвластными им армянам, какие они в
прежнем отечестве своем имели…”2,- гласила Грамота.

Значение Грамот Павла I, видимо следует оценить с двух позиций: а)
подтверждение неопровержимого факта со стороны главы имперской России, что
армянские мелики были и остались единственными хозяевами земли карабахской
“области”, что т.н. “Карабахское ханство” всего лишь миф, сохранившийся в
памяти народа до наших дней; б) грамота русского царя касалась не только
Джумшуда и Фрейдуна, а всех меликов в самом Карабахе, что было в интересах
самой России.

Грамоты Павла I сильно задели азербайджанских историков наших дней. Так,
историк Т.Кочарли пишет: “Как это видно, издавая грамоту, царская власть
абсолютно игнорировала Карабахское ханство и даже ради дипломатического
приличия не поставила в известность карабахского хана, чьими подданными
мелики являлись”3. Каждый следующий пассаж азербайджанских авторов
смешнее другого.  Неужто Кочарли всерьез (как в наши дни в Азербайджане
принято включить в т.н. “черный список”,  посещающих Карабах, не поставив в
известность руководство страны) считает и русского царя Павла I также влючить
в этот список задним числом?

За этим Грамотами последовал и награждении карабахских меликов
Золотыми медалями, которые специальным повелением Павла I (26.04.1799г.)
“было изготовлено на монетном дворе восемь” медалей4. В рапорте Статного
советника П.Ковалевского о награждении гюлистанского мелика Абова “Золотой
медалью” говорится: “сей мелик, по предприимчивости и военному духу… падаст
превосходнешему о себе надежду в оказании при удобном случае подвигов своих,
на службу высочайшему всероссийскому престолу”5.

В принятии указанных решений в адрес армянских меликов,  петербургский
двор не имел причин поставить в известность даже Тегеран, тем более Ибрагима,
так как:  а) мелики были подданными Персии,  а не Ибрагима;  б) поставить его в
известность, означало признание прав его (Ибрагима) над меликами, чего Россия
не могла допустить.

Привязанность армянских меликов к России не могла  не задеть Персии. Шах
Персии Фатали старался удержать меликов Джумшуда и Фрейдуна в Карабахе,

1 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Сб.док., т. 1, док.123, с.135.
2 Там же, док. 124, с. 136.
3 Кочарли Т., К истории Карабахского вопроса (вымыслы и действительность), Баку, 2009, с. 40.
4 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Сб.док., т. 1, док. 121, с. 134.
5 Там же, док. 127, с. 138.



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 211

обещав им высочайшее покровительство1. Мелик Джумшуд, поставив в
известность царя Павла I предложение персидского шаха подтвердил свою
пророссийскую ориентацию2.

К концу XVIIIв. идея создания армянского государства на базе Арцах-
Карабаха, трансформировалась в политику покровительства России над
христианским населением края, как наиболее возможная и объективно
обусловленная развитием международных отношений политика.

В одном из своих писем (23.01.1801г.) главнокомандующему русских войск на
Кавказе генералу К.Ф. Кноррингу Павел I советовал: “не ищите иных
приобретений делать, как те, которые добровольно будут искать моего
покровительства. Лучше иметь союзников, интересованных в сюзе, нежели
подданных ненадежных…”3. Чтобы не потреять армянский Карабах, как
“надежный союзник” необходимой России, она должна была ускорить его
присоединение к себе. Дорога к Карабаху пролегала через Грузию. 18 января 1801
году Павел I подписал манифест о присоединение Грузии к России4.

Имевшие место русско-персидские войны (1804-1813гг. и 1826-1828гг.)
казалось должны были внести ясность в будущее политического обустройства
Арцах-Карабаха. Но даже после победного Россией завершения войны, она не
даровала армянству независимость. Это были времен, когда шла борьба за раздел
мира между имперскими державами. В результате этих войн территория
Восточной Армении, в т.ч. Арцах-Карабах, были присоединены к России.
Армянский народ и его лидеры, с пониманием отнеслись к этому решению. Это
был и их осознанный выбор. Армянство, в т.ч. Арцах-Карабаха было спасена от
физического уничтожения.  Армянство в составе России сумело сохранить и
значительно увеличить численность и приумножить свой духовный потенциал. К
начале XXв. оно обзавелось подлинной национальной интеллигенцией. Город
Шуши со своими культурно-просветительскими учреждениями стал феноменом
армянской культуры.

С окончанием русско-персидской войны 1826-1828гг. царь Николай I
специальном Указом от 21 марта 1828г. решил: “Силою Трактата*, с Персией,
заключенного, присоединенной к России от Персии ханство Эриванское и
ханство Нахичеванское повелеваем во всех делах именовать отныне Областию
Армянскою и включить оную в Титул Наш…”5. Начался процесс возвращения
армян из Персии в родные очаги.

1 Там же, док. 126, с. 138.
2 Армяно-русские отношение в XVIIIв., 1760-1800гг. т. IV, док. 361, с. 510.
3 Присоединение Восточной Армении к России. Сб. док. под ред. Ц.П. Агаяна, т.1, М., 1972, с. 58.
4 Там же, с. 44.
5 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, т. 1, док.210, с.207.
* Туркменчайский договор, заключенный между Россией и Персией от 10 февраля 1828г.
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Будучи армяноязычным с абсолютно большинством населения Арцах-
Карабах не был включен в состав “Армянской области”. Причиной подобного
решения, по всей видимости, была пресловутая имперская традиция “разделяй-
властвуй”, чтобы: а) отсечь армянство Арцаха, с богатой традицией
освободительного движения, от общего национально-освободительного
движения армян в будущем; б) поскольку армянство Арцаха было не плохо
осведомлено о правах (язык, образ жизнедеятельности, обычаи…) тюркского
кочевья, требовалось чтобы армянство способствовало поднятию их
цивилизационного уровня на огромном пространстве восточной части Южного
Кавказа.

После февральских событий 1917г. в России, активно развивалось
освободительное движение армянского народа во всех частях Армении.
Исторический Арцах-Карабах вступил в новый период борьбы за право на
самоопределение, при этом армянство Арцах-Карабаха видело свою
независимость только в составе Армении. Временное правительство России
признало Арцах армянской территорией1. В 1917г. правительством Советской
России была принята “Декларация прав народов России” (02.11.1917г.). В ней
правозглашалось их право на самоопределение. Важен был вопрос политической
ориентанции народов взявших курс на самоопределение: национальное
демократическое государство или большевистское, по типу Советской России.

На небольшой, по своим размерам территории Южного Кавказа пересекались
интересы армян,  грузин и мусульманских племен,  а также воюющих держав
Англии, Германии, Турции и Советской России. Возможности Советской России
повлиять на расстановку политических сил в регионе были крайне слабыми.
Кавказский Краевой Комитет РСДРП(б) находился в замешательстве, а
начавшаяся гранжданская война в Советской России свели на нет ее политическое
влияние на государственно образующий процесс народов Закавказья. В
определении границ будущих государственных образований отличались Турция
и Германия, а после завершения войны и Англия, сыграли гнусную роль в дележе
исторических земель Армении в пользу будущего Азербайджана и Грузии.

В 1918-1920гг. армянство Арцах-Карабах на своих съездах выразила свое
желание находится в составе республики Армении, тогда как мусаватитское
правительство Азербайджана при помощи Турции и Англии стремились силой
завладеть Карабахом и Сюником. Убедившись, что невозможно их включить в
свой состав, под занавес своего существования, мусаватисты Азербайджана
совместно силами турецкой военщины армянству Карабаха было послано
ультимативное требование-разоружиться, а 23 марта 1920г. была сожжена вся
армянская часть Шуши и вырезано армянское насиление. Гордость всего

1 Բալայան Վ., նշված աշխ․, էջ 221:
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армянства- Шуши стал очередной жертвой пантюркизма. Таков был финал
мусаватистского Азербайджана. Прибывшие в середине апреля 1920г. на помощь
к борющемуся армянскому народу Карабаха отряды Дро и Нжде освободили
Нагорный Карабах от оккупантов.

В разгар этих событий с 23 по 29 апреля 1920г. в селе Тагавард состаялся 9-й
съезд армянства, который решил: “Объявить о присоединении Нагорного
Карабаха к республике Армения, как ее неотъемленой части”1. Нагорный Карабах
официально принял государственный флаг, герб, гимн и денежную единицу-
драм Республики Армения2.

Так армянство Нагорного Карабаха отстояло свою независимость до
установления большевиками своей власти на территории Закавказья.

Лидер турецких националистов М.Кемаль подарив Баку большевикам
(28.04.1920) сумел заключить с Москвой политический альянс, главная задача
которого стали спасение Турции от расчленения, придании плану пантюркизма
силу жизненности, открыть ему путь до Баку.

С устанавлением советской власти в крае все вопросы политико-
административного устройства советских республик Закавказья, решались с
позиции политической целесообразности. Сотрудник Народного комисариата
России по делам национальностей А.  Скачко в 1921г.  в журнале “Жизнь
национальностей” писал: “Социалистические государства должны преодолеть
свой национализм и принести в жертву интересам развития мировой революции
и свои территории, и даже группы своих единоплеменников”3.

Так, с апреля 1920г. по июль 1923г. армянство Закавказья неся огромные
человеческие и территориальные потери, в качестве необходимой дани, как
“наиболее сознательная” часть народонаселения региона двигала “мировую
революцию” в мусульманский мир. Передача Нагорного Карабах в состав
Азербайджана 5.07.1921г., неслыханная политическая сделка имевшие место в
мировой практике, в период новейшей истории. Она была осуществлена
региональной партийной организацией третьей страны, Кавказским бюро РКП(б),
Советской России, которая была непризнаной мировым сообществом, с целью
получения политических дивидентов от тюркского мира.  Не означала ли это во
исполнение желания младотурков, кемалистов, мусаватистов и национал-
коммунистов Азербайджана покончить с армянством Арцаха чужими руками
(большевиков России) по известному плану пантюркизма?

Армянство исторического Арцаха, будучи в составе Азербайджана, ни на час
не прекращало свою борьбу за самоопределение. В результате исторических

1 Карабахский вопрос. Истоки и сущность в документах и фактах. Степанакерт, 1989, с. 34.
2 Աբրահամյան Հ., Արցախյան գոյամարտ, Եր․, 1991, էջ 40:
3 Скачко А., Армения и Турция на предстоящей конференции.- “Жизнь национальностей”, 1921,
N4.
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событий 80-90гг. XX века, сумело восстановить историческую справедливость. 30
августа 1991г. Верховный совет Азербайджана принял декларацию о
восстановлении независимой Азербайджанской Республики, которая
существовала в 1918-1920гг. Для армян Нагорного Карабаха это означала, что
правовая основа автономного статуса Нагорно-Карабахской автономной области
советской эпохи исчезает. 2 сентября 1991г. на совместном заседании Областного
Совета НКАО и районного Совета Шаумяновского района была правозглашена
независимость Нагорно-Карабахской Республики, ныне Республика Арцах.
Армянский народ Арцаха на протяжении более трех десятилетий в трижды
объявленных Азербайджаном крупномасштабных войнах, отстаивал свое право на
независимость.

Стремление к отделению от Азербайджана и реализация своего права на
самоопределение- это не чье-то козни, а имманентно-ментальная жизненная
позиция армянского народа Арцаха, подтвержденная вненародными
референдумами.  Власть в Республике Арцах не узурпиривана,  она избирается
народом с использованием всех норм демократических процедур и ответственна
перед ним.

Для армянства непонятна противопоставление право на самоопределение
принципу нерушимости границ, прежде всего потому, что на самоопределение по
сути не требуется чье-то позволение или разрешение. В мировом сообществе все
титульные народы ныне существующих национальных государств осознано
когда-то самоопределялись, что и нашло свое отражение в Уставе ООН и в пактах
по правам человека. В Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, а также в Международном пакте о гражданских и
политических правах1 зафиксировано, что все народы имеют право на
самоопределение, в силу чего они свободно устанавливают свой политический
статус. В Декларации о правах лиц принадлежающих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам” уточняется, что способами
осуществления народом права на самоопределение считаются создание
свободного суверенного государства, либо свободное присоединение к другим
независимым государствам2. Международное право не может наложить запрет
народу стремившийся к самоопределению, поскольку политическая власть
страны, от которого он самоопределяется ведет открытую войну на уничтожение
этого народа. Декларация считает, что право на самоопределение не
санкционирует и не поощряет действия, которые ведут к нарушению
территориальной целостности суверенных государов, которые соблюдают
принцип равноправия народов. Именно отсутствие этого равноправия у

1 Права человека. Сборник международных договоров. Т.1, ООН, Нью-Йорк, 2002, с. 7-17; 18-37.
2 Там же, с. 117-123.
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армянского народа Арцаха в Азербайджане послужило основанием для
утверждения своей государственности. Из этого классического положения
международного права можно сделать следующий вывод: если армянский народ
не по своей воле оказался в составе Азербайджана, если в этом государстве
нарушались его жизненные права, то он имел законное основание добиться своего
самоопределения, создания самостоятельного государства.

Подтверждая это право известный западный специалист в области
международного права А. Бьюкенен пишет, что, “правом на отделение обладают
народы, которые систематически испытывают несправедливость, когда
нарушаются их политические и гражданские права, когда они терпят
дискриминационное перераспределение и их образ жизни оказывается под
угрозой”1.

Право на самоопределение это международно-правовая, объективно
существующая норма, чем и отличается от принципа территориальной
целостности, который устанавливается политическим руководством стран на
договорных началах на определенных этапах развития исторического процесса,
который не может быть зафиксирован в Уставе ООН, поскольку не может иметь
первенство над правом. Этот принцип сформулирован в Хельсинском
Заключительным акте в 1975г.. Его нельзя соотнести к правовым документам. Речь
идет о разноуровневых процессах между которыми нет противоречий. Право на
самоопределение реализуется в отношениях между разными народами одного
государства, тогда как принцип территориальной целостности связан с
обязательствами разных государств не претендавать на территорию друг-друга.
Но и этот принцип не помешал, чтобы родились десятки стран в Азии, Африке и
Латинской Америке. Этот принцип не повлиял и тогда, когда появились десятки
новых стран после распада Советского Союза, Югославии и Чехословакии, в числе
которых и Азербайджана в 1991 году.

Согласно международному праву у мирового сообщества государств
существует императивная объязанность признать новое государство, если оно
удовлетворяет необходимым требованиям состояшегося государства. Но
избирательность и фрагментарность применения международных правовых норм,
что характерно для развития мировых процессов в наши дни, приводит к
затягиванию, как в случае с Республикой Арцах, а они в свою очередь к военной
агрессии, что имело место в отношении Арцаха и Армении. Чтобы новорожденное
государство получило признание в качестве субъекта международного права, оно
должно обладать: территоеией, народом-выразивший свое положительное

1 Бьюкенен А., Сецессия: право на отделение, права человека и территориальная целостность
государства. М., 2001, с. 238.
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отношение через всенародный референдум и независимом правительством1. Все
эти атрибуты присущи армянству Арцаха. Даже после осенней военной
катастрофы 2020г. с огромным числом человеческих жертв и потерии территории
страны, армянский народ Арцаха продолжает отстаивать свое право быть
независимым государством.
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Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, պ․գ․դ․ Վ․Մ․Ավանեսյանը։



Հասարակական գիտություններ218

ՀՏԴ 941(479.243)

                            Պատմություն

Տարոն ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱրՊՀ պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ․գ․թ․

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ (ԱՐՑԱԽԻ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՒԼԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

1985 թ. հետո գորբաչովյան՝ այսպես կոչված «վերակառուցման»
քաղաքականությունը Արցախի հայ բնակչությանը
հնարավորություն ընձեռեց կրկին հանդես գալու իր
ոտնահարված իրավունքների պաշտպանությամբ և Լեռնային
Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը Հայկական Խորհրդային
Սոցիալիստական Հանրապետությանը միավորելու
պահանջով:
Անտեսելով հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքը և նրա
պահանջի իրավաքաղաքական հիմնավորվածությունը՝
Ադրբեջանը Մոսկվայի հովանավորությամբ նորից
նախընտրեց հարցի կարգավորման, ավելի ճիշտ մեռցման ոչ
քաղաքակիրթ մեթոդները՝ կազմակերպելով էթնիկ զտումներ:
Այս իրավիճակը պահպանվեց մինչև 1991 թվականը, երբ
նշմարվեց ԽՍՀՄ լուծարման հեռանկարը:
ԼՂՀ-ն ձևավորվեց ԽՍՀՄ-ի լուծարման գործընթացում՝ ԽՍՀՄ
պետական կառույցում ներառված ազգային-պետական
կազմավորման՝ ԼՂԻՄ-ի և հայաբնակ Շահումյանի շրջանի
հիմքի վրա: Հաշվի առնելով Հայաստանի հետ
վերամիավորման պահանջի բավարարման
անհնարինությունը ԽՍՀՄ-ում ու միջազգային որոշ
կազմակերպություններում, ինչպես նաև դրանց կողմից
խնդիրը որպես Հայաստանի՝ Ադրբեջանի նկատմամբ
տարածքային հավակնություն դիտելը, ինչը կարող էր
անկասելի դարձնել ադրբեջանա-հայկական պատերազմը, ԼՂՀ
իշխանությունները ընտրեցին միակ ճիշտ՝ փոխզիջումային
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տարբերակը՝ սեպտեմբերի 2-ին ընդունելով ԼՂՀ
հայտարարելու մասին հռչակագիր: Դրանով ԼՂ-ն մի կողմից՝
իրեն հայտարարեց Ադրբեջանից  դուրս, մյուս կողմից՝
հրաժարվեց Հայատանի հետ վերամիավորման պահանջից:
Հիմնախնդրի իրավական փաթեթը թույլ է տալիս ասել, որ ԼՂՀ-
ն միջազգային իրավունքի տեսակետից միանգամայն
օրինական կայացած պետություն է, իսկ ԱՀ-ի
հավակնությունները ԼՂՀ-ի նկատմամբ ապօրինի են:
Բանալի բառեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ,
Արցախյան շարժում, ինքնապաշտպանության ուժեր,
կենտրոնական շտաբ, Հայաստանի Հանրապետություն,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Գերագույն
խորհուրդ, ցեղակրոն, քաղաքական ահաբեկչություն

Т․Акопян
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАБАХ (АРЦАХ)
КАК ДОСТИЖЕНИЕ НОВОГО ЭТАПА АРЦАХСКОГО

ДВИЖЕНИЯ
Так называемая политика «перестройки» Горбачева в 1985 г.
позволила армянскому населению Арцаха вновь поднять вопрос о
своих нарушенных правах, потребовав объединения Нагорно-
Карабахской автономной области с Армянской ССР.
Игнорируя право армянского населения на самоопределение и
политико-правовое обоснование, Азербайджан с согласия Москвы
снова предпочел нецивилизованные методы решения вопроса, а
точнее убийства, путем организации этнических чисток. Такая
ситуация сохранялась до 1991 года, когда появилась перспектива
распада СССР.
Нагорно-Карабахская республика образовалась в процессе распада
СССР, на основе двух национально-государственных образований,
Нагорно-Карабахской автономной области и  армянонаселенного
Шаумянского района. Невозможность удовлетвить требования
НКАО о воссоединении с Арменией в СССР, а также их
отношение к проблеме территориальных претензий Армении к
Азербайджану, которые делали азербайджано-армянскую войну
неизбежной, власти НКР выбрали единственно верный
компромиссный вариант - принятие 2 сентября 1991г. декларации
о провозглашении НКР. Таким образом, с одной стороны,
Нагорный Карабах объявил себя вне Азербайджана, а с другой -
отказался требовать воссоединения с Арменией.
Правовой пакет вопроса позволяет говорить о том, что НКР
является вполне правовым государством с точки зрения
международного права, а претензии Азербайджанской
Республики к НКР незаконны.
Ключевые слова։ Нагорно-Карабахская автономная область,
арцахское движение, силы самообороны, центральный штаб,
Республика Армения, Нагорно-Карабахская Республика,
Верховный Совет, этнорелигия, политический терроризм.
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T. Hakobyan
PROCLAMATION OF NAGORNO-KARABAKH (ARTSAKH) THE

REPUBLIC AS THE  ACHIEVEMENT OF  A NEW STAGE OF
THE ARTSAKH MOVEMENT

In 1985 Gorbachev's so-called "reconstruction" policy allowed the
Armenian population of Artsakh to once again defend their violated
rights by demanding the unification of the Nagorno-Karabakh
Autonomous Region with the Armenian Soviet Socialist Republic.
Ignoring the right of the Armenian population on self-determination and
the legal-political justification of their demand, Azerbaijan, under the
aegis of Moscow again preferred uncivilized methods of settling the
issue, or rather killing, by organizing ethnic cleansing. This situation
persisted until 1991, when the prospect of the dissolution of the USSR
appeared.
NKR was formed in the process of dissolution of the USSR, on the basis
of the NKAO and the Armenian-populated Shahumyan region, the
national-state formation included in the USSR state structure. Taking
into consideration the impossibility of meeting the demand for
reunification with Armenia in the USSR and some international
organizations, as well as their treating the issue as a territorial claim
of Armenia towards   Azerbaijan, which could make the Azerbaijani-
Armenian was inevitable, the NKR authorities chose the only correct
compromise solution - declaring the NKR on September 2. Thus, on the
one hand, Nagorno-Karabakh declared itself independent from
Azerbaijan, on the other hand, it refused to demand reunification with
Armenia.
The legal package of the issue allows to declare that the NKR is a legal
state from the point of view of international law, and the claims of the
Republic of Azerbaijan towards the NKR are illegal.
Key words: Nagorno Karabakh Autonomous Region, Artsakh
movement, self-defense forces, central headquarters, Republic of
Armenia, Nagorno Karabakh Republic, Supreme Council, ethno-
religion, political terrorism.

Լեռնային Ղարաբաղը (ԼՂ) (պատմական Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի մի
հատվածը) խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո` 1921 թ., ՌԿ(բ)Կ
Կովբյուրոյի հուլիսի 5-ի ապօրինի որոշումով բռնակցվեց Խորհրդային
Ադրբեջանին (Ադրբեջանական ԽՍՀ)1: Այնուհետև 1923 թ. հուլիսի 7-ին
Ադրբեջանի Կենտգործկոմը ընդունեց հռչակագիր «Լեռնային Ղարաբաղի
Ինքնավար Մարզի կազմավորման մասին» (ԼՂԻՄ)2: Սակայն նորաստեղծ
մարզի սահմանների մեջ չընդգրկվեցին հարթավայրային Ղարաբաղի մեծ մասն
ու արևմտյան լեռնային շրջանները3:

1 Տես` Нагорный Карабах в 1918-1923гг. Сборник документов и материалов, Ер., 1992 с. 650.
2 Տես՝ նույն տեղում, էջ  669-670:
3 Տես` Հակոբյան Տ., ԼՂՀ հռչակումը և պետական շինարարության գործընթացը (1991-1994 թթ.),
Եր.,  2011, էջ 4:
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Ադրբեջանի կողմից տասնամյակներ ի վեր կիրառված հակահայկական
քաղաքականությունը, հայ բնակչության մարդկային և ազգային
արժանապատվության ոտնահարումը ստեղծեցին ծայրահեղ լարված
իրավիճակ:

1985 թ. հետո ԽՍՀՄ-ում ստեղծված նպաստավոր քաղաքական պայմանները
հնարավորություն ընձեռեցին նորից կյանքի կոչելու միացման գաղափարը:

1980-ական թվականների կեսերից մտավորականության և ուսանողության
շրջանում սկսեցին բարձրաձայն քննարկվել ԼՂԻՄ-ում տասնամյակներ
շարունակ կուտակված քաղաքական, տնտեսական, մշակութային
հիմնախնդիրները` մատնանշելով հայկական երկրամասը  մայր Հայաստանին
վերամիավորելու` վաղեմի  իղձերի իրագործման ուղիները:

Քննարկվող հարցերին գործնական ընթացք ապահովելու նպատակով դեռևս
1981 թ. Ստեփանակերտում ստեղծվեց «Արցախ» ընդհատակյա
կազմակերպությունը,  այնուհետև վերաձևավորվեց՝ անվանվելով Արցախյան
ազգային միություն1:

Կազմակերպության ստեղծման գործում  մեծ դերակատարություն ունեցան
Հակոբ Խաչատրյանը, Իգոր Մուրադյանը, Արթուր Մկրտչյանը, Մանվել
Սարգսյանը, Էմիլ Աբրահամյանը, Արկադի Կարապետյանը և այլք:
Կազմակերպության կենտրոնական կոմիտեի քարտուղար ընտրվեց Հակոբ
Խաչատրյանը: Միության մեջ ընդգրկված էին նաև ուսանողներ, որոնք
ընդհատակյա պայքարի փորձ ձեռք բերեցին ու ազատագրական շարժման
կրողները դարձան` հետագայում ստանձնելով ուսանողության
կազմակերպման, նրանց գաղափարական կողմնորոշման  և իրենց հետևից
տանելու առաքելությունը:

1987թ. վերջին  1988թ. սկզբին ազգային-ազատագրական պայքարը նոր թափ
ստացավ: Շարժման մեջ ներգրավվածները սկզբնական շրջանում արցախյան
հարցի լուծումը տեսնում էին Խորհրդային Միության շրջանակներում, որպեսզի
շարժումը չընկալվեր որպես հակախորհրդային։ Ավելին, շարժման
ղեկավարությունն ամեն առիթով փորձում էր մոսկովյան ատյաններում
արցախցիների պայքարը ներկայացնել վերակառուցման և
հրապարակայնության գաղափարների լույսի ներքո՝ նրան օրինական տեսք
տալու համար:

Դրա առաջին արտահայտությունը դարձավ 1987 թ. օգոստոս-հոկտեմբեր
ամիսներին ԼՂ-ն Հայաստանի հետ վերամիավորելու նպատակով ԼՂԻՄ-ում

1 Տես՝ ԼՂՀ առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի քարտուղար, պատմական գիտությունների
թեկնածու Վ.Հակոբյանի անձնական արխիվ՝  Հ̔այ ազգայնականության ճակատի՚ կենտրոնական
վարչության նախագահ Հակոբ Խաչատրյանի դիմումը՝ ԼՂՀ առաջին գումարման Գերագույն
խորհրդին (1993 թ., դեկտեմբեր):
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կազմակերպված յուրօրինակ հանրաքվեն, որի ընթացքում հավաքվեց շուրջ 80
հազար ստորագրություն1:

Նույն ժամանակահատվածում կենտրոնական կուսակցական ու պետական
մարմիններն ընդունել են ԼՂԻՄ հայության ներկայացուցիչների չորս
պատվիրակություններ և հավաստիացրել են, թե մոտ ապագայում Արցախի
հիմնահարցն արդարացի լուծում կստանա: Արցախյան պատվիրակության
անդամները մոսկովյան առաջին այցի ժամանակ ոչ պաշտոնական հանրաքվեի
ընթացքում հավաքած 80 հազար ստորագրությունները ներկայացրեց ԽՍՀՄ
ղեկավարությանը:

Ոգևորված կենտրոնական իշխանությունների բարյացակամ
վերաբերմունքից` մարզի բոլոր գյուղերում, ձեռնարկություններում և
կազմակերպություններում տեղի ունեցան կոլեկտիվների ժողովներ, որոնցում
որոշումներ ընդունվեցին ԼՂԻՄ-ը Հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու
վերաբերյալ: Այդ որոշումների հիման վրա մարզի շրջանների ժողովրդական
դեպուտատների խորհուրդները նմանատիպ որոշումներ կայացրին2:
Միաժամանակ Ստեփանակերտում և մարզի մյուս շրջկենտրոններում սկսեցին
բազմամարդ հանրահավաքներ կազմակերպվել:

1988 թ. փետրվարի 13-ին շարժման ակտիվիստները Ստեփանակերտի
մանկավարժական ինստիտուտի դասախոսների և ուսանողների հետ
ինքնաբուխ ցույց կազմակերպեցին: Այդ օրվանից շարժումը
համաժողովրդական և աննահանջ պայքարի բնույթ ստացավ:

Ընդառաջ գնալով մարզի հայ բնակչության  ցանկություններին` 1988թ.
փետրվարի 20-ին ԼՂԻՄ ժողովրդական պատգամավորների մարզային
խորհրդի նստաշրջանը որոշում ընդունեց  ԼՂԻՄ-ը  Ադրբեջանական ԽՍՀ
կազմից հանելու և Հայկական ԽՍՀ կազմի մեջ մտցնելու հարցով
Ադրբեջանական  ԽՍՀ և Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդների (ԳԽ) առջև
միջնորդելու մասին3:

Սակայն ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոն 1988 թ. փետրվարի 21-ին ընդունեց
ժողովուրդների ինքնորոշման միջազգային սկզբունքներին հակասող որոշում,
ինչպես նաև փորձ արվեց հիմնահարցի քաղաքական լուծումը փոխարինել
սոցիալ տնտեսական բնույթի տարբեր միջոցառումներով, ինչն էլ հարուցեց
մարզի բնակչության խիստ դժգոհությունը:

Անտեսելով հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքը և նրա պահանջի
իրավաքաղաքական հիմնավորվածությունը` Ադրբեջանը Մոսկվայի

1 Տես` «ԼՂ Հանրապետություն», 22.01.1998:
2 Տես` Բալայան Վ.,Դրվագներ արցախահայության ազատագրական պայքարի և
պետականակերտման պատմության (1813-2007թթ.), Ստեփ., 2012,  էջ 280:
3 Տես`Բալայան Վ., Հակոբյան Տ., Պատմական նստաշրջան, ԼՂԻՄ ժողովրդական
պատգամավորների 20-րդ  նիստի արձանագրությունը, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու,
Ստեփ., 2008, էջ 12:
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հովանավորությամբ նորից նախընտրեց հարցի կարգավորման, ավելի ճիշտ`
մեռցման ոչ քաղաքակիրթ մեթոդները` կազմակերպելով էթնիկական
զտումներ: Սա արդեն քաղաքական ահաբեկչություն էր: Խորհրդային զորքերի
օգնությամբ հրկիզվեցին ու ավերվեցին հայկական բնակավայրեր: Այդ
իրավիճակը պահպանվեց մինչև1991 թ., երբ նշմարվեց ԽՍՀՄ-ի լուծարման
հեռանկարը:

Իսկ 1988թ. փետրվարյան իրադարձությունների բովում ծնված
ինքնապաշտպանության վերացական գաղափարը, որն այնժամ դեռևս իրական
հնչեղություն չէր կարող ձեռք բերել, վերոնշյալ իրադարձությունների ֆոնին
դարձավ հրամայական անհրաժեշտություն: Ստեփանակերտում և
շրջաններում թաղային ու համայնքային սկզբունքներով ծնունդ առան
ընդհատակյա ինքնապաշտպանական ջոկատներ:

Հատկանշական է, որ հայրենիք վերադարձած ՀՅԴ կազմակերպությունը,
լինելով ազատագրական պայքարի գաղափարի կրողներից մեկը, նոր
մարտահրավերներին դիմակայելու նպատակով անմիջապես իր վրա վերցրեց
ինքնապաշտպանության ջոկատների ստեղծման և զինման գործընթացը: ՀՅԴ
Արցախի կենտրոնական կոմիտեի որոշմամբ Վալերի Բալայանը նշանակվեց
Մարտական գործողությունների պատասխանատու՝ համակարգելով զինված
ջոկատների գործունեությունը:

Ընդառաջ գնալով օրվա հրամայականին՝ ՀՅԴ-ն և տեղի հայրենասիրական
ուժերը միասին առաջին գործնական քայլերը ձեռնարկեցին
ինքնապաշտպանոության ջոկատները  միավորելու ուղղությամբ: Արցախում
ինքնապաշտպանական գործընթացները սկսեցին համակարգվել մեկ
կենտրոնի կողմից: 1991 թ. սկզբին Արցախում արդեն գործում էր կենտրոնական
շտաբ: Շտաբի պետ և ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար էր
նշանակվել Արկադի Կարապետյանը (Դաշնակ Ագո): Յուրաքանչյուր շրջան
ուներ իր հրամանատարությունը, որոնք ենթարկվում էին կենտրոնական
շտաբին՝ բացառությամբ մի քանի ջոկատների: Կենտրոնական շտաբին կից
ստեղծվել էր 7 հոգուց բաղկացած այսպես կոչված Կորդինացիոն խորհուրդ, որի
կազմում ընդգրկված էին Արցախում գործող քաղաքական ուժերի
ներկայացուցիչները:

Ինքնապաշտպանական ուժերը մարտական առաջին մկրտությունը
ստացան Հյուսիսային Արցախում և Հադրութում:

Միաժամանակ նշենք, որ ինքնապաշտպանության գործը կանոնավոր հունի
մեջ դնելուն զուգընթաց՝ ՀՅԴ ղեկավարությունը քայլեր էր ձեռնարկում  նաև
Արցախում կազմակերպական տեսանկյունից հիմնավորվելու համար: 1989 թ.
Արցախի տարբեր շրջաններում ձևավորվեցին առաջին խմբերը, որոնց հիմքի
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վրա էլ կազմակերպվեց ՀՅԴ «Արցախի Ապառաժի»  մարմինը1: Բացի ՀՅԴ-ից,
ակտիվ գործունեություն էր ծավալում Արցախում ցեղակրոնության
գաղափարախոսության հիման վրա ստեղծված «Հայ երիտասարդության
ճակատ» (հետագայում վերանվանվեց ՙՀայ ազգայնականության ճակատ՚)
կազմակերպությունը2: Միաժամանակ նշենք, որ 1993-1995թթ. քաղաքական
հայացքների պատճառով ձերբակալվեցին վերոնշյալ կազմակերպության
կենտրոնական վարչության նախագահ Հակոբ Խաչատրյանը3,
կազմակերպության մի շարք անդամներ, ինչպես նաև ՀՅԴ անդամներ, ազգային
նկարագիր ունեցող քաղաքական այլ գործիչներ։ Սակայն մեղադրականների
բացակայության պատճառով վերջիններս ազատ արձակվեցին՝ մինչ այդ
ենթարկվելով խոշտանգումների ու ծաղրանքի4:

Թվում է, թե Հայաստանում և Արցախում  ընդհանուր շարժումը
ղեկավարվում էր մեկ կենտրոնի կողմից, սակայն վերլուծելով պատմանական
դեպքերը և քաղաքական իրադարձությունների հաջորդականությունը՝ գալիս
ենք այն համոզման, որ, որքան էլ պարադոքս է, այն ժամանակվա Արցախում և
Հայաստանում շարժման ղեկավարման հիմքում կանգնած էին իրար ծայրահեղ
հակոտնյա երկու քաղաքական ուժեր:

Ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, Խորհրդային Հայատանում ևս
համազգային շարժումը սկզբնավորվեց համաժողովրդական զարթոնքի
հորձանուտում։ Սկզբում այն  ղեկավարվում էր ազգային մտածելակերպ
ունեցող մտավորականության և ազգային գաղափարախոսությամբ տոգորված
երիտասարդների կողմից: Թեև հետագայում հանրապետության կուսակցական
ղեկավարությունը ևս ջանքեր էր գործադրում շարժումը գլխավորելու համար,
սակայն հաջողության չհասավ։ Արցախյան շարժումը ներդաշնակելու,
համակարգելու նպատակով մարտ ամսին ստեղծվեց «Ղարաբաղ» կոմիտեն, որն
իր մասնաճյուղերը ստեղծեց հանրապետության շրջաններում:

Գոյություն ունեն կարծիքներ, որ Հայաստանում արդեն թափ հավաքած
շարժման մեջ ընգրկվեցին խորհրդային հատուկ ծառայությունների
գործակալներ, ովքեր կարողացան շարժման վերահսկողությունը վերցնել իրենց
ձեռքը՝ փոխելով շարժման ընթացքը և ուղղությունը՝ ազգային նպատակներից
անցնելով ԽՍՀՄ ժողովրդավարացման համար ընդհանուր պայքարի հունը:
Այսօր նրանց գործունեության պատմությունը դեռևս պարուրված է

1 Տես՝ Հակոբյան Տ.,  ԼՂՀ ձևավորումը որպես մեկնակետ միացյալ Հայաստանի ճանապարհին,
«Վէմ» Համահայկական հանդես Եր., թիվ 3 (67), 2019, էջ 66:
2 Տես՝ ԼՂՀ առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի քարտուղար, պատմական գիտությունների
թեկնածու Վ.Հակոμյանի անձնական արխիվ,  ̔Հայ ազգայնականության ճակատի՚ կենտրոնական
վարչության նախագահ Հակոբ Խաչատրյանի դիմումը՝ ԼՂՀ առաջին գումարման Գերագույն
խորհրդին (1993 թ., դեկտեմբեր):
3 Տես՝ նույն տեղում:
4 Տես` Հակոբյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 183:
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խորհրդավորության շղարշով: Այնինչ, նրանց ընդգրկվելու և Միացումի
սկզբունքով առաջնորդվող  «Ղարաբաղ» կոմիտեի առաջին կազմի
մեկուսացվելու երևույթը բացատրելի և օրինաչափ էր այն ժամանակվա
քաղաքական իրողությունների տեսադաշտում: Պետք է նշել նաև, որ տվյալ
ժամանակաշրջանի ոչ բոլոր քաղաքական իրադարձություններն են հայտնի
գիտական շրջանակներին և բացահայտում են պահանջում:

Արցախում գործընթացներն այլ կերպ էին ընթանում: Շարժման մեջ, բացի
հայրենասիրական ուժերից, ներգրավված էր նաև կուսակցական ակտիվը,
ինչպես նաև հիմնարկ-ձեռնարկությունների ղեկավարները: Վերջիններիս մի
մասի ակտիվ մասնակցությունը, մեր կարծիքով, այլ ենթատեքստ էր
հետապնդում և համահունչ էր Հայաստանում  Ղարաբաղյան շարժման ղեկը
Միացումի կողմնակիցներից խլած «Վերակառուցման»  դարաշրջանի
ժողովրդավարների նպատակներին:

Ուստի,   հետագայում շարժման մեջ ձևավորվեց երկու հակառակ
ուղղություն: Մի ուղղությունն Ադրբեջանի ագրեսիային պատասխանում էր
խաղաղարար երկխոսության քաղաքականությամբ, ինչը հետագայում
չարդարացրեց իրեն։ Դրան զուգահեռաբար գնում էր այլ գործընթաց՝ զինված
ինքնապաշտպանության կազմակերպում: Մեկ անգամ ևս փաստենք, որ այդ
խնդրում վճռական դեր խաղաց ՀՅԴ-ն, ինչպես նաև ազգայնական այլ
քաղաքական ուժեր (Հայ ազգայնականության ճակատ, Արցախի ժողովրդական
ճակատ և այլն), որոնք աննախադեպ թափ հաղորդեցին ազգային -
ազատագրական շարժմանը՝ ներառելով Միացումի կողմնակիցներին:
Վերջիներիս ակտիվությունը, ըստ երևույթին, գործի մղեց նաև Հայաստանում
Ղարաբաղյան շարժումը ժողովրդավարացման համար ընդհանուր պայքարի
հուն տեղափոխած ՀՀՇ-ին։ Նրա խողովակով նույնպես սկսեց զենք
մատակարարվել և ստեղծվել ինքնապաշտպանական ջոկատներ։ Սա չէր
կարող Ղարաբաղյան շարժման առաջնորդների նոր խմբավորում չառաջացնել.
նախկին խորհրդային կուսակցական ակտիվի, ինչպես նաև հիմնարկ
ձեռնարկությունների ղեկավարների շրջանում հայտնվեցին Լ. Տեր-
Պետրոսյանի կողմնակիցներ, բայց  հիմնական մասն ընդգրկվեց ՀՅԴ-ի մեջ1։

Միաժամանակ ընդգծենք, որ այդ գործակալներից ոմանք, ցավոք սրտի,
ներթափանցեցին Հայաստանում ու Արցախում գործող քաղաքական այլ ուժերի
շարքեր՝ իրենց անցյալը քողարկելու կամ ինքնամաքրվելու նպատակով: Մի
մասը նույնիսկ ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Արցախի և Հայաստանի
պետականության կերտման գործընթացում՝ հանդես գալով իր համար խորթ
ազգային դիմակներով:

Արցախցիների վիճակն ավելի ծանրացավ ԽՍՀՄ լուծարման նախաշեմին:
1991թ. օգոստոսից ԽՍՀՄ-ի լուծարման համատեքստում ստեղծվել էր

1 Տես`  նույն տեղում, էջ 40:



Հասարակական գիտություններ226

յուրօրինակ քաղաքական իրադրություն. օգտվելով նպաստավոր
պայմաններից՝ ԽՍՀՄ տարածքում գտնվող ազգային միավորումները ձգտեցին
անկախության:

Մինչ այդ ԽՍՀՄ պետական բարձրագույն օրենսդիր ատյանը 1990 թ. ապրիլի
3-ին ընդունել էր «ԽՍՀՄ-ից միութենական հանրապետությունների դուրս գալու
հետ առնչվող հարցերի լուծման կարգի մասին» ԽՍՀՄ օրենքը: Այս օրենքը
հստակեցնում էր ոչ միայն բոլոր միութենական հանրապետությունների, այլև
ինքնավար կազմավորումների, անգամ ինքնավար շրջանների և հոծ ապրող
ազգային խմբերի՝ ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու իրավական հիմունքները: Օրենքի 3-րդ
հոդվածում ասվում էր. «Իր կազմում ինքնավար հանրապետություններ,
ինքնավար մարզեր ու շրջաններ ունեցող միութենական
հանրապետություններում հանրաքվեն անց է կացվում յուրաքանչյուր
ինքնավարության հաշվով առանձին: Ինքնավար հանրապետությունների և
կազմավորումների ժողովուրդներին է մնում ԽՍՀՄ-ում կամ դուրս եկող
միութենական հանրապետությունում մնալու, ինչպես նաև իր պետական
կարգավիճակի հարցը դնելու իրավունքը: Այն միութենական
հանրապետությունում, որտեղ կան տվյալ վայրի բնակչության
մեծամասնությունը կազմող և հոծ թվով բնակվող ազգային խմբերի տարածքներ,
հանրաքվեն հանրագումարելիս քվեարկության արդյունքները հաշվի են
առնվում առանձին»1:

Այդ օրենքի ընդունման օրից հոծ բնակվող ազգային խմբերը ԽՍՀՄ-ի
լուծարման պարագայում ԽՍՀՄ պետական իրավունքի կրողները դարձան:

Հիմք ընդունելով հենց 1990 թ. ապրիլի 3-ի օրենքը՝ Ադրբեջանի ԳԽ-ն 1991 թ.
օգոստոսի 30-ին ընդունում է «Ադրբեջանի Հանրապետության անկախության
վերականգնման մասին» հռչակագիրը, որով Բաքուն հրաժարվում է
Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդությունից և վերականգնում 1918-1920
թթ. գոյություն ունեցած ԱՀ-ի պետականությունը2:

Իսկ 1991 թ. հոկտեմբերի 18-ին ընդունվեց Ադրբեջանի Հանրապետության
պետական անկախության մասին սահմանադրական ակտը, որով Բաքուն
ամրագրեց իր հրաժարումը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդությունից3:

Պետք է ընդգծել,  որ Բաքուն,  վերադառնալով 1918-1920  թթ.
իրողություններին, վերականգնեց Ազգերի լիգայի կողմից դե-յուրե չճանաչված
մուսավաթական Ադրբեջանական Հանրապետության պետականությունը, որը

1 Տես` «Արցախ»,  26.08.1993:
2 Տես` Հակոբյան Տ., նշվ. աշխ.,  էջ 19:
3 Տես` Աղաջանյան Մ., Ասատրյան Է., Մինասյան Ս., Ադրբեջանն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի,
ագրեսիայի իրավաքաղաքական հետևանքները և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանային
անվտանգության հեռանկարների վրա, Երեւան, 2007, էջ 228-229:
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չուներ ճանաչված, լեգիտիմ սահմաններ և չէր վերահսկում ոչ Լեռնային
Ղարաբաղը և ոչ էլ Նախիջևանը1:

Նկատենք նաև, որ Ադրբեջանի անկախությունը ընդունվեց ոչ թե հանրաքվեի
արդյունքում, այլ հայտարարվեց հանրապետության գերագույն օրենսդիր
մարմնի կողմից, որի կազմի մեջ չկար ներկայացուցիչ ո՛չ ԼՂԻՄ-ից և ո՛չ էլ այլ
հայկական ու հայաբնակ տարածքներից:

Մյուս կողմից էլ Հայաստանի ՀՀՇ-ական իշխանությունը լիովին չէր
կողմնորոշվել մայր Հայաստանին Արցախի վերամիավորման՝ համայն
հայության պահանջի հարցում: 1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին Մոսկվայում կայացած
ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների արտահերթ նստաշրջանում միայն
Լ.Տեր-Պետրոսյանը պահանջեց բարձրացնել ինքնավար մարզի կարգավիճակը2:

Ստեղծված անորոշության պայմաններում հաշվի առնելով Հայաստանի հետ
վերամիավորման պահանջի բավարարման անհնարինությունը ԽՍՀՄ-ում ու
միջազգային որոշ կազմակերպություններում, ինչպես նաև խնդիրը՝ որպես
Հայաստանի՝ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնություն դիտվելու
վտանգը, ինչը կարող էր անկասելի դարձնել հայ-ադրբեջանական պատերազմը,
ԼՂ իշխանությունները ընտրեցին միակ ճիշտ, հանգրվանային տարբերակը՝
1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին ընդունելով ԼՂՀ անկախության մասին Հռչակագիր3:
Դրանով ԼՂ-ն մի կողմից՝ իրեն հայտարարեց Ադրբեջանից դուրս,  մյուս կողմից՝
առերես հրաժարվեց Հայաստանի հետ վերամիավորումից։  Այդ պահից փոխվեց
Արցախյան շարժման բնույթը, և այն ընդունեց անկախ պետականություն
կերտելու շեշտված ուղղվածություն։ Այսպիսով, ԽՍՀՄ-ի լուծարման
արդյունքում նախկին Ադր. ԽՍՀ-ի տարածքում կազմավորվեցին երկու անկախ
պետություններ՝ ԼՂՀ-ն և Ադրբեջանի Հանրապետությունը (ԱՀ):

ՍՈՒՅՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ
Է <<ԳԱԼՈՒՍՏ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ>> ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ  <<SHORT TERM RESEARCH
GRANT  FOR  THE  STUDY  OF  NAGORNOKARABAKH  II>>
ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, պ․գ․դ․ Վ․Ռ․Բալայանը։

1Տես` Մանասյան Ա., Ղարաբաղյան ազատամարտը հայոց քաղաքական գիտակցության
հայելում, Եր.,  2003, էջ 166:
2 Տես` Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 299:
3 Հայաստանի Հանրապետություն, 03.09.1991։
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                            Պատմություն

Տարոն ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱրՊՀ պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ․գ․թ․

ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ (ԱՐՑԱԽԻ)
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (1992Թ. ԱՊՐԻԼ)

Արցախյան շարժման պատմության մեջ վրա հասավ այն
նշանակալից պահը, երբ շարժումը թևակոխեց իր զարգացման
մի նոր շրջան. սկսվեց անկախ հանրապետության կայացման և
գոյատևման համար ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ համառ
պայքարի շրջանը: ԼՂՀ իշխանությունները շարունակեցին
ազգային պետության կարգավիճակը անկախ
պետականության հարթակ բարձրացնելու ճանապարհին
պահպանել միջազգային  իրավունքի բոլոր նորմերը։
ԼՂՀ ԳԽ նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ողբերգական մահից
հետո ստեղծված ներքաղաքական անկայուն իրադրությունը
չսասանեց ԼՂ պետականության հիմքերը, ավելին, նույնիսկ
նկատվող ներքաղաքակական բարդ իրադրության և
սաստկացող ռազմագործողությունների պայմաններում
իշխանության գլուխ անցած նոր ուժերը, անկախ
կուսակցական պատկանելությունից, կարողացան
ինքնուրույնաբար ստեղծել հիմքեր իրավական և
ժողովրդավարական մի պետության, որին վիճակված էր
դիմակայել Ադրբեջանի ագրեսիային և պահպանել իր
անկախությունը:
Բանալի բառեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի)
Հանրապետություն, Գերագույն խորհուրդ, Արթուր Մկրտչյան,
Նախարարների խորհուրդ, պաշտպանության կոմիտե,
պաշտպանության խորհուրդ,  ինքնապաշտպանության ուժեր,
պետական շինարարություն:

Т․Акопян
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НАГОРНО-

КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (АРЦАХ) (АПРЕЛЬ 1992 г.)
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 В истории арцахского движения наступил знаменательный
момент, повлекший за собой новый этап развития: начался период
упорной борьбы против азербайджанской агрессии за создание и
выживание независимой республики. Власти НКР продолжали
соблюдать все нормы международного права на пути повышения
статуса национального государства до статуса независимого
государства.
После трагической гибели председателя Верховного совета НКР
Артура Мкртчяна нестабильная внутриполитическая ситуация
не поколебала основ государственности НКР. Более того, даже в
сложившейся сложной политической ситуации и в условиях
обострения  боевых действий, пришедшие к власти новые силы,
независимо от партийной принадлежности, смогли
самостоятельно заложить основы правового, демократического
государства, которому было суждено противостоять агрессии
Азербайджана и сохранить свою независимость.
Ключевые слова։ Нагорно-Карабахская (Арцахская) Республика,
Верховный Совет, Артур Мкртчян, Совет министров,
Комитет обороны, Совет обороны, силы самообороны,
государственное строительство.

T. Hakobyan
MILITARY-POLITICAL PROCESSES IN THE NAGORNO

KARABAKH (ARTSAKH) REPUBLIC
 (APRIL 1992)

The significant moment in the history of the Artsakh movement started
when it entered a new stage of its development: the period when the
persistent struggle against the Azerbaijani aggression for the
establishment and survival of an independent republic began. The NKR
authorities continued to follow all the norms of international law on the
way of raising the status from a nation state to an independent one.
After the tragic death of NKR Supreme Council Chairman Arthur
Mkrtchyan, the unstable internal political situation did not shake the
foundations of the NKR statehood. Moreover, even in the current
difficult inner political situation and intensifying military conditions,
the new forces that came to power, regardless of their party affiliation,
were able to independently establish the bases for a legal, democratic
state, which was destined to resist the aggression of Azerbaijan and
maintain its independence.
Key words: Nagorno Karabakh (Artsakh) Republic, Supreme Council,
Arthur Mkrtchyan, Council of Ministers, Defense Committee,
Defense Council, self-defense forces, state construction.

1991 թ. դեկտեմբերի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին
գումարման (ԼՂՀ) Գերագույն խորհրդի (ԳԽ) ընտրություններից հետ սկսվեց
իշխանական համակարգերի ձևավորման գործընթացը: ԼՂՀ առաջին գումարման
ԳԽ նախագահ ընտրվեց   ՀՅԴ անդամ,  պատմական գիտությունների թեկնածու
Արթուր Մկրտչյանը: Ստեղծվեց նաև Նախարարների խորհուրդ (ՆԽ), որի
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նախագահ հաստատվեց Օլեգ Եսայանը, իսկ տեղակալ` Բորիս Առուշանյանը:
Ընտրված պատգամավորների մեծամասնությունը ՀՅԴ անդամներ էին։ Սակայն,
ԳԽ նախագահի ընտրություններում հաղթանակ տանելով, ՀՅԴ-ն որոշում
ընդունեց երկրում ներքաղաքական կայունությունը պահպանելու նպատակով մի
շարք կարևոր ղեկավար պաշտոններ, այդ թվում՝ ՆԽ նախագահինը, հանձնել
մյուս քաղաքական ուժերին: ԼՂՀ ԳԽ նախագահ Արթուր Մկրտչյանի առաջարկով
ԼՂՀ ԳԽ նախագահի առաջին տեղակալի պաշտոնի համար առաջադրվեց
Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը, սակայն փակ գաղտնի քվեարկության
ժամանակ թեկնածուն անհրաժեշտ քվեներ չստացավ: Նախագահի առաջին
տեղակալի պաշտոնը մնաց թափուր:  ԼՂՀ ԳԽ նախագահի տեղակալ ընտրվեց
ՀՅԴ անդամ Գեորգի Պետրոսյանը, քարտուղար՝ պատմական գիտությունների
թեկնածու, անկուսակցական Վլադիկ Հակոբյանը: Ապա կազմավորվեցին ԳԽ
մշտական հանձնաժողովները1  և հետևյալ խումբ-խմբակցությունները՝ ՀՅԴ
խմբակցություն, «Արցախի ժողովրդական ճակատ» պատգամավորական խումբ,
«Մարտակերտցիների խումբ»,  «Միացում» պատգամավորական խումբ, չեզոք
անդամներ ու զինվորականներ։

1992 թ. մարտի 4-ին ԳԽ նախագահության նիստում Արցախի
ինքնապաշտպանական ուժերի (ԻՊՈԻ) հրամանատար նշանակվեց գնդապետ
Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Նույն օրը նախագահությունը որոշեց ԼՂՀ ԳԽ 1992 թ.
հունվարի 9-ի որոշմանը համապատասխան` հաստատել ԼՂՀ
պաշտպանության խորհրդի (ՊԽ) կազմը 2։

Այնուհետև նորընտիր ԳԽ նախագահությունը ձեռնամուխ եղավ նաև
կառավարության մի շարք պաշտոնների նշանակման, ԼՂՀ Նախարարների
խորհուրդի (ՆԽ) կազմը հաստատելու մասին, ԼՂՀ կառավարության
անհատական կազմի մասին որոշումների նախագծերի քննարկմանը։ «ԼՂՀ ՆԽ-ի
մասին» ԼՂՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան՝
հաստատվեց ԼՂՀ կառավարությունը և  հանձնարարվեց  վերջինիս,
առաջնորդվելով «ԼՂՀ ՆԽ-ի մասին» ԼՂՀ օրենքով, անցնել իր լիազորությունների
կատարմանը3։

Այսպիսով, ոչ վերջնականապես, բայց ձևավորվեց ԼՂՀ գործադիր
իշխանությունը, որը պետք է լուծեր երկրին  վերաբերող սոցիալ-տնտեսական և
մի շարք այլ հարցեր։ Կազմավորելով ԼՂՀ կառավարությունը՝ ԼՂՀ ԳԽ
նախագահությունը գործադիր իշխանության կարևորագույն լիազորություններն
իրեն վերապահեց մինչև 1992թ. օգոստոս՝ Պաշտպանության պետական կոմիտեի
ստեղծումը։ Դա մեծապես պայմանավորված էր նրանով, որ իրադրությունը
ռազմաճակատում դեռևս անչափ լարված էր և հնարավորություն չէր տալիս ԳԽ

1 Տես` Հակոբյան Տ., ԼՂՀ հռչակումը և պետական շինարարության գործընթացը (1991-1994թթ.),
Եր.,  2011, էջ 39:
2 Տես` ԱՀ պետարխիվ, Ֆոնդ 254, ցանկ 1, պահպանման միավոր 2, կետ 1, թերթ 5-6:
3 Տես՝ նույն տեղում, թ. 11-14:
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նախագահությանը` ավարտել իշխանական լիազորությունների օպտիմալ
բաշխումը, կառավարման համակարգի կենտրոնացումն ու կատարելագործումը:

 Ելնելով ստեղծված ռազմաքաղաքական բարդ իրադրությունից և
ղեկավարվելով «ԼՂՀ ՆԽ-ի մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ հոդվածով`
հանրապետության անվտանգության և պաշտպանության ապահովման
անհետաձգելի միջոցառումների մշակման ու իրագործման շրջանակներում,
մինչև ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության կազմավորումը, 1992թ. մարտի
26-ին ԼՂՀ ՆԽ-ին առընթեր ստեղծվեց ԼՂՀ պաշտպանության կոմիտե  (ՊԿ)1։

Հանրապետությունում ներքին կայունություն պահպանելու նպատակով` ԼՂՀ
ԳԽ-ի նախագահությունը, ներքին պայմանավորվածության համաձայն, որոշեց
ՊԿ  նախագահ նշանակել Սերժ Սարգսյանին, որին  հանձնարարվեց 10-օրյա
ժամկետում առաջարկություններ ներկայացնել ՊԿ-ի կառուցվածքի,
կանոնադրության և անվանակազմի մասին։ Կոմիտեն իր ողջ գործունեությունը
պետք է կազմակերպեր ԼՂՀ ԳԽ և ՆԽ որոշումների ու կարգադրությունների
հիման վրա։ Այդ որոշումից հետո ԳԽ նախագահությունը  նպատակահարմար
գտավ, որ ԼՂՀ ԳԽ նախագահը մի անգամ ևս հանդիպում ունենա Հայաստանի
Հանրապետության (ՀՀ) նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ` երկկողմ
հարաբերությունների բարելավման նպատակով։ Ա.Մկրտչյանը Երևան մեկնեց
մարտի 30-ին և հաջորդ օրը հանդիպեց ՀՀ նախագահի հետ: Զրույցի ընթացքում
ՀՀ նախագահը Ա.Մկրտչյանին նորից հասկանալ տվեց, որ նա իր տեղը պետք է
զիջի ՀՀՇ-ական որևէ մեկին, հակառակ դեպքում Հայաստանը կարող է
դադարեցնել ռազմական օգնության ցուցաբերումը Արցախին2։

ԼՂՀ ԳԽ նախագահության և ԻՊՈՒ-ի  հրամանատարության ազդեցիկ
ղեկավարների մեծամասնությունը դեմ էր նախագահի պաշտոնից Ա.Մկրտչյանի
հնարավոր հրաժարվելուն։ Մինչդեռ, առանց ՀՀ-ի ամենաբարձր մակարդակով
օգնության, հնարավոր չէր պաշտպանել Արցախը։ Փաստորեն, ԼՂՀ ԳԽ
նախագահը կանգնած էր երկընտրանքի առաջ։ Եվ այդ ժամանակ էլ Արցախում
արդեն նշմարվում էր երկիշխանության ուրվականը:

Այս համատեքստում չենք կարող չհիշատակել մի իրադարձություն, որը տեղի
ունեցավ Արցախում մինչև Ա. Մկրտչյանի մահը: Արտաքին ուժերի ազդեցության
ներքո փորձ կատարվեց մասնատելու  նորաստեղծ պետականությունը, և այդ
գործընթացի սկիզբը դրվեց Մարտակերտում: Հարկ է նշել, որ այս
իրադարձության վերաբերյալ նշված ժամանակաշրջանի քաղաքական
գործիչների շրջանակներում մինչ օրս էլ կան իրարամերժ կարծիքներ, սակայն,
երևի այդ իրադարձությունից դրդված, ապրիլի 3-ին ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը
դիմում հղեց ԼՂՀ բնակչությանը, որում, մասնավորապես, ասվում էր.

1 Տես` ԱՀ կառավարության ընթացիկ արխիվ, ՆԽ 1992թ. մարտի 26-ի նիստի արձանագրություն,
N 3:
2 Տես` Աբրահամյան Հ., Ճակատագրին ընդառաջ, Եր., 2001, էջ 160:
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«…Հայրենակիցներ, Մենք Ձեզ կոչ ենք անում սթափ և սառնասիրտ գնահատել
Արցախի ներկա իրավիճակի ողջ բարդությունը, չենթարկվել խուճապահարույց
սադրանքների։ Ժամանակի հրամայականն է` դիմակայել ցանկացած դավերի։
Մեր ինքնապաշտպանական ուժերը հրաշքներ են գործում։ Անհավասար կռվում
հայրենիքի անձնվեր զավակների թափած արյան գնով թիզ առ թիզ ազատագրվող
այս սուրբ հողը չենք զիջի ոչ մեկին։ Մեկ անգամ ևս հիշենք. անարգ ու բիրտ ուժին
բոլորս միասին դիմագրավենք` որպես մեկ հոգի և մեկ մարմին։ Պատմության
օրենքն է` ազատությունը ձեռք է բերվում ուժերի գերագույն լարումով,
վերանձնական զոհողությամբ, տքնաջան աշխատանքով և
կազմակերպվածությամբ։

Մեր պայքարը խարսխվում է մեր անդառնալի որոշման, անկոտրում կամքի
վրա, որոնք կռվաններն են մեր հուսալի ապագայի։ Այդ ապագան մեզ է վիճակված
կերտելու` ի պահ սերունդների»1։

Հակված ենք կարծելու, որ Ա. Մկրտչյանի և ԼՂՀ-ում ՀՅԴ-ի գործունեության
թերությունը պատերազմական իրադրությունում ժողովրդավարական
պետություն կառուցելու ուղղություն ընտրելն էր, ինչի արդյունքում հարկ եղավ
իշխանության մի շարք կարևոր պաշտոններ հանձնել ընդդիմադիր
կուսակցական գործիչներին։ Նման ռազմավարությունը իրեն կարդարացներ,
թերևս, արտաքին միջամտության բացակայության դեպքում: Հետագայում
կնկատենք, որ Ա. Մկրտչյանի մահից հետո պետության ներսում ստեղծվեց
ներքաղաքական  քաոսային իրավիճակ։

Այսպիսի ծայրաստիճան լարված ռազմաքաղաքական իրադրության
պայմաններում տեղի ունեցավ ԼՂՀ-ի ներքաղաքական կյանքի
ամենաողբերգական իրադարձությունը, որը շրջադարձային հանդիսացավ ԼՂՀ
պետական շինարարության գործընթացում. 1992 թ. ապրիլի 14-ի երեկոյան
առեղծվածային հանգամանքներում մահացավ ԼՂՀ ԳԽ նախագահ Ա.
Մկրտչյանը։

 Մինչ օրս դժվար է պատասխան տալ այն հարցին, թե արդյո՞ք
մտատանջություններն ու հուսահատության ապրումները դարձան կատարված
ողբերգության պատճառը։ Պատմական փաստն այն է, որ  Ա. Մկրտչյանը իրենից
հետո թողեց ոչ մեծ, բայց քաղաքական ու բարոյական ժառանգություն. նա
ավանդույթներ ստեղծեց, որոնք պահպանվեցին մինչև ԼՂՀ ԳԽ նախագահի
պաշտոնակատար Գ.Պետրոսյանի հրաժարականը, որը տեղի ունեցավ արդեն
պաշտոնական Երևանի հետ ծանր պայքարի պայմաններում։ Այսինքն` Արցախը,
ունենալով սուբյեկտայնություն, իր հստակ դիրքորոշումն էր արտահայտում
բանակցային գործընթացում, ինչպես նաև չէր միջամտում ՀՀ ներքաղաքական
կյանքին՝ պահպանելով իր չեզոքությունը:

1 Տես` ԱՀ պետարխիվ, Ֆ. 254, ց. 1, պ.մ. 2, կ. 1, թ. 36-37:
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Ուսումնասիրելով և վերլուծելով հետագայում երկրում ծագած
ներքաղաքական իրադարձությունները՝ պետք է ասել, որ ապրիլի 14-ի կրակոցը
բազմաթիվ մտորումների տեղիք է տալիս, որոնք առ այսօր պատասխան են
որոնում։ Խնդիրն անգամ այն չէ, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ, ամենայն
հավանականությամբ այն չբացահայտվողների դասին է պատկանում,  սակայն
ինչպես բացատրել փաստերի միանգամայն համընկնումները։

Նույն օրը երեկոյան տեղի ունեցավ ԼՂՀ ԳԽ նախագահության և ՊԽ-ի
համատեղ արտակարգ նիստ, որը նախագահում էր ԼՂՀ ԳԽ նախագահի
տեղակալ Գ. Պետրոսյանը1։

Ժամանակակիցների վկայությամբ, մինչև նիստի բացումը որոշ քաղաքական
ուժերի կողմից տարբեր հասցեներով մեղադրականներ հնչեցին պատահարի
առնչությամբ։ Ստեղծվել էր պայթյունավտանգ իրավիճակ, երբ ամեն մի անզգույշ
քայլ կարող էր ապակայունացնել ներքաղաքական իրադրությունը և հանգեցնել
անկախատեսելի հետևանքների: Լիակատար պատրաստականության էին
բերվել ԻՊ ուժերում գտնվող ՀՅԴ զինված կազմավորումները, որոնց մեծ մասը
կենտրոնացվել էր Ստեփանակերտում։ ԼՂՀ ներքին գործերի (ՆԳ) նախարարի
պաշտոնակատար Արմեն Իսագուլովի առաջարկությամբ, մինչև հետաքննության
նախնական եզրակացությունը, ԳԽ նախագահության անդամների և Ա.
Մկրտչյանի ընտանիքի պահպանությունը ուժեղացնելու նպատակով` ներքին
կարգով լրահամալրվեց ԳԽ պահակախումբը (մեծամասնությունը` ՀՅԴ զինված
կազմավորումներից): Միաժամանակ ԳԽ նախագահության անդամներին
առաջարկվեց մնալ շենքում։ Այդ միջոցառումների իրականացման
պատասխանատվությունը դրվեց ԼՂՀ ԳԽ պաշտպանության և անվտանգության
մշտական հանձնաժողովի նախագահ  Վալերի  Բալայանի վրա։

ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը, ելնելով ստեղծված իրավիճակից և
առաջնորդվելով  «ԼՂՀ ԳԽ-ի մասին» ԼՂՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով և 16-րդ
հոդվածի 5-րդ կետով, ԼՂՀ ԳԽ նախագահի պարտականությունները դրեց ԼՂՀ
ԳԽ նախագահի տեղակալի`  Գ.  Պետրոսյանի վրա։ Այնուհետև ԼՂՀ ԳԽ
նախագահությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, ուր նշվեց հետևյալը.
«ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը և ՆԽ-ն հայտնում են, որ սույն թվականի ապրիլի 14-
ի երեկոյան դժբախտ պատահարի հետևանքով ընդհատվեց ԼՂՀ ԳԽ նախագահ
Արթուր Ասլանի Մկրտչյանի կյանքը։

Կատարվածի հանգամանքների հետաքննության նպատակով ստեղծված է
կառավարական հանձնաժողով։ Ապրիլի 15-ը, 16-ը և 17-ը հանրապետությունում
հայտարարվում են սգո օրեր»2 ։

Մահվան հանգամանքները պարզող և, միաժամանակ, թաղման
կառավարական հանձնաժողովի կազմը հետևյալն էր. Գ. Պետրոսյան, Վ.

1 Տես՝ նույն տեղում, թ. 51-52:
2 Նույն տեղում, թ. 52:
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Բալայան, Օ. Եսայան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Տեր-Թադևոսյան, Ա. Իսագուլով, Ս.
Սարգսյան։ Ստեղծվեց նաև մահվան պատճառների բացահայտման բժշկական
հանձնաժողով: Նույն օրը ուշ երեկոյան լսվեց ԼՂՀ իրավապահ մարմինների
հաղորդումը՝ իրականացված օպերատիվ միջոցառումների մասին: ՆԳ
նախարարի պաշտոնակատար Ա. Իսագուլովը նշեց, որ ստացված նախնական
տեղեկությունների համաձայն, Ա. Մկրտչյանի մահը վրա է հասել ծառայողական
զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով։

ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը և ԼՂՀ ՆԽ-ն դիմում հղեցին ԼՂ ժողովրդին`
հետևյալ բովանդակությամբ. «Հայրենակիցներ, սույն թվի ապրիլի 14-ի երեկոյան,
մոտավորապես ժամը 19-ին, դժբախտ պատահարի զոհ դարձավ ԼՂՀ ԳԽ
նախագահ Արթուր Ասլանի Մկրտչյանը։ Հայտնելով այս ծանր լուրը, դիմում ենք
ձեր ողջախոհությանը, իմաստնությանը և հոգու կորովին։ Հանրապետության
համար այս Ճգնաժամային օրերին երիցս կարևորվում են մեր ժողովրդի
միասնությունն ու համախմբվածությունը։ Ծանր կորուստը չպիտի խարխլի մեր
շարքերը, չպիտի ջլատի մեր ուժերը։ Մենք Ձեզ կոչ ենք անում մնալ սառնասիրտ,
չենթարկվել սադրանքների, դիմակայել բոլոր դավերին։

Մեր պայքարը արդարացված է, մեր որոշումը` անդառնալի։ Արցախի
ազատության և անկախության սուրբ գաղափարին նվիրաբերեց իր կյանքը
Արթուր Մկրտչյանը։ Թող արյամբ սրբագործված այս գաղափարը միավորի մեր
ուժերը, համախմբի մեր շարքերը։ Արթուր Մկրտչյանի հիշատակի պահպանումը
նրա որդեգրած ուղուն հավատարիմ մնալն է»1։

 Հուղարկավորությանը մասնակցելու համար Արցախ ժամանեցին ՀՀ ԳԽ
պատվիրակությունը` ԳԽ նախագահ Բաբկեն Արարքցյանի գլխավորությամբ, և
մի խումբ փորձագետներ` Ա. Մկրտչյանի զոհվելու հանգամանքները պարզելու
համար։ Մի քանի օր անց փորձագետների խմբի ղեկավարը հայտարարեց, որ
ողբերգության պատճառը եղել է զենքի հետ վարվելու հմտության պակասը, այլ
խոսքով` դժբախտ պատահար ։

Աշխարհի բազմաթիվ երկրների կառավարություններ, հասարակական ու
քաղաքական կազմակերպություններ իրենց կսկիծն ու ցավակցությունն են
հայտնել իր ազատության համար մարտնչող ժողովրդի ղեկավարի ողբերգական
մահվան առթիվ։ Ցավակցական հեռագրեր ստացվեցին Իրանի Իսլամական
Հանրապետության արտգործնախարարությունից, Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարություններից։
Հեռագիր ուղարկեց նաև Քերոլայն Քոքսը: Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի
փոխխոսնակը, մասնավորապես, գրել է. «Պատմությունն ապացուցում է, որ նա,
ով մեռնում է հանուն ազատության և արդարության, երբեք չի մոռացվում։ Նրանց
արյունը կյանք է բերում ուրիշներին։ Ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում Արթուր

1 Տե´ս «Երկիր», 16. 04.1992:
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Մկրտչյանին, որը պատմական դեր է խաղացել Ղարաբաղի պատմության մեջ, և
ես ամբողջովին նեցուկ կկանգնեմ ձեզ» 1։

Այսպիսով, Արցախյան շարժման պատմության մեջ վրա հասավ այն
նշանակալից պահը, երբ շարժումը թևակոխեց զարգացման մի նոր շրջան. սկսվեց
անկախ հանրապետության կայացման և գոյատևման համար ադրբեջանական
ագրեսիայի դեմ համառ պայքարի շրջանը: ԼՂՀ իշխանությունները
շարունակեցին ազգային պետության կարգավիճակը անկախ պետականության
հարթակ բարձրացնելու ճանապարհին պահպանել միջազգային  իրավունքի
բոլոր նորմերը։

ԼՂՀ-ում պետական շինարարության առանձնահատկությունն այն է, որ
հանրապետության հռչակումից հետո սկզբնավորված իշխանական կառույցների,
առաջին հերթին` օրենսդիր, ապա և գործադիր մարմինների ձևավորումը
ընթանում էր ռազմական շինարարության խնդիրների լուծմանը զուգահեռ`
չընդհատվող ռազմական գործողությունների պայմաններում։ ԼՂՀ օրենսդիր
մարմինն իր գործունեության հենց սկզբից միջազգային տարբեր
կոնվենցիաներին միանալու ուղեգիծ որդեգրեց` նպատակ ունենալով ստեղծել
ազատ, իրավական և ժողովրդավարական պետություն։

Քանի որ ԼՂՀ-ն համաշխարհային հանրակցության կողմից ճանաչված չէր
որպես ինքնիշխան, անկախ պետություն և միջազգային
կազմակերպություններում նրա արտաքին քաղաքական շահերը ստիպված էր
ներկայացնել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող ՀՀ-ն, այդ
բնագավառում համատեղ ջանքերն արդյունավետ համակարգելու նպատակով
ԼՂՀ ԳԽ նախագահության 1992 թ. ապրիլի 20-ի նիստում որոշում կայացվեց
Մանվել Սարգսյանին նշանակել ՀՀ-ում ԼՂՀ-ի քաղաքական ներկայացուցիչ2 ։

Իսկ ապրիլի 22-ին ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը հաստատեց «ԼՂՀ
պաշտպանության խորհրդի մասին» կանոնադրությունը, ըստ որի` ՊԽ կազմի
մեջ ընգրկվում են ԼՂՀ ԳԽ նախագահը (ՊԽ նախագահ և ԻՊ ուժերի գլխավոր
հրամանատար), ԼՂՀ ԳԽ նախագահի առաջին տեղակալը, ինչպես նաև ԼՂՀ ՆԽ
նախագահը, ԻՊ ուժերի հրամանատարը, ԼՂՀ պաշտպանության նախարարը,
ԳԽ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը։
Անհրաժեշտ դեպքերում, ԼՂՀ ԳԽ նախագահության որոշմամբ կամ
կարգադրությամբ, ՊԽ-ի կազմի մեջ կարող են մտցվել նաև այլ պաշտոնատար
անձինք։ Որպես կանոն, ՊԽ-ի նիստերին հրավիրվում են ԼՂՀ ՆԳ նախարարը,
ԼՂՀ ՆԽ առընթեր ազգային անվտանգության պետական վարչության պետը,
ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախագահի կարգադրությամբ` այլ
պաշտոնատար անձինք3:

1 Տես՝ նույն տեղում
2 Տես՝ Հակոբյան Տ., նշվ. աշխատ., էջ 75:
3  Տես` ԱՀ պետարխիվ, Ֆ. 254, ց. 1, պ.մ. 2, կ. 1, թ.59-61:
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Կառավարության գործող օրենքներին և որոշումներին
համապատասխան`   ՊԽ-ին իրավունք է վերապահվում. ԼՂՀ քաղաքացիներին,
իրավիճակից ելնելով, ներգրավել հաղորդակցության ուղիների, կառույցների,
կապի միջոցների, էլեկտրակայանների, էլեկտրացանցերի, կարևորագույն այլ
օբյեկտների պահպանության, հրդեհների, համաճարակների, այլ աղետների դեմ
պայքարի և այլ պաշտպանական նշանակություն ունեցող աշխատանքներում:
Նաև որոշվեց աշխատանքային ավտոսայլային պարհակ հայտարարել
պաշտպանության կարիքների բավարարման նպատակով, ինչպես
ձեռնարկություններից, այնպես էլ առանձին քաղաքացիներից կատարել
փոխադրամիջոցների և անհրաժեշտ այլ գույքի ժամանակավոր առգրավում,
կարգավորել հիմնարկների և ձեռնարկությունների աշխատանքային ժամերը,
ամեն տեսակ ժողովների, երթերի և ցույցերի կազմակերպումը, արգելել որոշակի
ժամից հետո առանց հատուկ անցագրերի փողոցում հայտնվելը,
սահմանափակել փողոցային երթևեկությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտության
դեպքում կատարել խուզարկություններ ու կասկածելի անձանց կալանքներ և
այլն։ ԳԽ նախագահությունը որոշեց ուժը կորցրած համարել Պաշտպանության
խորհուրդ ստեղծելու մասին ԼՂՀ ԳԽ նախագահության 1992 թ. մարտի 4-ի թիվ
0023 որոշումը*:

Հայ-ադրբեջանական զինված հակամարտության ճակատում իրադրությունը
գնալով  շիկանում էր: Ծավալվող ադրբեջանական ագրեսիային դիմակայելը
ԼՂՀ-ի գոյատեւման համար կարևոր և կենսական նշանակություն ուներ: Դրան
համապատասխան, հայկական կողմը շարունակում էր դիվանագիտական
ջանքեր գործադրել միջազգային ասպարեզում` նպատակ ունենալով
համաշխարհային հանրության գիտակցությանը հասցնել հակամարտության
բուն էությունը և հասնել նրա խաղաղ կարգավորմանը: Եվ ահա ապրիլի վերջին
ԵԱՀԽ-ի ավագ պաշտոնատար անձանց Հելսինկյան խորհրդակցությունը որոշեց
հայ-ադրբեջանական առճակատման գոտիներում տեղադրել  դիտորդական
խմբեր1: Դիտորդական խմբերի ղեկավար նշանակվեց Շվեդիայի
արտգործնախարարի տեղակալ Մ.Մոսսբերգը: Վերջինս բանակցային
գործընթացներ սկսեց Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ։
Նախատեսված էր նրա այցը ԼՂՀ, սակայն, անհասկանալի պատճառներով, այն
չկայացավ։ Իսկ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում 1992 թ. ապրիլի 28-30-ը
տեղի ունեցավ սեմինար-գիտաժողով, որտեղ շահագրգիռ երկրների
մասնակցությամբ քննարկվեց Անդրկովկասում տիրող իրադրությունը` ԼՂ-ի,
ինչպես նաև Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հարցերը2: Հայաստանի
պատվիրակության կազմում էին ՀՀ ԳԽ Արցախի հարցերով հատուկ

* ԼՂՀ նախագահության որոշումը՝ ԼՂՀ ՊԽ-ի կազմը հաստատելու մասին։
1 Տես` «Երկիր» 28.04.1992:
2 Տես՝ Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Եր., 1997, էջ 412:
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հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Բաղդասարյանը, նույն հանձնաժողովի
քարտուղար Սուրեն Զոլյանը և ՀՀ նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպա-
րիտյանը։ Հայաստանի կողմից սեմինարին մասնակցեցին նաև մասնագետ-
գիտնականներ պրոֆեսոր Յուրի Բարսեղովը և արևելագետ Գագիկ Ասատրյանը։
ԼՂՀ-ն ներկայացնում էր ԼՂՀ ԳԽ նախագահի խորհրդական Սերգեյ
Քալանթարյանը, իսկ դա միջազգային հանդիպումներում ԼՂՀ իշխանությունների
ներկայացուցչի առաջին հանդիպումն էր։

Ադրբեջանական կողմը ներկայացնում էին Ադրբեջանի ԳԽ նախագահի
տեղակալ Թ. Կարաևը, արտաքին հարաբերություների հանձնաժողովի
նախագահ Ի. Ղամբարը, նախագահի` ազգամիջյան հարցերով խորհրդական Ռ.
Մուսաբեկովը և Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի (ԱԺՃ) «Ազադլըգ»
(«Ազատություն») պաշտոնաթերթի խմբագիր Ն. Նաջաֆովը։

Երևան վերադառնալիս հայկական պատվիրակությունը Մոսկվայում ոչ
պաշտոնական հանդիպումներ ունեցավ ՌԴ ԱԳ նախարարի տեղակալի հետ:
Վերջինս ընդունեց նաև ադրբեջանական պատվիրակությանը։ Ս.
Քալանթարյանի վկայությամբ, հակամարտ կողմերին առաջարկվեց
արտգործնախարար Անդրեյ Կոզիրևի հետ միասին մասնակցել նախաճաշի,
սակայն հայկական կողմը մերժեց այդ առաջարկությունը1։

Դիվանագիտական գործընթացներին զուգահեռ` իր գոյատևման համար
մաքառող ինքնահռչակ հանրապետությունում ոչ մի օր չէր ընդհատվում
պետական շինարարության և պաշտպանական բնույթի հրատապ հարցերի
քննարկումը և լուծումը:  Դրա վկայությունն է ԼՂՀ ԳԽ նախագահության և
պաշտպանության խորհրդի (ՊԽ) 1992 թ.ապրիլի 27-ի համատեղ նիստը2։ Հաշվի
առնելով ժողովրդական տնտեսության համար և ռազմավարական տեսակետից
Ստեփանակերտի օդանավակայանի առանձնահատուկ կարևորությունը և
ելնելով հակառակորդի հնարավոր հարձակումից նրա հուսալի
պաշտպանության անհրաժեշտությունից` ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը և ԼՂՀ ՊԽ-
ն ընդունեցին որոշում, որով  օդանավակայանի պարետ նշանակվեց Ա.
Մեսրոպյանը: Օդանավակայանի պարետին հանձնարարվեց օդանավակայանի
պետի հետ համատեղ շտապ կազմակերպել մարդկանց ու բեռների համար
նախատեսված սպասարանի շինարարությունը։ Քաղաքացիների մեկնման և
ժամանման աշխատանքը կարգավորող ժամանակավոր հանձնաժողովի
նախագահ Հրանտ Խաչատրյանին հանձնարարվեց Ստեփանակերտի
օդանավակայանից մեկնելու համար թույլտվությունները սահմանափակել մինչև
օրական 15-20 հոգի։ Իսկ ԻՊՈՒ հրամանատար Ա. Տեր-Թադևոսյանին`
գործուղվող մարդկանց թիվը սահմանափակել 10-ով (բացառությամբ
վիրավորների և զինծառայողների հատուկ խմբերի)։ Միաժամանակ, ՆԳ

1 Տես՝ Հակոբյան Տ., նշվ. աշխատ., էջ 78:
2 Տես` ԱՀ պետարխիվ, Ֆ. 254, ց. 1, պ. մ. 2, կ. 1, թ. 64-66:
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նախարարի պաշտոնակատար Ա. Իսագուլովին և օդանավակայանի
պահպանության հրամանատար Ֆելիքս Գաբրիելյանին հանձնարարվեց
ոստիկանական և զինվորական հատուկ ջոկատներ հատկացնել
օդանավակայանի անվտանգությունը կազմակերպելու և իրականացնելու
համար, իսկ ԻՊՈՒ հրամանատար Ա. Տեր-Թադևոսյանին` ապահովել
հակառակորդի օդային հարձակումներից օդանավակայանի պաշտպանությունը:

Նույն որոշմամբ ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը ԱԱՊՎ պետ Ա. Խաչատրյանին
պարտավորեցրեց նախապատրաստել մաքսատան աշխատանքի
կազմակերպման նախագիծը։

Սույն որոշման կատարման վերահսկումը դրվեց ԼՂՀ ԳԽ պաշտպանության և
անվտագության հանձնաժողովի նախագահ Վ. Բալայանի և ԻՊՈՒ
հրամանատարի տեղակալ Սամվել Բաբայանի վրա։

Որոշման հրատապությունը կայանում էր նրանում, որ որոշ ուժերի
վնասակար գործունեության հետևանքով օդանավակայանում քաոսային
իրավիճակ էր ստեղծվել։ Դրա պատճառներից մեկն էլ բնակչության մի որոշ մասի
արատահոսքի ուժեղացումն էր, որոնք հուսահատության էին մատնվել և ամեն
գնով ձգտում էին հեռանալ հանրապետությունից: Իսկ նման միտումի
ուժեղացումը կարող էր հանգեցնել համընդհանուր խուճապի։

Պետք է նշել, որ մինչ այդ օդանավակայանի պահպանությունն ու ամբողջ
գործունեության վերահսկողությունը իրականցվում էր ՀՀ-ից ղեկավարվող
զինված ջոկատների կողմից, որոնք ապրիլի սկզբին ուղարկվել էին
Ստեփանակերտ1։ Ի դեպ, դա կատարվել էր առանց ԼՂՀ օրինական
իշխանությունների հետ որևէ պայմանավորվածության։

Այսպիսով, ռազմաքաղաքական ծանր կացությունը, ԼՂՀ տարածքային
ամμողջականությանը սպառնացող վտանգը և սոցիալ-տնտեսական ծանր
վիճակը ԼՂՀ իշխանություններին թելադրում էին անհետաձգելի միջոցներ
ձեռնարկել երկրի նորաստեղծ պետականության անվտանգությունն
ապահովելու ուղղությամբ:

ՍՈՒՅՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ
Է <<ԳԱԼՈՒՍՏ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ>> ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ  <<SHORT TERM RESEARCH
GRANT  FOR  THE  STUDY  OF  NAGORNOKARABAKH  II>>
ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, պ․գ․դ․ Վ․Ռ․Բալայանը։

1 Տես՝ Հակոբյան Տ., նշվ. աշխատ., էջ 79:



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 239

                                UDC  941:329(479.25)

                            Պատմություն

Malik. TELUNTS

Lawyer, Doctor of History, Chief of the Chair of History and Law at Goris State
University RA, Doctorate of Law at Yerevan State University .

JOSEPH EMIN'S LEGAL POLITICAL AND
NATURAL LEGAL VIEWS. SOME STATE
SOVEREIGNTY AND GOVERNMENTAL
PROBLEMS IN EMIN'S LIBERATION
POLITICAL PROGRAM

Մ.Թելունց
ՀՈՎՍԵՓ ԷՄԻՆԻ ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ

ԲՆԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ.
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՁԵՎԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՈՎՍԵՓ ԷՄԻՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ-
ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ

Հոդվածում քննվում են հայ ազգային-ազատագրական
շարժման գործիչ, նշանավոր լուսավորիչ-դեմոկրատ Հովսեփ
էմինի իրավաքաղաքական հայացքները: Հովսեփ էմինը (1726-
1809թթ.) այն քաղաքական գործիչ մտածողներից էր, որոնք
իրազեկ էին իրենց դարաշրջանի առաջադիմական
գաղափարներին՝ տոգորված այդ գաղափարներով:
Հնդկաստանում ստանալով ընդհանուր անգլիական կրթություն,
իսկ Լոնդոնում՝ ռազմական, սերտ կապեր հաստատելով
ժամանակի անգլիացի նշանավոր մտածող Էդմոնդ Բյորքի հետ,
նկատելիորեն կրելով նաև վերջինիս գաղափարական
ազդեցությունը, ինչպես և Ելիզավետա Մոնտեգյուի նշանավոր
սալոնում, այնպես էլ անմիջական ուսումնասիրությամբ իրազեկ
դառնալով 17-18֊րդ դարերի անգլիական և ֆրանսիական
առաջադեմ մտածողների հայացքներին, անգլիական-
եվրոպական ազատամիտ գաղափարներով ներշնչված՝ 50-
ական թվականների վերջին և 60-ականների սկզբին գալիս է
Անդրկովկաս ու Հայաստան՝ ձեռնամուխ լինելու ժողովրդի մոտ
այդ ազատամիտ գաղափարները տարածելու և նրանց թուրք-
պարսկական բռնակալությունների լուծը թոթափելուն ուղղված
պայքարի հանելու գործին: 1792թ. Լոնդոնում, 1918թ.
Կալկաթայում անգլերեն լույս տեսած հուշեր-
խորհրդածություններում արտահայտված են Էմինի
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իրավաքաղաքական՝  բնաիրավական գաղափարները, մտքերը,
որոնց էլ անդրադարձ է կատարվում սույն հոդվածում։
Բանալի բառեր՝ լուսավորիչ Հովսեփ Էմին, Հայաստանի
պետական անկախության վերականգնում, Հայաստանի
ազատագրումը թուրք-պարսկական լծից, Պետրոս Մեծ
Ելիզավետա Պետրովնա, Եկատերինա Մեծ.

М.Телунц
ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ И ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ
ВЗГЛЯДЫ ИОСИФА ЭМИНА. ВОПРОСЫ СУВЕРЕНИТЕТА

И ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ В ОСВОБОДИТЕЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ИОСИФА ЭМИНА

В статье обсуждаются политико - правовые и естественно-
правовые взгляды известного - армянского политического
деятеля, просветителя Иосифа Эмина (1726֊ 1809г.).
Во второй половине XVIII века борьба за освобождение и
восстановление государственной независимости Армении
получила новый импульс. Под заметным влиянием,
свободомыслием „Века Просвещения” - армянские деятели
второй половины XVIII века выдвигали прогрессивные идеи о
естественном равенстве всех людей, о необходимости
устранения феодальных порядков, о правах и свободах человека и
т.д. Вместе с этим, одновременно, армянские деятели
предпринимали активные шаги направленные на освобождение
Армении из-под турецко-персидского ига. Этому стремлению во
многом спосабствала, в качестве стимула, армяно-русские
дружественные связи, которые стали более активными и
тесными при Петре Великом, доброжелательная политика
которого по отношению к армянскому народу и в целом к народам
Закавказья; в частности, готовности России при возможности
содействовать этим народам освободиться от невыносимого
турецко-персидского ига. С вышеуказанной целью Эмин в 60-х
годах 18-го века дважды побывал в России, в том числе в Москве
и Санкт Петербурге и получил одобрение со стороны русского
двора, лично императрицы Елизаветы Петровны, о которой он
говорит с особой теплотой и признательностью, Екатерины
Второй, канцлера Воронцова и др. Наряду с практической
деятельностью в Армении, в России и в Грузии Эмин оставил и
интересные политико-правовые, просветительское наследие о
котором вкратце изложено в данной статье. Передовые мысли,
взгляды Эмина: записки- размышления, были отражены в
изданной отдельной книге на английсском языке (Эмин палучил
английское оброзование в Индии и в Лондоне); в 1792г. в Лондоне и
переизданной в 1918 году в Калькутте, под названием „Жизнь и
приключения Иосифа Эмина”.
Ключевые слова։ просветитель Иосиф Эмин, восстановление
государственной независимости Армении, освобождение
Армении из-под турецко-персидского ига, Петр Великий,
Елизавета Петровна, Екатерина Великая.
The discussion above broaches the views of the forward-thinking
democratic figure, Joseph Emin, whose contributions helped to bring
about the Armenian national liberation movement. Joseph Emin's
awareness of the progressive ideas being formed shed light on his
efforts to help liberate Armenia. Emin used his experiences in India and
England, his associations with luminary thinkers such as Edmond
Byorce (Edmund Burke) and [Elizabeth Montegue], his familiarity with
French and English authors of 17C and 18C to bring to the
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Transcaucasus liberal ideas, which would help the Armenian people
(and others) defend themselves from the Turkish-Persian tyrannies. The
ideas expressed in his memories, published in London in 1792, and in
Calcutta in 1918, have been the central focus of this discussion.
Key words: educator Joseph Emin, restoration of the state
independence of Armenia, liberation of Armenia from the Turkish-
Persian yoke, Peter the Great, Elizaveta Petrovna, Catherine the
Great.

A political luminary, Joseph Emin was one of Armenia's most outstanding thinkers.
Through the dissemination of his legal and political beliefs, he has come to symbolize the
most indissoluble parts of the Armenian liberation movement of the 18C.

The Eminyan family, which had previously migrated to Persia during the reign of Shah
Abas (17C), escaped to India in order to avoid the despotic yoke prevalent in that nation at
that time. In 1726, still a young man, Emin, who was born in Hamadan, traveled to Calcutta,
India where his father had settled and worked as a trader.

After receiving his early education from the local English College, Emin, in opposition
to his father's wishes, moved to England in the early fifties in order to receive a military
education, which would help him contribute to the liberation of Armenia from Turkish and
Persian control. Or, as he frames it, "to serve root and branch (fully) his people who were
a flock of shepherdless lambs."1

In England, he began to realize his political program for the liberation of Armenia. After
finishing his military education at the Military Academy, he served in the Seven-Years War
(1756-1763). Emin, attending Elizabeth Montague's educational club, formed contacts with
many notable thinkers of this period such as Edmond Byorc (Edmund Burke) and others.
He befriended progressive thinkers and studied their works, which had been inspired by
the English parliamentary system.

During the sixties, after trying alone to begin a movement against the Persian-Turkish
dynasts, Emin recruited the Georgian King, Heracles II, and the priest of the St. Karabet
monastery, Hovnan. Together, Emin hoped to create an Armenian or Armenian-Georgian
independent united nation. Unfortunately, their efforts were in vain; before the end of the
sixties, Emin had to leave Transcaucasus region, relocating to India. Not long thereafter,
Emin passes away in Calcutta, August 9, 1809.2

Along with other thinkers of the period (such as Shahamiryan and Baphomiryan),
Emin's basic beliefs were deistic: he believed that God creates everything and equally
imparts to man the gifts of thought and intelligence and the ability to manifest honesty,

1 See "The Life and Adventures of Joseph Emin" (p. 118). Original translation into English by J.
Khashmanyan. Publishing House: Mshak, Beirut, 1958(in Armenian). About Emin's life and activity, see
"Joseph Emin," A. Fohannessyan. Published at Yerevan State University, Yerevan, 1945. Republished in
Yerevan, 1989(in Russian), M. Telunts, "Armenian National Liberation Movement and Legal/Political
Thoughts in the Second Half of the XVIII Century." Published in Yerevan, 1995, Gitutyun (Science) of
National Academy of Science (NAS) (Master's thesis). Yerevan, 2005, Library of the Institute of History(in
Armenian).
2 See “The Life and Adventures of Joseph Emin an Armenian” (p. 518). Printed and published by Baptist
Mission Press, Lower Circular Road, Calcutta, 1918. Emin’s memoirs were first published in London, 1792(in
English).
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[perfection], kindness, and [legality]—or, the ability to create one's own life with a social
system, which, naturally, would include a system of law. [In addition, he believed that
nature and God are unified entities.] Thus, in line with his deistic beliefs, Emin developed
his opinions on the belief of the equality of all men.

The beliefs that humankind perceives injustice, violence, exploitation, oppression, and
inequality were thought to derive from ages immemorial. In line with this thinking, persons
creating such laws violated a human paradigm.

Thus, it can be deduced that natural rights of equality are fundamentally rational and
human[e]. Some examples that exemplify this point take place in the second century (BCE)
when masses of people revolted against the Egyptian state and took its "divine" Pharaoh
hostage.1 Similarly, revolts led by slaves in Rome (by Spartacus), the Mazdakyans, the
Pavlikyans, the Tondaks, in the Dark [?] and Middle Ages, and later, in more contemporary
periods of the present age [?], acted out the resultant consequences of violating these human
"rights." These social revolutions corroborate the abovementioned beliefs.

The concept of natural rights was rediscovered and reconsidered in the new outlook of
the 17C and 18C. Thinkers such as John Locke (1632-1704), Charles Montesquieu (1689-
1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712- 1773), Radishchev (1743-1802), and others
produced ideological weapons against feudalism and in so doing paved the way for the
following ages. These ideas were those that helped form the Age of the Enlightenment.
These thinkers' writings made an indelible impression on the minds and actions of the most
notable Armenian democrats of the 18C (e.g. Joseph Emin, Movses Baghramyan,
Shohamir Shohamiryan, etc.). It should be noted that this ideology directed against
feudalism influenced the meaning of the natural views of legality of the abovementioned
Armenian liberation figures in one other significant way: it became a weapon through
which the liberation of Armenia from foreign forces was achievable.

On his way to Echmiadzin in Western Armenia, Emin spoke to Armenian villagers who
were controlled by both external and internal forces that bound them obediently to
superstition and "holy fear." Emin maintained that God created men as equals and that all
men must be directed by similar and proper laws of justice; he argued that no one should
allow another to offend his dignity or enslave his person even if alliance was previously
formed between them. In whole, Emin asserted that one must not tolerate either external or
internal forms of subjugation and exploitation. In so doing, Emin attempted to excite the
villagers to take arms against the foreign despots.2

Emin believed that [propaganda] is universal not only for modern citizens, but for all
humanity. In ["About Freedom"], Emin chastises Armenian clergymen who preach to the
population a sermon of blind obedience in wait for the Savior's arrival. Emin countered
these views by using the Bible to illustrate the folly of the clergyman and pointing out that
it states that men are created equally, with equally inalienable rights. In addition, Emin used
Khorenatsi's text, "History of Armenians", to show that there were periods in history when
Armenians were bound by no foreigners and, with their own state, were free and
independent.3

1 See Strue V., "The History of the Ancient East" (pp. 165-169). Gospolitizdat, Moscow, 1941In(in Russian).
2 See “Joseph Emin” (see above), pp. 156-157.
3 Ibid.
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Relying upon his resources, Emin illustrated to the Armenian people his position. In so
doing, he inspired many Armenians to believe that they, like their ancestors and other
"enlightened" Europeans, must be allowed their freedoms of equality, [dignity], and the
defense thereof.1

Emin was well received. Of his experiences he wrote, "Wherever I went, I winnowed
the seeds of true religion. I was inspired by the militant soul and wonderful enthusiasm I
saw in the people I addressed.2
Emin's ideas ultimately moved out of the realms of theory and were realized. As a result,
people took up arms and prepared for the liberation movement (as Emin had envisioned it).
Even women were ready to fight for the cause of liberation.3

Unlike Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, and others,4 [Emin did not
compartmentalize phases of societal development by phases affecting natural and positive
laws, social and state.] Rather, he considered the role of the law to be the vehicle that
measures justice and freedom, saying, "Each law directed against nature destroys cities and
kingdoms, leaving a virginal desert, unsettled by people."5 In appreciation of the European
[social positive laws], Emin notes in a letter to Heracles II, the Georgian King, "They [the
Europeans] have such excellent laws that no one, no matter sick or poor, can become a
victim of injustice."6 While the sentiment herein expressed may be hyperbolical, the overall
meaning conveyed is clear: Emin believed so thoroughly in these principles that he was
willing to request a nation's monarch to rethink the framework of legality.

In another [chapter] in which admiration for the English Parliamentary Monarchy is
expressed, Emin writes, "I continue defending my true opinion about that famous
republican nation whose extraordinary laws are not only a lantern that gives light to his
owner, but also like a sun that spreads its sunlight over the whole universe (our
understandings)."7

Separating himself from many other political figures involved with the Armenian
liberation movement, Emin advocates for the emancipation of Armenia by Armenians
alone. Excepting Georgia and the Georgian-Armenian brotherhood,8 Emin strove to create
a microcosm of European government, which would felicitously flourish without becoming
dependent on another nation for assistance. The independence of Armenian liberation must
be achieved since, according to Emin, a nation's autonomy was unattainable if it relied upon
other nations for support.9 It should be noted, therefore, that in the creation of Emin's

1 Ibid. pp. 125-131, 155-158,233-235.
2 Ibid. p. 158.
3 Ibid. pp. 266-268. Also, see “Armenian National Liberation Movement...,” M. Telunts, p. 14.
4 See Politizdat, Moscow, 1955, pp. 163-169, Philosophical Works of John Locke, Social- Economical
Literature Press, Moscow, 1960, pp. 18-31 (in Russian). “On Public Agreement” (pp. 14-15), Jean-Jacques
Rousseau, Zhukovski Press, 1907( in Russian).
5 “Joseph Emin,” p. 409.
6 Ibid. p. 128. Also, “The Principle of a Legal State” and Armenian Legal Political Thought, the Second Half
of the XVIII Century,” Banber Yerevani Hamalsarani (messenger of the University of Yerevan), 1998, W 3/96,
pp. 151-152(in Armenian).
7 “Joseph Emin,” p. 23.
8 In regards the opinions expressed herein, see “Armenian National Liberation Movement” by M. Telunts (in
conjunction with abovementioned Master’s thesis at the Library of the Institute of History NAS and the National
Library of NAS).
9 “Joseph Emin,” (pp. 182-193). Compare with “Life and Adventures,” pp. 173-174.
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liberation program, no foreigners appear excepting Israel Ori, Movses Sarafyan, and a very
few other figures. In fact, Emin was the first and possibly the only Armenian politician
after the resuscitation of the liberation movement who sought out independence for the
Armenian and Georgian peoples by dint of internal initiative, organization, and
employment of military forces.1

The realization, therefore, of state autonomy must be the result of a liberation
movement.2 Accordingly, both the independence and autonomy are based only on the
evaluation of efforts in the vein of Europe or Russia, but also on free-thinking views in line
with those of the Enlightenment. This had to be achieved without neglecting to
acknowledge the roots of Armenian liberalist thinking.3

In line with his proclivities for the English constitution and parliamentary monarchy,
Emin and other progressive figures found a model that exhibited greater progressiveness
than those systems that preserved despotic, absolute monarchies such as Turkey and Iran.4

This attitude was becoming increasingly commonplace among the most progressive
thinkers of the 19C (e.g. Voltaire, Montesquieu, Helvesius, et al.).

["Indeed, she [England] is happier than her neighbors,"5 Helvesius writes, "I have
praised the English in my works very much; I shall not stop praising them until our ways
of governance are better than theirs."]6

Voltaire not only praised the English system of state, but idealized it. "The English," he
wrote, "who managed to limit the king's power in resistance to him, established through
great effort a prudent government: one in which he is granted power in cases where he can
do good and one in which his hands are bound where can cause harm. The privileged classes
are magnificent: without the use of vassals or vileness, they can participate in governmental
affairs without revolting."7

Montesquieu was especially given to the English system of government. In particular,
he praised at length the distribution of power.8

This system of limited government involvement possessed a doublecharacter: it
revolved around progressive thinking, but it also [perpetuated the justification beyond
Persian-Turkish despotic system.] This factor is central for Emin, Baghramyan, and
Shahamiryan. Beyond this, England was the only country to undergo significant social
change during the 17/18C. The depth of such changes helped usher in the beginning of new
system of [capitalistic bourgeois-democratic organization] affecting social, economic, and
legislative aspects of civilization. The opinions arising were so overwhelmingly positive
that any drawbacks, acknowledged in later periods, were entirely overlooked.

1 Also, see the mentioned studies.
2 For further reading, see “On Foreign Political Orientation” by Joseph Emin and Telunts M. Banber Yerevani
Hamalsarani, W 3/81, Yerevan, 1993, pp. 100-110(in Armenian).
3 For an example, see Arevshatyan S., “Movses Khorenatsi and the National Autocracy.” Historical
Philological Journal, 1990, W3(in Armenian), M. Telunts, “The Legal Political Views of Movses
Khorenatasi,”and “Some Questions of Jurisprudence,”2002 , Wl-2(in Armenian).
4 For more details, see Telunts M., “Armenian National Liberation Movement,” pp. 66-83.
5 Helvesius, Works, Book 2, “Thought” (p. 624). Moscow, 1974( in Russian).
6 Ibid. p. 629.
7 “Anthology of World Philosophy,” Book 2, Thought, Moscow, 1969(in Russian).
8 See mentioned works of Montesquieu, pp. 177, 280-300(in Russian).
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As most progressive thinkers of the periods, Emin concentrated his energies on the
improvement of education, [enlightenment], and science, seeing the inevitable evils that
arise from a deficient education system.

Emin addressed Heracles II, saying, "You must know, my lord, anything not based on
science [knowledge], no matter how powerful and high it may be, will prove itself a figure
made of sand."1 Elsewhere, Emin makes a similar point to the Georgian King by pointing
out that European development results from its advancements in the force of wisdom, art,
and education, rather than that of their arms.2 In line with this reasoning, Emin advised the
King to take steps most practical such as the creation of schools for young men aged sixteen
and military service for those aged sixteen to twenty.3

Emin's progressive views influenced those of other avant-garde figures of Indian origin.
Moveses Baghramyan and Shahamiryan expressed similar views in their works (see
Vorogayt and Vorogayt Parats}.

In sum, Emin's universal views of constitutional law, equality, intolerance of despotism,
and the limitation of a absolute monarchy brought views from the England that were before
entirely unheard of to Armenia.

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  պ․գ․դ․ Վ․Մ․Ավանեսյանը։

1 “Joseph Emin,” p. 130.
2 Ibid. pp. 127-128.
3 Ibid. p. 234.
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                            Քաղաքագիտություն
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ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՐԴԻ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՎՈՂ
ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳՈՒՄ (ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ-
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ)

Աշխարհաքաղաքական արդի փոփոխությունների՝
մասնավորապես միաբևեռ աշխարհակարգից դեպի
բազմակենտրոն աշխարհակարգի անցման տեկտոնական
փուլում անհրաժեշտություն է առաջանում նորովի
մեկնաբանել ԵՄ-ի ինտեգրային գործընթացների
մարտահրավերները:  ԵՄ-ի ինտեգրային գործընթացների
արտաքին և ներքին մարտահրավերների ուսումնասիրումն
արդիական է եվրոպական տարածության անկայունության
կանխատեսման և անվտանգության ապահովման
համատեքստում: Այդ դիտանկյունից թեմայի ուսումնասիրումը
կարող է օգտակար լինել նաև ԵՄ-ի՝ որպես «ուժային
կենտրոնի» կենսունակության, նրա գլոբալ դերի նվազման և
կոլեկտիվ թուլության բացահայտման համար: Հոդվածում
ուսումնասիրվել են ԵՄ-ի ինտեգրային գործընթացների
կայունության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող մի
շարք մարտահրավերներ, մասնավորապես՝ ներեվրոպական
միասնականության խնդիրները, ուկրաինական ճգնաժամի
ազդեցությունը եվրոպական անվտանգության
ճարտարապետության վրա, տնտեսական և էներգետիկ
անվտանգության ապահովման մարտահրավերները, ինչպես
նաև ԵՄ-ի դեպի արևելք ընդլայնվելու ռիսկերը:
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Բանալի բառեր՝ Եվրոպական միություն, ինտեգրացիա,
փոփոխվող աշխարհակարգ, ուկրաինական ճգնաժամ,
տնտեսական անվտանգություն, էներգետիկ անվտանգություն։

Р.Аветисян
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ПРОЦЕССА ЕВРОПЕЙСКОЙ

ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ
МИРОВОГО ПОРЯДКА (СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА)

Нынешние геополитические изменения, особенно в тектонической
фазе перехода от монолитного миропорядка к многоцентровому
миропорядку, требуют новой интерпретации вызовов
интеграционного процесса ЕС. Изучение внешних и внутренних
вызовов интеграционных процессов ЕС актуально в контексте
прогнозирования нестабильности и обеспечения безопасности на
европейском пространстве. С этой точки зрения изучение темы
также может быть полезно для определения жизнеспособности
ЕС как «силового центра», его уменьшающейся глобальной роли и
коллективной слабости. В статье рассматривались ряд вызовов,
негативно влияющих на стабильность интеграционных процессов
ЕС, в частности, проблемы внутриевропейской интеграции,
влияние украинского кризиса на архитектуру европейской
безопасности, вызовы экономической и энергетической
безопасности, и риски расширения ЕС на восток.
Ключевые слова։  Европейский союз, интеграция, изменение
мирового порядка, украинский кризис, экономическая
безопасность, энергетическая безопасность․

R.Avetisyan
CURRENT CHALLENGES OF EUROPEAN INTEGRATION

PROCESSES IN THE CHANGING WORLD ORDER
(STRATEGIC SECURITY ASSESSMENT)

Current geopolitical changes, notably in the tectonic phase of the
transition from a unipolar world order to a multipolar world order,
necessitate a new interpretation of the challenges of the EU integration
process. The study of the external and internal challenges of the EU
integration processes is also relevant in the context of predicting
instability and ensuring security in the European area. From this
perspective, the study of the topic can also be useful for identifying the
viability of the EU as a "global power", its declining global role, and
its collective weakness. The article examines a number of challenges
that have a negative impact on the stability of the EU integration
process, in particular, the problems of intra-European integration, the
impact of the Ukrainian crisis on the European security architecture,
economic and energy security challenges, and the risks of EU
enlargement to the East.
Key words: European Union, integration, changing world order,
Ukrainian crisis, economic security, energy security.



Հասարակական գիտություններ248

Եվրոպական միության (այսուհետև՝ ԵՄ) ձևավորման գաղափարի հիմքում
ընկած է ինտեգրացիան՝ որպես տարածաշրջանային խաղաղության գլխավոր
երաշխիք: Ինտեգրային գործընթացները Եվրոպայի և նրա աշխարհագրական
միջավայրին մոտ գտնվող պետությունների տնտեսական, քաղաքական,
սոցիալական, իրավական, մշակութային ինտեգրման գործընթացն է, որը
հիմնականում իրականացվում է ԵՄ-ի ինտեգրային քաղաքականության
միջոցով: Եվրոպական ինտեգրային գործընթացները ներկայացնող բազմաթիվ
տեսություններ կան, որոնք բացատրում են ԵՄ-ի ստեղծման պատճառները,
միության ընդհանուր ձեռքբերումները, ինստիտուցիոնալ
փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները, բայց մինչև այժմ չկա
մեկ միասնական տեսություն, որի շրջանակներում ամբողջությամբ կարող է
ներկայացվել ԵՄ-ի ներկայիս իրավասուբյեկտայնությունը:

ԵՄ-ն ունենալով տարածքային կազմակերպման և ինստիտուցիոնալ
իրավահարաբերությունների յուրօրինակ համակարգ, հաճախ նմանեցվում է
դաշնային կամ համադաշնային կառուցվածքային ձև ունեցող պետությունների:
Չնայած այն հանգամանքին, որ ԵՄ-ի ինտեգրային գործընթացներում ազգային
և վերազգային ինստիտուտների փոխհարաբերություններում կան և՛ դաշնային,
և՛ համադաշնային պետական կառուցվածքային ձևի հետ որոշակի
ընդհանրություններ, այնուամենայնիվ, երկուսն էլ չեն արտահայտում ԵՄ-ի
ինտեգրային գործընթացների ամբողջ էությունը:

ԵՄ-ի ինտեգրման քաղաքականությունում դաշնապետության
դրսևորումներ կարող ենք հանդիպել Եվրոպական միության համաձայնագրի 5-
րդ հոդվածով հաստատված սուբսիդիարության և համամասնության սկզբունքի
առկայությամբ: Սուբսիդիարության սկզբունքի համաձայն՝ այն ոլորտներում,
որոնք չեն պատկանում ԵՄ-ի բացառիկ իրավասությանը, ԵՄ-ն գործում է ըստ
սուբսիդիարության սկզբունքի․ միջամտում է այն դեպքում, երբ անդամ-
պետությունները չեն կարողանում հասնել միության կողմից առաջադրված
նպատակներին: Իսկ ըստ համամասնության սկզբունքի՝ ԵՄ-ի
գործողությունները պետք է սահմանափակվեն միայն Եվրոպական միության
համաձայնագրով սահմանված դրույթներով և չեն կարող ԵՄ-ի սահմանած
նպատակներից այն կողմ անցնել1: Սուբսիդիարության սկզբունքի հիմնական
նպատակը Եվրոպական հանձնաժողովի իշխանության ապակենտրոնացումն է
և որոշումների կայացման գործընթացին՝ կառավարման համակարգի ստորին
մակարդակների մասնակցության խթանումը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԵՄ-ի ինստիտուցիոնալ մարմինները
մեծ դերակատարություն ունեն միության որոշումների կայացման
գործընթացում, նույնիսկ որոշ ոլորտներում ազգային կառավարությունների

1 The Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, 2016, Article 5,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC (17.01.2021)
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գործունեությունը կախված է միության ներսում կայացվող որոշումներից, ԵՄ-ն
չի կարող համարվել նաև որպես համադաշնություն: Օրինակ՝ ԵՄ-ի անդամ-
պետությունների մեծ մասը, ներգրավված լինելով եվրագոտու միասնական
արժութային համակարգում, ֆինանսական «կախվածություն» ունի ԵՄ-ի
ինստիտուտներից, մասնավորապես՝ Եվրոպական կենտրոնական բանկից, որը
մշակում է եվրագոտու պետությունների միասնական արժութային
քաղաքականությունը:

ԵՄ-ն ունի վերպետական և միջկառավարական տարրեր, բայց չի կարող
ամբողջությամբ համարվել նաև որպես վերպետական կամ միջկառավարական
կազմակերպություն, և ունի այդ երկու տարրերին էլ բնորոշ իրավասության
որոշակի շրջանակ: ԵՄ-ի անդամ-պետություններից յուրաքանչյուրն ունի ԵՄ-ի
ապագայի հետ կապված իր նախընտրությունները: Որոշ պետություններ
մշտապես կողմնակից են եղել, որ ԵՄ-ի ինտեգրման վերջնարդյունքը լինի
Եվրոպայի դաշնային պետության ստեղծումը, մասնավորապես՝ դրա
առաջամարտիկը մշտապես եղել է Գերամանիան, իսկ Ֆրանսիայում մշտապես
գերակա է եղել «եվրոպական ինքնիշխանություն» կառուցելու
անհրաժեշտությունը: ԵՄ-ի նախկին անդամ Մեծ Բրիտանիան մշտապես դեմ
էր արտահայտվում ինտեգրային հարաբերությունների խորացմամբ՝
պետության ինքնիշխանության սահմանափակման մեծացմանը և կողմ էր
միջկառավարական համագործակցությանը: Իսկ Իսպանիայի դեպքում, չնայած
նրան, որ նա երբեք բացահայտ չի հայտարարել ինտեգրային
հարաբերությունների խորացման այս կամ այն նախընտրությունների
վերաբերյալ, բայց հաշվի առնելով 2017 թ. Կատալոնիայի անկախության
անհամաձայնեցված հանրաքվեի անցկացումը և դրա հետևանքով ստեղծված
ներքաղաքական ճգնաժամը, ԵՄ-ի դաշնային կառավարման մեխանիզմի
որդեգրումը կարող է ազդել Իսպանիայի «ազգային համայնքների»՝
մասնավորապես Կատալոնիայի ինքնավարության մեծացման վրա:

Եվրոպական միության ստեղծման հիմնական նպատակը փոխադարձ
տնտեսական կախվածությունների ստեղծմամբ խաղաղության հաստատումն
էր, սակայն միաբևեռ աշխարհակարգից դեպի բազմակենտրոն
աշխարհակարգի փոխադրման անցումային փուլում ԵՄ-ն բախվում է լրջագույն
անվտանգային մարտահրավերների: Եվրոպական անվտանգային
ճարտարապետության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող գործոնների
պատճառները և դրանց հնարավոր հետևանքները չենք կարող ամբողջությամբ
վերլուծել եվրոպական ինտեգրման տեսությունների շրջանակներում: Դա
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ եվրոպական ինտեգրացիան
բնորոշող հիմնական տեսությունների (նեոֆունկցիոնալիզմ, լիբերալ
միջկառավարականություն, նոր ինստիտուցիոնալիզմ, բազմամակարդակ
կառավարում) հիմքում ընկած է տնտեսական փոխգործակցությամբ,
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փոխադարձ տնտեսական զսպումներով անվտանգության ապահովման
հայեցակարգը:

ԵՄ-ն ունենալով ինտեգրացիայի միջկառավարական մոտեցման տարրեր,
պաշտպանական և անվտանգային հարցերով որոշումների կայացման
գործընթացում մեծամասամբ կարևորում է անդամ-պետությունների
քաղաքական դիրքորոշումը, և վերազգային ինստիտուտները օժտված չեն
տվյալ ոլորտում բացառիկ լիազորություններով: ԵՄ-ի անդամ-պետությունները
դժվարությամբ են գնում իրենց համար կարևոր նշանակություն ունեցող
պաշտպանական ոլորտում բացառիկ լիազորությունների մի մասից
հրաժարվելուն և վերազգային ինստիտուտներին այդ լիազորություններով
օժտելուն: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով փոփոխվող աշխարհակարգի
արդի մարտահրավերները՝ ԵՄ-ի անդամ-պետությունները գնալով փորձում են
պաշտպանական հարցերով ինտեգրման գործընթացն արագացնել: Դա է
փաստում այն հանգամանքը, որ 2022 թ. ուկրաինական ճգնաժամից հետո ԵՄ-ի
անդամ-պետությունների ղեկավարները հաստատեցին ԵՄ-ի առաջին
«Պաշտպանական ռազմավարությունը»,  որը պաշտոնապես կոչվում է
«Ռազմավարական կողմնացույց»1։

Արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացներում ԵՄ-ն բախվում է ինչպես
ներքին, այնպես էլ արտաքին անվտանգային մարտահրավերների, որոնք մեծ
ազդեցություն կարող են ունենալ ինչպես ԵՄ-ի ներեվրոպական ինտեգրային
գործընթացների, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ
աշխարհաքաղաքական կայունությանը հաստատմանը միտված՝ երկկողմ և
բազմակողմ համագործակցային հարաբերությունների վրա: Չնայած այն
հանգամանքին, որ ԵՄ-ի հիմնական մարտահրավերները կապված են
ֆինանսատնտեսական անկայունության, եվրագոտու ճգնաժամի,
ներգաղթյալների խնդիրների, գործազրկության աճի հետ, այնուամենայնիվ
մենք կքննարկենք նաև ԵՄ-ի միասնականության և «կոլեկտիվ հզորության» վրա
բացասաբար ազդող ներքաղաքական և աշխարհաքաղաքական այն հիմնական
գործոնները, որոնք վերջին տարիներին սկսել են սպառնալ ԵՄ-ի ինտեգրային
գործընթացների կայունությանը:

Ներեվրոպական միասնականության վերականգնում: Լինելով ամենամեծ
էթնիկ բազմազանություն ունեցող քաղաքական համակարգերից մեկը՝ ԵՄ-ն
զգալի դժվարությունների է բախվում անդամ-պետությունների
միասնականության պահպանման և կենտրոնախույս միտումների
հաղթահարման հարցում: ԵՄ-ի կազմից Մեծ Բրիտանիայի առանձնացումից
հետո ստեղծված հասարակական-քաղաքական ճգնաժամը, ահաբեկչական
գործողությունները, ազգայնականության ակտիվացումը, ներգաղթյալների

1 A Strategic Compass for Security and Defence, The Diplomatic Service of the European Union,
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en (31.03.2022)
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հոսքի աճը, բազմամշակութայնության քաղաքականության ձախողումը,
ինչպես նաև կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված
տնտեսական ճգնաժամի խորացումը մեծապես սպառնում են ԵՄ-ի
միասնականության պահպանմանը:

ԵՄ-ի ինստիտուցիոնալ համակարգի ներդրմամբ սահմանափակվեց
եվրոպական «ազգ-պետությունների» ինքնիշխանությունը, և անդամ-
պետությունների համայնքային իշխանություններին տրվող աջակցությունը
ԵՄ-ի ինտեգրացիայի շնորհիվ մեծացվեց: Այդ հանգամանքը խթանեց անդամ-
պետություններում ինքնավար համայնքի կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտների
ինքնուրույնությանը և որոշումների կայացման ազգային ու վերազգային
մակարդակներում բարձրացրեց համայնքային ինստիտուտների
դերակատարությունը: Այս ամենը անդամ-պետությունների
տարածաշրջանային ինստիտուցիոնալ մարմիններին տվեց
«ինքնավստահություն», և նրանք իրենց տնտեսական զարգացման տեմպերի
աճը, քաղաքական ազատության մեծացումը պայմանավորեցին ոչ թե իրենց
կառավարության քաղաքականությամբ, այլ ԵՄ-ի ինտեգրացիայով: ԵՄ-ի
վերազգային մարմինները որոշակի չափով թուլացրին պետությունների
քաղաքական ինստիտուտների դերը, ինչն էլ նպաստեց տարածաշրջանային
անջատողականության ակտիվացմանը: Այս համատեքստում կարելի է
դիտարկել նաև Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ-ի կազմից դուրս գալը, քանի որ ԵՄ-ի
ինտեգրացիայի շնորհիվ գնալով մեծանում էր Շոտլանդիայի քաղաքական
ինքնուրույնությունը, և ԵՄ-ի կազմից դուրս գալը ուղղված էր նաև Մեծ
Բրիտանիայի միասնականության պահպանմանը:

ԵՄ-ի ինտեգրացիայի շնորհիվ Իսպանիայում մեծացավ նաև Կատալոնիայի
ինքնավար համայնքի դերը, որն էլ փորձեց կենտրոնական իշխանություններից
տնտեսական զիջումներ կորզելու նպատակով շահարկել
անջատողականությունը և 2017 թ. անցկացրեց անկախության հանրաքվե: Մեր
գնահատմամբ, Կատալոնիայի ինքնավար համայնքի անջատողականության
ռազմավարությունն ուղղված է Իսպանիայում Կատալոնիայի
հարկաբյուջետային ինքնավարության ընդլայնմանը և ԵՄ-ի որոշումների
կայացման գործընթացում Կատալոնիայի ինքնավար համայնքի քաղաքական
դերի մեծացմանը: 2017 թ. Կատալոնիայի անկախության անհամաձայնեցված
հանրաքվեի անցկացումը և դրան հաջորդած քաղաքական գործընթացները
բացահայտեցին նաև ԵՄ-ի նմանատիպ ճգնաժամերի հաղթահարմանն
ուղղված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների բացակայության փաստը:

Այնուամենայնիվ կարելի է փաստել, որ ԵՄ-ի ինտեգրացիայի ներքին
անվտանգային ամենակարևոր սպառնալիքներից է համարվում ԵՄ-ի անդամ-
պետությունների միասնականության պահպանումը, քանի որ առանց այդ
հանգամանքի ԵՄ-ն չի կարող ապահովել իր տնտեսական
փոխգործակցությունը, որի հիմքով էլ այն ստեղծվել է:
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Ուկրաինական ճգնաժամ: Եվրոպական միության ստեղծման հիմնական
նպատակը փոխադարձ տնտեսական կախվածությունների ստեղծմամբ
խաղաղության հաստատումն էր, սակայն ուկրաինական ռազմական
գործողությունները կոտրեցին հետսառըպատերազմյան աշխարհում
ձևավորված այդ կարծրատիպը, ինչը էականորեն կարող է ազդել նաև ԵՄ-ի
տնտեսական ինտեգրացիայի հետագա ընթացքի վրա: Ավելին, ՌԴ-Ուկրաինա
հակասությունների խորացումը փաստեց, որ ոչ բոլոր դեպքերում է, որ
տնտեսական փոխկախվածությունը ստեղծում է անվտանգության ապահովման
երկարաժամկետ հնարավորություններ։

ԵՄ-ում ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունները դիտում են
եվրոպական անվտանգության երկարաժամկետ ապահովման համատեքստում,
և ի տարբերություն 2014 թ. դեպքերի, ԵՄ-ում հակամարտության ներկայիս
փուլը դիտվում է որպես համաեվրոպական անվտանգային ճգնաժամ։ ԵՄ-ում
Արևելյան Եվրոպան սկսել է ընկալվել որպես նախապատերազմյան վիճակում
գտնվող տարածաշրջան՝ դեպի Արևմտյան Եվրոպա անկայունության
արտահանման ռիսկերով։ Դրանով պայմանավորված՝ ԵՄ-ում փորձում են
համապատասխան արձագանքման մեխանիզմներ մշակել՝ առաջին հերթին
իրենց ազգային պաշտպանական ծախսերը համապատասխանեցնելով
ստեղծված անվտանգային իրավիճակին։ ԵՄ-ն սկսում է շարժվել դեպի
ինքնուրույն անվտանգային համակարգ ունենալուն և բացի տնտեսական
ինտեգրումից փորձելու է խորացնել պաշտպանական հարցերով ինտեգրումը,
որը կարող է ամբողջությամբ փոխել ԵՄ-ի նկատմամբ ընկալումները։

Ուկրաինական ճգնաժամը բացահայտեց Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան
Եվրոպայի անվտանգային հարցերի վերաբերյալ տարակարծությունները1։ Ըստ
հարցումների՝ արևելաեվրոպական և արևմտաեվրոպական
հասարակությունները միակարծիք չեն իրենց անվտանգային շահերի
պաշտպանության վերապահման հարցերում։ Արևմտյան Եվրոպայի
պետություններում արմատավորված են ԵՄ-ի ինքնուրույնության մեծացմամբ՝
համաեվրոպական անվտանգային համակարգ ունենալու գաղափարները, իսկ
Արևելյան Եվրոպայի պետությունները իրենց անվտանգության  ապահովումը
մեծամասամբ տեսնում են ոչ թե ԵՄ-ի, այլ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։  Դրանով է
պայմանավորված նաև այն հանգամանքը, որ ուկրաինական ճգնաժամով
պայմանավորված՝ Արևելյան Եվրոպայում ավելացվեց ՆԱՏՕ-ի
զինծառայողների ներկայացվածությունը2:

1 Krastev I., Leonard M., The crisis of European security: What Europeans think about the war in Ukraine,
European Council on Foreign Relations, February 2022, https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-european-
security-what-europeans-think-about-the-war-in-ukraine/ (19.03.2022).
2  Ukraine war: NATO to send more troops to Eastern Europe, BBC news, https://www.bbc.com/news/world-
europe-
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ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև խոր հակասություններ են նկատվում ԵՄ-ի անդամ-
պետությունների կողմից ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ծախսերի ավելացման
հարցի շուրջ։ Եվրոպական պետությունները պարտավորվել են ՆԱՏՕ-ին տրվող
ֆինանսական հատկացումների չափն ավելացնել մինչև ՀՆԱ-ի 2%-ը, սակայն
մինչև ուկրաինական ճգնաժամը ՆԱՏՕ-ի անդամ ԵՄ-ի պետությունների մի
մասը չէր կատարում այդ պարտավորությունը։ Եվրոպական հարցումները ցույց
են տալիս նաև, որ ԵՄ-ի հասարակությունը թեև իր շահերի պաշտպանությունը
որոշ չափով կապում է ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց միևնույն ժամանակ բավականին
նվազել է ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետության՝ ԱՄՆ-ի նկատմամբ վստահության
աստիճանը1։ Բացի Լեհաստանից և Ռումինիայից, ԵՄ-ի բոլոր պետություններն
իրենց անվտանգության պաշտպանության հարցում առավել շատ վստահում են
Գերմանիային և Ֆրանսիային, քան ԱՄՆ-ին։

Տնտեսական անվտանգություն: Վերջին տարիներին ԵՄ-ի տնտեսական
կայունության պահպանմանը մեծ վնասներ հասցրեց կորոնավիրուսային
համավարակի տարածումը: Կորոնավիրուսային ճգնաժամը ցնցումների
ենթարկեց եվրագոտու պետությունների տնտեսությունները և էականորեն
մեծացրեց պետությունների կողմից տրամադրվող հանրային
առողջապահական ծախսերի չափը։ Եվրոպական հանձաժողվի տվյալներով՝
2021 թ. ԵՄ-ի անդամ-պետությունները կորոնավիրուսային համավարակի
հաղթահարման համար ներդրել են ավելի քան 3.7 տրիլիոն դոլար2։ Չնայած այն
հանգամանքին, որ համավարակի տնտեսական հետևանքները մեծամասամբ
հաղթահարված են ԵՄ-ի անդամ-պետությունների կողմից, այնուամենայնիվ
այժմ էլ այն ԵՄ-ի տնտեսության լրջագույն խնդիրներից է համարվում։

Որոշ կանխատեսումներով՝ ԵՄ-ի անդամ-պետությունների մեծ մասը 2021
թ. երրորդ եռամսյակում արդեն հասել է տնտեսության ՀՆԱ-ի
նախահամավարակային վիճակին, իսկ արդեն 2022 թ. վերջին բոլոր
պետությունները կկարողանան ամբողջությամբ վերականգնել իրենց
տնտեսությունները3։ Տվյալ վերլուծության իրականացման ժամանակ դեռևս
չէին սրվել Արևմուտք-ՌԴ հարաբերությունները, և կանխատեսման մեջ հաշվի
չեն առել, թե Արևելք-Արևմուտք ռազմավարական տնտեսական
հաղորդակցային կապերի խոչընդոտները ինչպես կարող են ազդել եվրոպական
տարածության տնտեսական անվտանգության ապահովման վրա։

Ուկրաինական ճգնաժամը, ինչպես եվրոպացի տնտեսագետներն են
անվանում, համարվում է վերջին տարիների ԵՄ-ի երրորդ տնտեսական

60853052#:~:text=Nato%20is%20set%20to%20approve,%2C%20Slovakia%2C%20Bulgaria%20and%20R
omania (01.04.22).
1 Տե՛ս Krastev I., Leonard M., նշվ. աշխ.:
2 European Commission, Jobs and economy during the coronavirus pandemic, https://ec.europa.eu/info/live-
work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en (01.04.22).
3 Տե՛ս նույն տեղում։
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ասիմետրիկ ցնցումը՝ հաջորդելով 2008 թ. եվրագոտու ճգնաժամին և 2019  թ.
սկսած կորոնավիրուսային ճգնաժամին1։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի
նախնական վերլուծության համաձայն՝ ուկրաինական ճգնաժամը և ՌԴ-ի
նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը կարող է եվրագոտու ՀՆԱ-ն
նվազեցնել 0,4 %-ով։ Ճգնաժամի երկար ընթացքի և պատժամիջոցների նոր
փաթեթների ընդունման դեպքում ռիսկեր կան, որ եվրագոտու ՀՆԱ-ն կարող է
նվազել մինչև 1 %։ Ըստ վերլուծությունների՝ ճգնաժամի շուտափույթ
հաղթահարման և պատժամիջոցների մեղմացման դեպքում այս տարի
կհաջողվի եվրագոտու 19 պետություններին խուսափել արժութային
ճգնաժամից։ Այնուամենայնիվ, ԵԿԲ-ի փորձագետները դժվարանում են
միանշանակորեն գնահատել ԵՄ-ի տնտեսական վնասի վերջնական չափը։ ԵՄ-
ի տնտեսությունն առանց այն էլ գտնվում էր ոչ կայուն վիճակում, 2021 թ. գնաճը
հասել է 5,1 %-ի, և նախնական կանխատեսումներ կան, որ ուկրաինական
ճգնաժամի ներկայիս փուլը ևս նույնքան կարող են ավելացնել գնաճը2։ Օրինակ՝
եվրագոտու երկրորդ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող Ֆրանսիայում
ճգնաժամի պատճառով սպառողական գների ինդեքսը 4,1 %-ով արդեն
կանխատեսվածից բարձր է։

Էներգետիկ անվտանգություն։ Ուկրաինական ճգնաժամը երկարաժամկետ
կտրվածքով մեծ վնասներ է հասցնելու նաև ԵՄ-ի  անդամ-պետությունների
էներգետիկ համակարգին։ ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը
ԵՄ-ի կողմից դրսևորվում է որպես ինքնապաշտպանական
քաղաքականություն և առավել շատ ունի զգայական բնույթ։ Դա է փաստում նաև
այն հանգամանքը, որ առանց լուրջ այլընտրանքներ ունենալու ԵՄ-ից
բարձրաձայնում են ռուսական գազից ամբողջությամբ հրաժարվելու
պատրաստակամության մասին, բայց եվրոպական պետությունների մի մասը,
հաշվի առնելով այլընտրանքների բացակայությունը, ուղղակի հրաժարվում է
գնալ այդ քայլին։ ԵՄ-ի 27 անդամ-պետությունները միասին ռուսական գազից
ունեն մոտ 40 % կախվածություն։ Նույնիսկ Միջերկրական ծովում
հայտնաբերված իսրայելական գազի փոխադրման ուղիները կառուցելուց հետո
ԵՄ-ն չի կարողանա դիվերսիֆիկացնել ռուսական գազի ծավալները։
Նախնական գնահատումներով՝ Իսրայելը կարող է ապահովել տարեկան մոտ
10  մլրդ խորանարդ մետր գազ3, գրեթե նույնքան որքան Ադրբեջանն է
ներկայումս ապահովում եվրոպական պետություններին։ Համեմատության

1 The war in Ukraine and its implications for the EU, The Diplomatic Service of the European Union,
https://www.eeas.europa.eu/eeas/war-ukraine-and-its-implications-eu_e (04.04.2022).
2 European Central Bank, Macroeconomic projections,
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projection s202203_ecbstaff~44f998dfd7.en.html
(04.04.2022).
3 Marks J., Can Israel solve Europe’s gas problem? We asked the experts, April 10 2022,
https://www.israel21c.org/can-israel-export-gas-to-europe-we-asked-the-experts/ (04.04.2022).
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համար նշենք,  որ ՌԴ-ն 2021  թ.  դեպի ԵՄ արտահանել է 155  մլրդ խորանարդ
մետր։ Եվրոպայում ռուսական բնական գազի արտահանումները չեն կարող
դիվերսիֆիկացվել նույնիսկ հեղուկ գազի մատակարարումների մեծացման
հաշվին, քանի որ լոգիստիկայի առումով ԵՄ-ն դեռևս պատրաստ չէ նման
քանակի հեղուկ գազ ընդունել, իսկ ԱՄՆ-ն ու Քաթարն էլ պատրաստ չեն նման
ծավալով հեղուկ գազ մատակարարելուն։

ԵՄ-ի դեպի արևելք ընդլայնվելու մարտահրավերները: Ուկրաինական
ճգնաժամը լուրջ մարտահրավերներ ստեղծեց եվրոպական անվտանգային
ճարտարապետության համար։ ԵՄ-ում ակտիվ քննարկման առարկա դարձավ
ՌԴ-ին հակազդելու և Ուկրաինային հավատարմության խոստումներ և
անվտանգային երաշխիքներ տալու օրակարգային հարցերը։ Ուկրաինայի՝ ԵՄ-
ի անդամակցության հարցը առավել շատ իրավական, քան քաղաքական
գործընթաց է իրենից ենթադրում, որը բավականին բարդ ճանապարհով պետք է
անցնի և կարող է տևել տասնամյակներ: Նույնիսկ Ուկրաինայի
անդամակցության նկատմամբ անդամ-պետությունների միաձայնության
առկայության դեպքում, թեկնածու պետությունից պահանջվում է խիստ
բարեփոխումների իրականացում, պետության իրավական համակարգի
համապատասխանեցում ԵՄ-ի իրավական համակարգին: Չնայած այն
հանգամանքին, որ թեկնածու պետության հետ բանակցությունները վարում է
ԵՄ-ի հանձնաժողովը, այնուամենայնիվ բարեփոխումների բոլոր փուլերը
պետք է իրականացվեն բոլոր անդամ-պետությունների համաձայնության
ստացման պարագայում: Այսինքն՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացն
ամբողջությամբ հիմնվում է անդամ-պետությունների քաղաքական
միաձայնության վրա:

1993 թ. Կոպենհագենյան պահանջների հիմնական նպատակը
անդամակցող պետությունների՝ ԵՄ-ի տնտեսական մրցակցային շուկային
համապատասխանեցման հարցն է, որպեսզի անդամակցող պետությունը ԵՄ-ի
համար դառնա ոչ թե տնտեսական օգնության օբյեկտ, այլ դա սիներգետիկ
արդյունք ունենա եվրոպական տնտեսության համար: Ուկրաինայի
անդամակցության հարցը ոչ թե իրադարձություն է, այլ իրավական,
քաղաքական, տնտեսական բարեփոխումների բարդ գործընթաց, որը կարող է
տևել տասնամյակներ: Հաճախ քննարկվում է Ուկրաինայի՝ «արագ
ընթացակարգով» անդամակցության հարցը, բայց ԵՄ-ի գործող իրավական
համակարգում չկա նման մոտեցում:

Ուկրաինային ԵՄ-ի պաշտոնական թեկնածուի կարգավիճակ տալը կարող
է դիտվել որպես ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող եվրոպական երկրին
նվիրվածության և աջակցության մարդասիրական քայլ, բայց դա
սահմանափակվելու է միայն քաղաքական սիմվոլիզմով: Բայց եթե Ուկրաինայի
անդամակցումը տեղի ունենա ԵՄ-ի իրավական համակարգին խորթ «արագ
ընթացակարգով», ապա անպայման պետք է վերանայման ենթարկվեն
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Կոպենհագենյան չափանիշները և նվազեցվեն անդամակցության պահանջները,
որին ԵՄ-ի տնտեսությունը պատրաստ չէ: Բացի դա, նման պարագայում մեծ
դժգոհությունների ալիք կարող է բարձրանալ անդամակցության համար
պայքարող բալկանյան պետություններում, ինչը նոր սպառնալիքներ կստեղծի
Արևելյան և Կենտրոնական  Եվրոպայի քաղաքական և տնտեսական
կայունության համար:

ԵՄ-ի համար Ուկրաինային անդամակցության պաշտոնական թեկնածուի
կարգավիճակ տալը ճգնաժամի հաղթահարման միջոց չի կարող համարվել, իսկ
անդամակցության պայմանների փոփոխումը սպառնալու է ոչ միայն ԵՄ-ի
տնտեսական համակարգին, այլ նաև նրա գոյությանն ընդհանրապես: Դա
կարող է սպառնալ նաև ԵՄ-ի ինստիտուտներում արևմտյան և արևելյան
եվրոպական պետությունների ուժային բալանսի փոփոխմանը:

Ուկրաինայի անդամակցությանը խոչընդոտում է նրա բնակչության չափով
պայմանավորված որոշումների կայացման գործընթացների վրա
ազդեցությունը և աղքատության աստիճանը: Մյուս խոչընդոտը կարող է լինել
ԵՄ-ի պայամանագրի 42-րդ հոդվածը, որը պարտավորեցնում է անդամ-
պետություններին բոլոր միջոցներով օգնություն տրամադրել, եթե որևէ այլ
անդամի վրա ագրեսիայի սպառնալիք կա1: Հոդվածով չի հստակեցվում, թե որն
է ագրեսիան և ինչ միջոցներով պետք է պայքարել դրա դեմ:

Ամփոփելով՝ նշենք, որ ԵՄ-ի ինտագրացիան, հիմնված լինելով
եվրոպական պետությունների տնտեսական փոխգործակցության վրա,
կարողացել է Եվրոպայում խաղաղության երկարաժամկետ երաշխիքներ
ապահովել։ Փոփոխվող աշխարհակարգում ԵՄ-ն բախվում է նոր
անվտանգային մարտահրավերների, և անհրաժեշտություն է առաջանում
վերանայել ինտեգրացիոն քաղաքականության առաջնահերթությունները և
բացի տնտեսական փոխգործակցությունից, խորացնել նաև պաշտպանական
հարցերով ինտեգրումը։ Հաշվի առնելով վերջին միտումները՝ ԵՄ-ն գնալու է
դեպի «պաշտպանական միություն» դառնալուն և արդեն հնարավորություն է
ստանալու մեծացնել ռազմական ծախսերը ոչ միայն պաշտպանողական, այլև
հարձակվողական զինատեսակների ձեռքբերմամբ և երրորդ պետություններին
վաճառքի համար:
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Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, ք․գ․դ․ Ա․Փ․Ենգոյանը։
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Հոդվածում քննվում են անձի դրդապատճառային համակարգի
սեռային տարբերությունների հարցերը, կատարված է
դրդապատճառային ոլորտի սեռային
առանձնահատկությունների տեսական և էմպիրիկ
հետազոտությունների վերլուծություն, ներկայացված են
տարբեր ուսումնասիրողների հետազոտության արդյունքները:
Սույն հետազոտության նպատակն է եղել բացահայտել
հիմնական պահանջմունքների դրսևորման սեռային
տարբերությունները երիտասարդների մոտ: Այդ նպատակով
կազմակերպվել է փորձարարական հետազոտություն, որին
մասնակցել է 25-30 տարեկան 50 անձ՝ 25 կին և 25 տղամարդ:
Պահանջմունքային ոլորտի ուսումնասիրման համար
կիրառվել է Վ. Սկվորցովի «հիմնական պահանջմունքների
բավարարվածության աստիճանի ախտորոշում» մեթոդիկան:
Հետազոտական 2 խմբերում բացահայտվել է 5 խումբ
պահանջմունքների (նյութական, անվտանգության,
սոցիալական, ճանաչման և ինքնադրսևորման)
արտահայտվածության մակարդակը: Հոդվածում
ներկայացված է հետազոտության տվյալների
մաթեմատիկական-վիճակագրական մեթոդներով մշակման
հոգեբանական վերլուծությունը և առանձնացված սեռային
տարբերությունները:
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Բանալի բառեր՝ մոտիվացիա, նյութական պահանջմունքներ,
անվտանգության պահանջմունքներ, սոցիալական
պահանջմունքներ,  ինքնադրսևորման պահանջմունքներ,
սեռային տարբերություններ:

А․ Аракелян, Л․Петросян
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ
В статье рассматриваются вопросы гендерных различий в
мотивационной системе человека, анализируются теоретические
и эмпирические исследования гендерных особенностей
мотивационной сферы человека, представлены взгляды разных
исследователей и результаты исследования. Цель исследования
заключалась в выявлении гендерных различий в выражении
базовых потребностей у молодежи. Проведено
экспериментальное исследование по выявлению гендерных
особенностей основных групп потребностей, в котором
принимали участие 50 человек в возрасте 25 до 30 лет (25 женщин
и 25 мужчины). Для изучения основных потребностей
использовалась методика В.В. Скворцова «Диагностика степени
удовлетворенности основных потребностей». Выявлен уровень
выраженности 5 базовых потребностей (материальные
потребности, потребности в безопасности, социальные
потребности, потребности в самовыражении) в 2 исследуемых
группах. В статье представлен психологический анализ
математико-статистической обработки данных исследования,
проанализированы гендерные особенности.
Ключевые слова։ мотивация, материальные потребности,
потребности в безопасности, социальные потребности,
потребности в самовыражении, гендерные различия.

A. Araqelyan, L․Petrosyan
GENDER CHARACTERISTICS OF MANIFESTATIONS OF

BASIC NEEDS
The article studies the issues of gender differences in the motivational
system of a person, analyzes theoretical and empirical research on the
gender characteristics of the motivational sphere, and presents the
results of research by various researchers. The aim of this study was to
identify gender differences in the expression of basic needs in young
people. For this purpose, an experimental study was organized with the
participation of 50 people aged 25-30, 25 women and 25 men. V.
Skvortsov "Diagnosis of the degree of satisfaction of basic needs"
methodology was used to study the need sphere. The level of expression
of 5 groups of needs (material, security, social, recognition, self-
expression) was revealed in 2 research groups. The article presents the
psychological analysis of the processing of research data by
mathematical-statistical methods and isolated gender differences.
Key words: motivation, material needs, security needs, social needs,
self-expression needs, gender differences.
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Անձնավորության պահանջմունքային ոլորտի սեռային տարբերությունների
հիմնախնդիրը

Պահանջմունքները` որպես դրդապատճառային կառույցի առանցքային
բաղադրամաս, բացահայտում են անձնավորության սոցիալական
ակտիվության շարժառիթները: Պահանջմունքների միջոցով բնութագրվում են
անձի իմացական, հուզական ոլորտների առանձնահատկությունները, միևնույն
ժամանակ, պահանջմունքները նպաստում են անձնային հատկությունների և
որակների ձևավորմանը:1Պահանջմունքների հիմնախնդրով զբաղվող տարբեր
հեղինակների դասակարգումներում որպես հիմնական նշվում են հետևյալ
պահանջմունքային խմբերը՝ անվտանգության, սոցիալական, նյութական,
ընդունված լինելու և ինքնադրսևորման:

Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքների բավարարմանը զուգահեռ անձի
մոտիվացիոն ոլորտում առանցքային են դառնում անվտանգության
պահանջմունքները (կայունության, պաշտպանության, վախից,
անհանգստությունից և քաոսից ազատվելու պահանջմունքներ): Նյութական
պահանջմունքները սոցիալականացման արդյունք են, ապահովում են
կենսաբանական, սոցիալական և հոգևոր պահանջմունքների բավարարման
միջոցներն ու պայմանները: Սոցիալական և հոգևոր պահանջմունքներն
արտացոլում են անձի հասարակական էությունը, դաստիարակության
հիմնական պայմաններն ու սոցիալականացման առանձնահատկությունները:
Միևնույն ժամանակ, սոցիալական պահանջմունքներն արտահայտում են
անձի` այլ մարդկանց հետ շփվելու, ջերմ հարաբերություններ հաստատելու,
նրանց դրական վերաբերմունքին արժանանալու և հասկացված լինելու
կարիքները:

Յուրաքանչյուր մարդ ընդունված լինելու, հարգանքի արժանանալու, սեփական
արժանիքների գնահատման կարիք ունի: Ընդունված, գնահատված լինելու
պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկություններում որոշիչ է նաև
նվաճումների, հաջողությունների ձգտման հավակնությունների մակարդակը:

Հոգեբանական գրականության մեջ կան դրդապատճառային ոլորտի տարբեր
բաղադրիչների՝ հետաքրքրությունների, արժեքների, ցանկությունների և
երազանքների սեռային առանձնահատկությունների ոսումնասիրություններ:
Գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պահանջմունքային
ոլորտի սեռային ուսումնասիրություններում հիմնականում ընդգրկվել են
նվաճման և հաջողությունից խուսափելու, իշխանության և գերակայության,
սոցիալական, սեռական ու ինքնաիրացման պահանջմունքները: Կա տարածված
կարծիք, ըստ որի՝ տղամարդիկ ավելի շատ են կարևորում հաղթանակները,
գերազանցության միտումները և դրսևորում են մրցակցության առավել ընդգծված
միտումներ, քան կանայք: Սակայն, Ե. Իլյինի հետազոտությունները ցույց են տվել,

1Տե՛ս Առաքելյան Ա. Դ., Պահանջմունքներ: ՀՊՄՀ-Եր.: Հեղ. հրատարակություն, 2019, էջ 18։
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որ աղջիկների մոտ նվաճման պահանջմունքներն առավել արտահայտված են,
քան տղաների (աղջիկների մոտ՝ 60.7%, իսկ տղաների մոտ՝ 48%): Տ. Վ. Բենդասի
(2000թ.) հետազոտության արդյունքների համաձայն` կանանց և տղամարդկանց
նվաճման պահանջմունքների միջև գոյություն ունեցող տարբերություններն
աննշան են1: Ա. Ի. Վինոկուրովայի (1996թ.) հետազոտությունների արդյունքում
պարզվել է, որ կանայք ունեն ինչպես նվաճման, այնպես էլ անհաջողություններից
խուսափելու պահանջմունքի ավելի բարձր մակարդակ, քան տղամարդիկ: Ի
տարբերություն Վինոկուրովայի, Ե. Ֆերգյուսոնն ու Կ. Հորնին գտնում են, որ
տղամարդկանց մոտ գերակշռում է հաջողության մոտիվը, իսկ կանանց մոտ՝
անհաջողություններից խուսափելու մոտիվը2:

Մեր հետազոտություններում բացահայտվել է, որ ճանաչված և ընդունված
լինելու պահանջմունքների՝ վարպետության և կոմպետենտության մակարդակի
բարձրացման ձգտման մակարդակը պայմանավորված է նաև հոգեկան
գործունեության ընթացքի կանացի կամ տղամարդկային տիպի
առանձնահատկություններով. առնականության բարձր մակարդակի դեպքում
փորձարկվողների վարքի մոտիվացիայում տվյալ ձգտումն ունի
արտահայտվածության բարձր մակարդակ, իսկ թույլ դրսևորումները
պայմանավորված են կանացիության արտահայտվածության բարձր
մակարդակով:3

Ըստ Ռ. Ա. Ֆեյնգոլդի (1994թ.)` տղամարդիկ ավելի գերակայող են, քան կանայք,
սակայն այդ տարբերությունները բավականին չնչին են: Բենդասի
հետազոտություններում (2000թ.) կանանց և տղամարդկանց իշխանության
ձգտման պահանջմունքների միջև տարբերություններ ընդհանրապես չեն
հայտնաբերվել4:

Գարդների և Սիլեյի (2002թ.) հետազոտությունների համաձայն` կանանց և
տղամարդկանց մոտ սոցիալական պահանջմունքների բազմաթիվ
տարբերություններ կան: Ըստ Ռասսելի, Պեպլոյի և Կատրոնայի
հետազոտությունների (1980թ.), կանանց մոտ միայնակ մնալու պահանջմունքի
ինտենսիվությունն ու հաճախականությունն ավելի բարձր է, քան տղամարդկանց
մոտ, ինչից կարելի է ենթադրել, որ տղամարդիկ մշտապես կարող են ունենալ
մտերմության և որևէ խմբի պատկանելու ձգտում՝ միայնությունից խուսափելու
համար5:  Ի տարբերություն այս պնդումների,  Կ.  Գիլիգանը (1987թ.)  նշում է,  որ

1 Տե՛ս Бендас Т. В., Гендерная психология: Учебное пособие. — СПб.:  Питер, 2006.  с. 219․
2 Տե՛ս Ильин Е. П., Пол и гендер, Санкт-Петербург, 2010,  с.  173-174․
3 Տե՛ս Առաքելյան Ա.  Դ., Հիմնային պահանջմունքների և անձնային հատկությունների
համահարաբերակցման առանձնահատկությունները (Մանկավարժական բուհի ուսանողների
օրինակով): Հոգ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան,
2014թ.։
4 Տե՛ս Бендас Т. В., указ.соч.. с. 228-229․
5 Տե՛ս The psychology of gender / edited by Alice H. Eagly, Anne E. Beall, Robert J. Sternberg.— 2nd ed.- p.
368․
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շփման, հաղորդակցման, ընկերության, պահանջմունքն առաջնային
նշանակություն ունի կանանց համար:

Դենիսովայի հետազոտությունների համաձայն` աղջիկների մոտ
ինքնաիրացումն ունի սոցիոկենտրոն, իսկ պատանիների մոտ՝ եսակենտրոն
ուղղվածություն: Ըստ հեղինակի` արական սեռի հետազոտվողների
ինքնաիրացումը պայմանավորված է եսակենտրոն շարժառիթներով` ձգտելով
հիմնականում ապավինել սեփական ուժերին: Ինքնաիրացման գործում նրանք
ցուցաբերում են ստեղծագործականություն և ուժեղ վերահսկողություն:
Իգական սեռի ինքնաիրացումը պայմանավորված է ընդհանուր առմամբ
սոցիալական ուղղվածությամբ և սոցիոկենտրոն շարժառիթներով1:

Անձնավորության դրդապատճառային ոլորտի սեռային
առանձնահատկությունների տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունների
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ.

· առավել ուսումնասիրված են նվաճման և անհաջողությունից
խուսափելու, իշխանության և գերակայության, սոցիալական
պահանջմունքների սեռային տարբերությունները,

· բացահայտված են սեռական և վերարտադրման պահանջմունքների
սեռային առանձնահատկությունները,

· բավարար չափով ուսումնասիրված չեն անվտանգության և նյութական
պահանջմունքների սեռային առանձնահատկությունները,

· պահանջմունքների ուսումնասիրությունները կատարվել են
հիմնականում տարիքային դինամիկայի տեսանկյունից,

·  հետազոտողների ներկայացրած արդյունքները միանշանակ չեն, կան
հակասական արդյունքներ:

Փորձարարական հետազոտության կազմակերպում և արդյունքների
վերլուծություն

Պահանջմունքների դրսևորման սեռային առանձնահատկությունները
բացահայտելու նպատակով կազմակերպվել է փորձարարական
հետազոտություն: Հետազոտության ընտրակազմում ընդգրկվել են 25-30
տարեկան 50 անձ՝ 25 կին և 25 տղամարդ: Պահանջմունքային ոլորտի սեռային
տարբերությունները ուսումնասիրելու համար կիրառվել է Վ. Սկվորցովի
«Հիմնական պահանջմունքների բավարարվածության աստիճանի
ախտորոշում» մեթոդիկան2:  Մեթոդիկան նախատեսում է 5  խումբ հիմնական
պահանջմունքների (նյութական, անվտանգության, սոցիալական, ճանաչման և
ինքնադրսևորման) ախտորոշման բավարարվածության, միջին

1 Տե՛ս Денисова Е.  А., Гендерные особенности самореализации личности студентов: диссертация
кандидата психологических наук : 19.00.01 / Москва, 2010. с. 213.
2 Տե՛ս Առաքելյան Ա. Դ., Պահանջմունքներ: ՀՊՄՀ-Եր.: Հեղ. հրատարակություն, 2019, էջ 85-88։
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բավարարվածության և անբավարարվածության գոտիներ: Հետազոտության
տվյալները մշակվել են մաթեմատիկական-վիճակագրական վերլուծության
մեթոդներով:

         Կանանց ընտրակազմում պահանջմունքային 5 խմբերի տվյալների
տոկոսային վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ նյութական
պահանջմունքները հետազոտությանը մասնակցած 25 կանանցից 24%-ի մոտ
գտնվում են բավարարվածության, 64%-ի մոտ՝ մասնակի բավարարվածության
և 12%-ի մոտ՝ անբավարարվածության գոտում:

Անվտանգության պահանջմունքները հետազոտվողների 4%-ի մոտ գտնվել
են բավարարվածության, իսկ 96%-ի մոտ՝ մասնակի բավարարվածության
գոտում: Անվտանգության պահանջմունքների անբավարարվածության
ցուցանիշներ այս ընտրակազմում չեն արձանագրվել:

Սոցիալական պահանջմունքները 44%-ի մոտ գտնվել են
բավարարվածության, 44%-ի մոտ՝ մասնակի բավարարվածության, և միայն
12%-ի  մոտ՝ անբավարարվածության գոտում:

Ընդունված լինելու պահանջմունքները 8%-ի մոտ գտնվել են
բավարարվածության, 84%-ի մոտ՝ մասնակի բավարարվածության, և 8% -ի մոտ՝
անբավարարվածության գոտում:

Ինքնադրսևորման պահանջմունքները 52%-ի մոտ գտնվել են մասնակի
բավարարվածության, իսկ 48%-ի մոտ՝ անբավարարվածության գոտում: Այս
խմբի պահանջմունքների բավարարվածության ցուցանիշներ չեն
արձանագրվել:

Տղամարդկանց ընտրակազմում պահանջմունքային 5 խմբերի տվյալների
տոկոսային ցուցանիշների վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ
նյութական պահանջմունքները 20%-ի մոտ գտնվել են բավարարվածության,
72%-ի մոտ՝ մասնակի բավարարվածության և միայն 8% մոտ՝
անբավարարվածության գոտում:

Անվտանգության պահանջմունքների բավարարվածություն տղամարդկանց
մոտ չի արձանագրվել, 72%-ի մոտ այս խմբի պահանջմունքները գտնվել են
մասնակի բավարարվածության, 28%-ի մոտ՝ անբավարարվածության գոտում:

Սոցիալական պահանջմունքները հետազոտությանը մասնակցած
տղամարդկանց 68%-ի մոտ գտնվել են բավարարվածության, 24%-ի մոտ՝
մասնակի բավարարվածության  և միայն 8%-ի մոտ՝ անբավարարվածության
գոտում:

Ընդունված լինելու պահանջմունքները տղամարդկանց 4%-ի մոտ գտնվել է
բավարարվածության, 92%-ի մոտ՝ մասնակի բավարարվածության, և ևս 4%-
մոտ՝ անբավարարվածության գոտում:

Ինքնադրսևորման պահանջմունքները տղամարդկանց 8%-ի մոտ գտնվել է
բավարարվածության, 60%-ի մոտ մասնակի բավարարվածության, 32%-ի մոտ՝
անբավարարվածության գոտում:
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Հիսթոգրամ N1

Պահանջմունքային 5 խմբերի միջին թվաբանական ցուցանիշները կանանց
և տղամարդկանց ընտրակազմերում

Կանանց և տղամարդկանց ընտրակազմերում պահանջմունքային խմբերի
միջին թվաբանական ցուցանիշների ներկայացված պատկերում տեսնում ենք,
որ կանանց մոտ պահանջմունքների 5  խմբերն էլ գտնվում են մասնակի
բավարարվածության գոտում, բայց ինքնադրսևորման պահանջմունքների
ցուցանիշը գրեթե մոտենում է անբավարարվածության գոտուն:
Անվտանգության և ընդունված լինելու պահանջմունքների ցուցանիշները
նույնական են: Կարելի է ենթադրել, որ որքան բավարարված են կանանց
ընդունված լինելու պահանջմունքները, այնքան բավարարված են նաև
անվտանգության պահանջմունքները: Ի տարբերություն մյուս խմբերի`
սոցիալական պահանջմունքներն առավել բավարարված են:

Տղամարդկանց ընտրակազմում նյութական, անվտանգության, ընդունված
լինելու և ինքնադրսևորման պահանջմունքները գտնվում են մասնակի
բավարարվածության, իսկ սոցիալական պահանջմունքները՝
բավարարվածության գոտում: Ինչպես տեսնում ենք, անվտանգության և
ինքնադրսևորման պահանջմունքները բավականին բարձր ցուցանիշներ ունեն,
առավել ակտուալ են տղամարդկանց մոտիվացիայում: Կարելի է ենթադրել, որ
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տղամարդկանց մոտ ինքնադրսևորման պահանջմունքների անբավարարվա-
ծությունը կապվում է անվտանգության բազային զգացողության
բացակայության հետ, իսկ ինքնադրսևորման ուղիների ու եղանակների
առկայությունն ապագայի ապահովության, դիրքի պահպանման երաշխիք է:

Պահանջմունքային խմբերի միջին թվաբանական ցուցանիշների
համեմատության արդյունքում առանձնացվել են կանանց և տղամարդկանց
մոտ պահանջմունքների դրսևորման հետևյալ առանձնահատկությունները.

· կանանց մոտ բարձր են արտահայտված սոցիալական և ինքնադրսևորման
պահանջմունքները, իսկ տղամարդկանց մոտ` անվտանգության
պահանջմունքները,

· նյութական և ընդունված լինելու պահանջմունքների
արտահայտվածության ցուցանիշներում էական տարբերություն չկա,

· անհատական տարբերությունները մեծ են կանանց մոտ ընդունված
լինելու պահանջմունքային խմբում, իսկ տղամարդկանց մոտ` անվտանգության
պահանջմունքային խմբում:

Հիմնական պահանջմունքների խմբերը կազմող բաղադրամասերի
դրսևորումներում առկա են հետևյալ սեռային առանձնահատկությունները.

1.անվտանգության պահանջմունքների՝ ապահովել ինձ ապագա, նյութական
պահանջմունքների՝ ապրուստի միջոց վաստակել և ապահովել նյութական
բարեհարմարություն, բաղադրամասերը բարձր են արտահայտված
տղամարդկանց մոտ,

2.սոցիալական պահանջմունքների՝ ունենալ ջերմ հարաբերություններ
մարդկանց հետ և ունենալ լավ զրուցակիցներ, նյութական պահանջմունքների՝
գնել լավ իրեր, ինքնադրսևորման պահանջմունքների՝ զբաղվել գործով, որը
պահանջում է լրիվ նվիրում բաղադարամասերը գերակա են կանանց մոտ:

 Պահանջմունքային 5 խմբերի ցուցանիշների կարգային
համահարաբերակցային վերլուծության արդյունքում առանձնացվել են
հետևյալ սեռային տարբերությունները.

1. Կանանց ընտրակազմում նշանակալի դրական հարաբերակցային կապ է
բացահայտվել անվտանգության ու ընդունված լինելու պահանջմունքների
ցուցանիշների միջև (r=0.521, երբ p≤0.01), ինչը վկայում է, որ անվտանգության
պահանջմունքների բարձր մակարդակի դեպքում բարձր արտահայ-
տվածություն ունեն ընդունված լինելու պահանջմունքները, իսկ
անվտանգության պահանջմունքների բավարարվածությունը հարաբերակցվում
է ընդունված լինելու պահանջմունքների բավարարվածության հետ:

2. Կանանց ընտրակազմում ինքնադրսևորման և ընդունված լինելու
պահանջմունքների ցուցանիշների միջև դրական հարաբերակցային կապ է
արձանագրվել (r=0.458, երբ p≤0.05): Նման կապի առկայությյունը վկայում է, որ
ինքնադրսևորման պահանջմունքների բարձր մակարդակի դեպքում բարձր
արտահայտվածություն ունեն նաև ընդունված լինելու պահանջմունքները, իսկ
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ինքնադրսևորման պահանջմունքների ցածր մակարդակը հարաբերակցվում է
ընդունված լինելու պահանջմունքների ցածր մակարդակի հետ:

3.Կանանց ընտրակազմում նյութական և ինքնադրսևորման
պահանջմունքների ցուցանիշների միջև նշանակալի բացասական կապ է
բացահայտվել (r=-0.617, երբ p≤0.01): Նման կապի հոգեբանական
բովանդակությունը ենթադրում է, որ նյութական պահանջմունքների բարձր
մակարդակի դեպքում ինքնադրսևորման պահանջմունքներն  առանցքային չեն
վարքի մոտիվացիայում:

4. Կանանց մոտ սոցիալական և ընդունված լինելու պահանջմունքների
խմբերի միջև նշանակալի բացասական կապ է արձանագրվել(r=-0.717, երբ
p≤0.01): Նման հարաբերակցային կապի առկայությունը ցույց է տալիս, որ
կանանց մոտ սոցիալական պահանջմունքների բավարարվածության դեպքում
վարքի մոտիվացիայում ակտուալ են դառնում ընդունված լինելու
պահանջմունքները, իսկ սոցիալական պահանջմունքների
արտահայտվածության բարձր մակարդակի դեպքում վերջիններս ակտուալ չեն:

5. Տղամարդկանց ընտրակազմում նյութական և սոցիալական
պահանջմունքների ցուցանիշների միջև բացահայտվել է բացասական
հարաբերակցային կապ (r=-0.427, երբ p≤0.05), ինչը վկայում է այն մասին, որ
նյութական պահանջմունքների արտահայտվածության բարձր մակարդակի
դեպքում բավարարված են սոցիալական պահանջմունքները, իսկ նյութական
պահանջմունքների արտահայտվածության ցածր մակարդակը
հարաբերակցվում է սոցիալական պահանջմունքների բարձր մակարդակի հետ:

6. Կանանց (r=-0.630, երբ p≤0.01) և տղամարդկանց (r=-0.487, երբ p≤0.05)
ընտրակազմերում անվտանգության և սոցիալական պահանջմունքների
ցուցանիշների միջև նշանակալի բացասական կապեր են բացահայտվել: Տվյալ
դեպքում, փաստորեն, սեռային տարբերություններ չկան, այս
օրինաչափությունը դիտարկվում է և' տղամարդկանց վարքի մոտիվացիայում,
և' կանանց: Սա վկայում է, որ անվտանգության պահանջմունքների
արտահայտվածության բարձր մակարդակի ու անբավարարվածության
դեպքում վարքի մոտիվացիայում բավարարված կամ ակտուալ չեն
սոցիալական պահանջմունքները, իսկ անվտանգության պահանջմունքների
բավարարվածությունը հարաբերակցվում է սոցիալական պահանջմունքների
բարձր մակարդակի հետ:
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Վերջին ժամանակներում ինքնավերաբերմունքի և
ինքնագնահատականի ուսումնասիությունը նոր հնչեղություն է
ձեռք բերել: Կյանքի ընթացքում մարդու ինքնավերաբերմունքը և
դրա կարևորագույն դրսևորումներից մեկը՝ ինքնագնա-
հատականը, անընդհատ ենթարկվում են փոփոխությունների՝
աճում կամ նվազում: Ինքնավերաբերմունքի բնութագրման
համար հաճախ կիրառվում են դրա ձևավորման մեջ դեր ունեցող
բաղադրիչների գիտական անվանումները՝ ինքնագնա-
հատական, ինքնահարգանք, ինքնաընդունում և այլն: Երբ անձը
գնահատում է ինքն իրեն՝ համեմատելով ուրիշների հետ, այդ
դեպքում կարելի է ասել, որ նրա ինքնավերաբերմունքը այլ
մարդկանց վերաբերմունքն է։ Երբ անձը ինքնակամ է
հրաժարվում իր բոլոր սոցիալական դիմակներից, որոնք
հանդիսացել են նրա ողջ կյանքում իրական
ինքնավերաբերմունքից փախչելու գործառույթ, միայն այս
դեպքում է, որ անձը կարող է ադեկվատ գնահատել ինքն իրեն։
Բարձր և ցածր ինքնագնահատականներն, ըստ էության, միևնույն
հոգեկան երևույթի՝ ինքնավերաբերմունքի երկու բևեռներն են:
Ինքնավերաբերմունքի բաղադրիչներից ամենաբարձրը
ինքնակառավարումն է, իսկ ամենացածրը՝ ինքնամեղադրումը:
Անհատի՝ ինքն իր անձի հանդեպ վերաբերմունքի էությունը
բացահայտող և ամենաշատը կիրառվող մոտեցումներն են՝
ընդհանուր կամ գլոբալ ինքնագնահատականը, ինքնա-
հարգանքը, ինքնավերաբերմունքը և հուզական-արժեքային
վերաբերմունքը: Ինքնավերաբերմունքի և ինքնագնահատականի
միջև առկա են բազմաթիվ փոխպայմանավորվածություններ,
որոնք ազդում են միջին դպրոցական տարիքի երեխայի
անհատական զարգացման վրա:
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Բանալի բառեր՝ ինքնագնահատական, ինքնավերաբերմունք,
հումանիստական տեսություն, հոգեվերլուծական տեսություն,
սոցիում, անհատ, մետավերլուծություն, ինքնակառավարում:

В. Меликсетян
СВЯЗЬ МЕЖДУ САМООЦЕНКОЙ

И САМООТНОШЕНИЕМ В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ

В последнее время исследования самоотношения и самооценки
получили новое звучание. В течение жизни самоотношение
человека и его важнейшее проявление – самооценка – постоянно
подвергаются изменениям: возрастают или снижаются. Для
характеристики самоотношения часто употребляются термины
компонентов, применяемые при их формировании: самооценка,
самоуважение, самопринятие и т.д.
Если индивид оценивает самого себя в сравнении с другими,  то в
этом случае можно сказать, что его самоотношение – это
отношение других людей.  Когда индивид добровольно
отказывается от всех своих социальных масок, которые на всем
протяжении его жизни позволяли скрыться от реального
самоотношения, то только в этом случае индивид может
адекватно оценить самого себя. Высокая и низкая самооценка, по
существу, являются  двумя полюсами одного и того же
психического состояния – самоотношения. Одним из самых
высоких компонентов самоотношения является самоуправление,
а самым низким – самоосуждение. Среди проявлений, которые
раскрывают сущность отношения индивида к самому себе и
применяются чаще других, можно назвать: общую или
глобальную самооценку, самоуважение, самоотношение и
эмоционально-аксиологическое отношение. Между
самоотношением и самооценкой присутствует взаимо-
обусловленность, которые влияют на индивидуальное развитие
детей среднего школьного возраста.
Ключевые слова։ самооценка, самоотношение, гуманистическая
теория, психоаналитическая теория, социум, индивид,
метаанализ, самоуправление.

V.Meliksetyan
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ATTITUDE

AND SELF-ESTEEM IN MIDDLE SCHOOL AGE
Recently, the study of self-attitude and self-esteem has received new
attention. During life, a person's self-attitude and one of its most
important manifestations - self-esteem, are constantly changing by
increasing or decreasing. Self-attitude is often characterized through
the terms of components involved in its development such as self-esteem,
self-respect, self-acceptance, and so on. While a person evaluates
himself by comparing himself to others, it can be stated that his self-
attitude reflects the attitude of other people. Only in case when a person
voluntarily gives up all his social masks, which have had the function of
escaping from real self-attitude throughout his life, he can adequately
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assess himself. High and low self-esteem are, in fact, two poles of the
same mental phenomenon, self-attitude. The highest of the components
of self-attitude is self-government, and the lowest is self-blame. The
most widely used approaches to revealing the essence of an individual's
attitude towards themselves are general or global self-esteem, self-
respect, self-attitude, and emotional-value attitude. There are many
reciprocal influences between self-attitude and self-esteem that affect a
middle-school aged child's individual development.
Key words: self-esteem, self-attitude, humanistic theory, psychoanalytic
theory, society, individual, meta-analysis, self-government

Ներածություն
Վերջին ժամանակներում ինքնավերաբերմունքի և ինքնագնահատականի

ուսումնասիրությունը նոր հնչեղություն է ձեռք բերել: Ներկայումս ամբողջ
աշխարհում տեղի են ունենում ինտենսիվ սոցիալ-տնտեսական
փոփոխություններ, որոնցում իրենց անմիջական դերն ու մասնակցությունն է
ունենում հանրությունը: Այդ ամենի հանդեպ հանրության
դիմադրողականության ցուցիչ է դիտարկվում նրա հոգեկան կայունության
աստիճանն ու սոցիալ-հոգեբանական բարեկեցությունը: Վերջիններիս
կարևորագույն դրսևորումներից են ինքնավերաբերմունքը և
ինքնագնահատականը: Ինքնավերաբերմունքը շատ կարևոր երևույթ է, քանի որ
ազդում է անհատի մտածելակերպի, զգացողությունների, ինչպես նաև նրա
գործողությունների վրա առօրյա կյանքում:

Առաջին տերմինը առավել լայն կիրառում է ունեցել արևմտյան
հոգեբանության մեջ՝ XIX դարի 60-ական թվականներից մինչև XX դար, որից
հետո փոխարինվել է ինքնագնահատական եզրույթով: Խորհրդային տարիներին
անհատի՝ ինքն իր անձի հանդեպ վերաբերմունքի ֆենոմենի հիմնական
հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների հեղինակները եղել են Ա. Ն.
Լեոնտևը,  Ս.  Լ.  Ռուբինշտեյնը,  Ա.  Գ.  Սպիրկինը,  Ի.  Ս.  Կոնը և այլք:  Իսկ
ինքնավերաբերմունք եզրույթը ներդրվել է վրացի հոգեբան Ն. Ի. Սարջվելաձեի
կողմից: Այժմ նախկին խորհրդային հոգեբանության ինքնավերաբերմունք
տերմինին փոխարինել է հուզական-արժեքային վերաբերմունք եզրույթը:
Հոգեբանության մեջ ամենահին սահմանումը գլոբալ ինքնագնահատական
եզրույթն է (self  esteem): Ինքնագնահատական բառը ունի լատինական ծագում՝
“aestimare”, որը նշանակում է գնահատում1:

Ինքնավերաբերմունքը բազմագործոնային, բազմաբաղադրյալ համակարգ է,
որը սկսում է ձևավորվել անհատի ծնվելու օրվանից ու անընդմեջ
փոփոխությունների է ենթարկվում տարիների ընթացքում: Ինքնավերաբերմունք
հասկացությունը ուսումնասիրվել է դեռևս 19-րդ դարից սկսած։ Հետազոտողները

1 Колышко А.М., Психология Самоотношения: Учеб. пособие Гродно: ГрГУ, 2004, 102 с.
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սկսեցին ուսումնասիրություններ անցկացնել, որոնց նպատակն էր պարզաբանել
անհատի վերաբերմունքը սեփական անձի նկատմամաբ։

Հոգեբանության մեջ ինքնավերաբերմունքը դիտարկվում է որպես սեփական
«Ես»-ի հանդեպ յուրօրինակ զգացողություն, որպես հայեցակարգային
պատրանք: Վրացի Ն. Ի. Սարջվելաձեն առաջինն էր, ով մարդու վերաբերմունքն
ինքն իր նկատմամբ անվանեց ինքնավերաբերմունք։ Նա, ով փորձեց անհատի
վերաբերմունքն ինքն իր նկատմամաբ առանձնացնել ինքնագիտակցությունից:
Սակայն չի նշանակում, որ ինքնավերաբերմունք հասկացությունը
ուսումնասիրված չէր հոգեբանական տարբեր ուղղություններում: Այն դիտարկել
են «Ես»-ի, ինքնագիտակցության, ինքնագնահատականի տեսանկյունից:

Տարբեր տեսությունների միջոցով սկսեցին մեկնաբանվել
ինքնավերաբերմունք հասկացությունը, օրինակ, հումանիստական և
հոգեվերլուծական տեսությունները ինքնավերաբերմունք հասկացությունը
նույնացնում էին ինքնագիտակցության հետ։ Ինքնավերաբերմունքը տասնա-
մյակներ շարունակ ուսումնասիրվել է տարբեր հետազոտողների կողմից,
սակայն մինչև օրս չկա միասնական մոտեցում. հոգեբանական բառարաններում
ևս ինքնավերաբերմունք հասկացությունը հաճախ նույնացվում է
ինքնագիտակցության հետ1:

Ինքնավերաբերմունքի փորձարարական հետազոտությունները
բացահայտում են տարիքային որոշակի օրինաչափություններ։ Եթե դեռա-
հասության և պատանեկան տարիներին անհատին հաճախ է անհանգստացնում
այն,  թե ինչ են իր մասին մտածում մարդիկ,  ապա ուշ հասունության շրջանում,
նրան ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ինքն ինչ է մտածում իր մասին։

Պատանեկան տարիքում ինքնավերաբերմունքը պայմանավորված է անձի
նկատմամաբ սոցիալական միջավայրի ազդեցությամբ, իսկ ուշ հասունության
շրջանում այն պայմանավորված է մարդու վերաբերմունքով սեփական անձի
նկատամամբ։ Ինքնավերաբերմունքի անկախացումը շրջապատից խորանում է
տարիքի հետ միասին։ Տարիների ընթացքում անձը կարողանում է գնահատել
ինքն իրեն, որը դառնում է կյանքի իմաստի ձեռքբերման յուրօրինակ փորձ։ Երբ
անձը գնահատում է ինքն իրեն՝ համեմատելով ուրիշների հետ, ապա այդ
դեպքում կարելի է ասել, որ նրա ինքնավերաբերմունքը նաև այլ մարդկանց
վերաբերմունքն է։ Երբ անձը ինքնակամ է հրաժարվում իր բոլոր սոցիալական
դիմակներից, որոնք դարձել են ողջ կյանքում նրա իրական
ինքնավերաբերմունքից փախչելու գործառույթը, ապա միայն այդ դեպքում է, որ
անձը կարող է արդարացիորեն գնահատել ինքն իրեն։

Ինքնավերաբերմունքի զարգացումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ
հարթություններում՝

ա. սոցիալական հարթություն, որը ենթադրում է ինքնավերաբերմունքի

1 Зинченко В.П., Психологический словарь, М., Педагогика-Пресс, 1997, 564 с.
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ձևավորումը շրջապատի կողմից,
բ. էքզիստենցիալ (գոյաբանական) հարթություն, որը ենթադրում է, թե այս

դեպքում մարդը մնում է միայնակ իր էության հետ և փորձում է գիտակցել
սեփական կյանքի իմաստը։

Ինքնավերաբերմունքը հոգեբանության ոլորտում հետազոտությունների
օբյեկտ է դիտվել դեռևս Ու.  Ջեյմսի ժամանակաշրջանից և մինչ օրս էլ
շարունակում է մնալ ուսումնասիրությունների կիզակետում1:
Ինքնավերաբերմունքի երևույթը հոգեբանական հետազոտությունների
ուսումնասիրման օբյեկտ է եղել բազմաթիվ խորհրդային և արտասահմանյան
մասնագետների համար, այդ թվում՝ Ռ. Բյորնսի, Ու. Ջեյմսի, Կ. Ռոջերսի, Ս.Ռ.
Պանտելեևի, Վ.Վ. Ստոլինի և այլոց: Ըստ Տ.Ն. Կոչետկովի՝ ինքնավերաբերմունքի
բազմաթիվ հետազոտությունները փաստում են, որ տվյալ երևույթը, որպես
խնդիր, դեռևս արդիական է մի շարք պատճառներով2․

ա. ինքնավերաբերմունքի սահմանման, կառուցվածքաբանության,
հայեցակարգերի միատարրության բացակայություն,

բ. ինքնավերաբերմունքի կոնֆլիկտային բնույթի ոչ բավարար
լուսաբանվածություն,

գ. սեփական անձի հանդեպ դրական ինքնավերաբերմունքի ձևավորման,
ինչպես նաև ինքնավերաբերմունքի՝ որոշակի մակարդակում կայուն պահելու
պայմանների թերի ուսումնասիրություն:

Հատկանշական է, որ անգամ տեսական մակարդակում միջին դպրոցական
տարիքի ինքնավերաբերմունքի բոլոր ասպեկտների վերլուծությունը
բավականին բարդ է իրականացնելը: Մինչ օրս ինքնավերաբերմունքի հստակ և
միանշանակ սահմանում գոյություն չունի: Ինքնավերաբերմունքի բնութագրման
առիթով տարբեր հեղինակներ կիրառել և կիրառում են ինքնավերաբերմունքի
ձևավորման մեջ դեր ունեցող բաղադրիչների անվանումները՝
ինքնագնահատական, ինքնահարգանք, ինքնաընդունում և այլն3:

Միջին դպրոցական տարիքի երեխայի, անհատի՝ ինքն իր անձի հանդեպ
վերաբերմունքի էությունը բացահայտող ամենաշատ կիրառվող մոտեցումներն
են՝ ընդհանուր կամ գլոբալ ինքնագնահատականը, ինքնահարգանքը,
ինքնավերաբերմունքը և հուզական- արժեքային վերաբերմունքն իր հանդեպ:

Ինքնավերաբերմունքի և ինքնագնահատականի փոխկապվածությունը
Հոգեբանության մեջ հաճախ ինքնավերաբերմունք հասկացությունը

նույնացվում է ինքնագնահատական հասկացության հետ: Հոգեբանական
գրականության մեջ ինքնագնահատականի կամ ինքնավերաբերմունքի

1 Колышко А.М., Психология Самоотношения: Учеб. пособие Гродно: ГрГУ, 2004, 102 с.
2 Кон И.С., В поисках себя. Личность и ее самосознание, М.: Политиздат, 1984, 335 с.
3 https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-faktoryformirovaniya-samootnoshen iya-
lichnosti
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վերաբերյալ գոյություն ունեն մի շարք սահմանումներ, որոնք հիմնված են
աշխարհի և սեփական անձի հանդեպ հուզական վերաբերմունքի գործոնի հիման
վրա, որն ըստ էության միևնույն բանն է: Դրանցից են հպարտությունը, ամոթը,
սեփական արժանապատվության զգացումը և այլն:  Իհարկե, տվյալ հուզական
հարթությունը խիստ գիտական չէ, սակայն տվյալ հուզական մոտեցումն առօրյա
գիտակցության տեսանկյունից հաճախ որոշիչ է հանդիսանում:

Ինքնավերաբերմունքը՝ որպես ինքնագնահատականի հոմանիշ, սովորաբար
սահմանվում է որպես կայուն հոգեկան կառուցվածք, որն ունի արժեքային
բնույթի բովանդակություն, սակայն մենք համարում ենք, որ տվյալ բնութագրումը
չի կարող ընդունված լինել անվերապահորեն:  Բարձր և ցածր
ինքնագնահատականները, ըստ էության, միևնույն հոգեկան երևույթի՝
ինքնավերաբերմունքի երկու բևեռներն են, ըստ որոնց և տարբերակում ենք այս
երկու հասկացությունները: Ճիշտ այդպես, չի կարելի միակողմանիորեն պնդել,
թե միջին դպրոցական տարիքի սովորողի ցածր ինքնագնահատականը
թերարժեքության զգացողության արդյունք է միշտ: Մենք այն բխեցնում ենք
հատկապես ինքնավերաբերմունքի որակի տարիքային բնութագրության
դիրքերից, այսինքն, ամեն մի կոնկրետ անձի յուրաքանչյուր տարիքային փուլ իր
էական ուղղումն է մտցնում սեփական ինքնավերաբերմունքի մեջ:

Հոգեբանության մեջ կարևորվում է գլոբալ ինքնագնահատական տերմինը1:
Այն բնութագրվում է որպես ինքնաճանաչման և հուզական
ինքնավերաբերմունքի ամբողջություն: Ինքնավերաբերմունքն առավել լայն
հասկացություն է, քան գլոբալ ինքնագնահատականը, քանի որ
ինքնավերաբերմունքի բաղադրիչները չեն ներկայացնում միայն անձի
գնահատականը, այլ նաև այն տեսակետը, ըստ որի՝ ընդհանուր
ինքնագնահատականը պայմանավորվում է նրա ինքնավերաբերմունքով, կամ
սեփական անձի հանդեպ հուզական վերաբերմունքով: Ի.Ս. Կոնը, վերլուծելով
ինքնագիտակցության հոգեբանական առանձնահատկությունները2, անդրա-
դառնում է ընդհանուր ինքնագնահատականի ձևավորման հոգեբանական
հիմքում տեղի ունեցող այնպիսի գործընթացների, ինչպիսիք են՝ սուբյեկտի
կողմից արտաքին սոցիալական գնահատականների համեմատությունը՝ որպես
լավ-վատ, դրական-բացասական, և դրանց յուրացումն ու ինքավերագրումը:

Միջին դպրոցական տարիքի սովորողի ինքնավերաբերմունքը, սեփական
անձի նկատմամբ դեմ կամ կողմ զգացմունքները կայունության այնպիսի
մակարդակ ունեն, որը թույլ է տալիս այդ զգացմունքն ընկալելու որպես
անձնային որակ, բավականին ռիգիդ, փոփոխությունների անընդունակ:
Այսպիսով, Ի. Ի. Չեսնոկովան ելնում է հատկապես նման դիրքորոշումներից3:

1 Шапиро Д., Невротические стили, М., Институт общегуманитарных исследованнй, 1998, 346 с.
2 Кон И.С., указ.соч., 335 с.
3 Чеснокова И.И., Проблема самосаознания и психолигии, М., Наука, 1977, стр. 79.
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Մենք համարում ենք, որ հենց ինքնավերաբերմունքը արժեքային, հոգեկան
բաղադրիչներով լրացվելու կարիք ունի, այսինքն, արդեն իսկ ձևավորված
ընդունելի ինքնավերաբերմունքի համար անհրաժեշտ են այլ կարգի
արդիականացված արժեքներ, ինչպիսիք են` սոցիալական կարգավիճակը,
բանականության մակարդակը, միջանձնային հանդուրժողականությունը և այլն:

Ս. Ռ. Պանտելեևը ինքնագնահատականը համարում է ինքնավերաբերմունքի
ենթահամակարգերից մեկը, որը, համաձայն հեղինակի հայեցակարգի, իր մեջ
ընդգրկում է ինքնահարգանքը, ինքնահամեմատումը, ինքնահամակրանքը,
սեփական անձի նկատմամբ հուզական-գնահատող վերաբերմունքը: Նա,
հիմնվելով Ա. Բոդալևի և Վ. Ստոլինի «Ես» հայեցակարգի ըմբռնման վրա,
որոնցում ինքնավերաբերմունքը ներկայացվում է որպես անձի ապրում,
համեմատաբար կայուն զգացմունք, կարծում է, որ ինքնավերաբերմունքը
ներթափանցում է անձի ինքնաընկալման և «Ես» կերպարի մեջ1: Այսպիսով,
տեսական նյութի վերլուծությունից կարող ենք ենթադրել, որ առկա է
փոխպայմանավորվածություն ինքնավերաբերմունքի և ինքնագնահատականի
միջև: Ս. Ռ. Պանտելեևը, վերլուծելով ինքնավերաբերմունքի և
ինքնագնահատականի կապը Ա.Ն. Լեոնտևի և նրա աշակերտ Վ.Վ. Ստոլինի
աշխատությունների հայեցակարգերում, հանգել է հետևյալ եզրակացության՝

ա. ինքնավերաբերմունքը անձի ինքնազարգացման և ինքնաձևավորման մի
ամբողջություն է, ուստի՝ դրա կառուցվածքի ու կազմության բացահայտումը
հնարավոր է իրականացնել միայն սուբյեկտի՝ իրական կյանքում ունեցած
հարաբերություններում, որոնց հիմքում առկա են որոշակի դրդապատճառներ՝
կապված սուբյեկտի՝ որպես անհատի, ինքնիրացման հետ:

բ. ըստ Ա.Ն. Լեոնտևի՝ դրդապատճառները, որոնք ստեղծում են գործողություն,
ունեն, փաստորեն, որոշակի անհատական իմաստ և կոչվում են
իմաստաբանական: Մյուս դրդապատճառները, որոնք զուրկ են
իմաստաբանությունից, պայմանականորեն կոչվում են դրդապատճառ
խթանողներ: Վերջիններս գործում են զուտ որպես խթանիչ գործոններ, որոնք,
ընդ որում, կարող են լինել թե՛ դրական, թե՛ բացասական, երբեմն էլ՝ սուր
էմոցիոնալ, աֆեկտիվ:

գ. ինքնագնահատականը առաջին հերթին կապված է զգայությունների հետ,
որոնք ազդարարում են, թե սուբյեկտի այս կամ այն առանձնահատկությունները
ինչպես են նպաստում հաջողությանը կամ դրդապատճառ-խթանող
շարժառիթային գործողությունների հաջող իրացմանը: Սեփական անձի հանդեպ
էմոցիոնալ-արժեքային վերաբերմունքով էլ որոշվում են իմաստաբանական
դրդապատճառները: Այսպիսով, ինքնավերաբերմունքը, որպես «Ես»-ի
գաղափարի դրսևորում, ընդգրկում է երկու ենթահամակարգ՝

1 Столин В.В., Самосознание личности. М., 1983, с. 165–166.
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ինքնագնահատականի ենթահամակարգ և էմոցիոնալ արժեքային
հարաբերությունների ենթահամակարգ: Ինքնագնահատականի
ենթահամակարգը, որի հիմքում ընկած են դրդապատճառ-խթանող
շարժառիթները, առավել հակված են հոգեբանական պաշտպանիչ
գործընթացներին1:

Միջին դպրոցական տարիքի ճգնաժամի մեջ
 ինքնավերաբեմունքի դրսևորումները

Կյանքի ընթացքում մարդու ինքնավերաբերմունքը և դրա կարևորագույն
դրսևորումներից մեկը՝ ինքնագնահատականը, անընդհատ ենթարկվում է
փոփոխությունների. աճում է կամ նվազում: Այդ ֆլուկտուացիաները ընդհանուր
առմամբ արտացոլում են անհատի՝ շրջակա միջավայրի հանդեպ ունեցած
փոփոխությունները, ինչպես նաև տարիքային փոփոխությունները:

Ինքնավերաբերմունքի միջուկը մենք հակված ենք տեսնելու անհատի՝ ինքն իր
հանդեպ ունեցած հուզական վերաբերմունքով:

Անձը սկսում է գնահատել ինքն իրեն այնպես, ինչպես գնահատում են իրեն
ուրիշները, և որքան շատ է անհամապատասխանությունը այն բանի, թե ինչպես
է ինքն իրեն գնահատում անձը, այսինքն, ինչպիսին է նրա ինքնարժևորման
զգացողությունը, և այն, թե ինչպես են ուրիշները գնահատում իրեն, այնքան
ավելի հավանական է ներանձնային կոնֆլիկտի ձևավորումը, որը մեր կողմից
անվանվում է ներանձնային միայն պայմանականորեն, քանի որ վերջինս
ձևավորվում է անմիջապես սոցիալական միջավայրի ազդեցությամբ:

Սկզբունքորեն ընդհանուր ինքնագնահատական հասկացության բոլոր
մոտեցումները արտացոլում են մեկ ընդհանուր առանձնահատկություն, այն է՝
յուրաքանչյուր սահմանում պարունակում է որոշակի դիմակայող կամ
հաշտեցնող կողմ: Ի՞նչ նկատի ունենք: Միջին դպրոցական տարիքի
ինքնագնահատականը հաճախ մեկնաբանվում է որպես հուզական
վերաբերմունք գումարում կամ հանում նշանով, այսինքն, ինքնավերաբերմունքի
տիրույթում առանձնանում է սեփական անձի ընդունումը կամ նրա հանդեպ
վերաբերմունքը՝ դեմ կամ կողմ լինելը: Այսօրինակ հուզական վերաբերմունքը
բնութագրվում է զարմանալի կայունությամբ և չտարբերվողականությամբ:
Սակայն հակված ենք մտածելու, որ հուզական ինքնակողմնորոշման մեջ տվյալ
կայունությունը կրում է հարաբերական բնույթ, այսինքն, եթե մենք այդ
վերաբերմունքի մեջ ներառում ենք տարիքային շեմ, ապա ստանում ենք
ճկունության բավականին զգալի մակարդակ:

1 https://psyera.ru/samootnoshenie-i-samoocenka-lichnosti_8955.htm.
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Ութսունվեց հրատարակված գիտական հոդվածներից ստացված
մետավերլուծությունը1 վկայում է՝

ա. վաղ մանկական հասակում երեխաները ունենում են հարաբերականորեն
բարձր ինքնագնահատական, որը մանկության տարիների ընթացքում հետզհետե
սկսում է նվազել: Գիտնականները երեխաների բարձր ինքնագնահատականը
կապում են նրա հետ, որ վերջիններս կյանքը ոչ ռացիոնալ դրական են ընկալում:
Տարիների ընթացքում նրանք սկսում են բախվել առավել բացասական
իրադարձությունների ու երևույթների, ինչի արդյունքում ինքնագնահատականը
աստիճանաբար սկսում է անկում ապրել։

բ. պատանեկության ժամանակ ինքնագնահատականը շարունակում է անկում
ապրել, որը հատկապես կապում են այդ տարիքում մարմնակազմվածքի,
արտաքինի և պուբերտատ տարիքին բնորոշ այլ փոփոխությունների հետ։

գ. մեծահասակների շրջանում արդեն ինքնագնահատականը սկսում է աճել,
որն իր գագաթնակետին է հասնում հատկապես վաթսուն տարեկանի
սահմանում:

Այդ աստիճանական աճը կապում են մեծահասակների շրջանում տեղի
ունեցող ինքնադրսևորման, աշխատանքում կայացման, որոշակի դիրքի
ձեռքբերման, ինքնիրացման գործընթացների հետ: Այս ամենը, ընդհանուր
առումով, ազդում է անհատի ինքնավերաբերմունքի, և մասնավորապես,
ինքնագնահատականի վրա:

դ. տարեցների մոտ կրկին սկսում է անկում ապրել ինքնավերաբերմունքը:
Որոշ հետազոտություններ վկայում են, որ անկումը հատկապես դիտարկվում է
յոթանասուն տարեկանների շրջանում: Այս անկումը գիտնականները կապում են
թոշակի անցման, առողջական տարբեր խնդիրների, ամուսնու կամ կնոջ կորստի
և այլ պատճառների հետ:

Գիտնականները հետազոտել են մասնակիցների ինքնավերաբերմունքը՝
հարցնելով նրանց համաձայնության աստիճանը տրված հարցերին.

ա.  «դրական եմ վերաբերվում ինքս իմ հանդեպ», որը ենթադրում է բարձր
աստիճանի ինքնավերաբերմունք,

բ. «ժամանակ առ ժամանակ մտածում եմ, որ այդքան էլ լավը չեմ»,
գ.  «ընդհանուր առմամբ հակված եմ մտածելու, որ անհաջողակ եմ»։ Վերջին

երկուսը վկայում են ցածր աստիճանի ինքնավերաբերմունքի մասին:
Կրթությունը, եկամուտը, առողջությունն ու աշխատանքը որոշակի

ազդեցություն ունեն ինքնավերաբերմունքի վրա, հատկապես, տարիքին
զուգընթաց այդ գործոնների դերը ինքնավերաբերմունքի աստիճանի ձևավորման
մեջ ավելի մեծ դեր են սկսում կատարել: Հետազոտությունները ցույց են տալիս,

1http://local.psy.miami.edu/faculty/dmessinger/c_c/rsrcs/rdgs/emot/robins_trz.selfesteemdevl_ curidr
2005.pdf.



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 277

որ չնայած այն հանգամանքին, թե ընտանեկան հարաբերությունները դրական
ազդեցություն ունեն ինքնավերաբերմունքի բարձր մակարդակի վրա,
այնուամենայնիվ, տարիքին զուգընթաց, ինքնավերբերմունքը սկսում է անկում
ապրել թե՛ երջանիկ ընտանեկան կյանք ունեցող, թե՛ միայնակ ու դժբախտ
ընտանիքներում: Միջին դպրոցական տարիքը կյանքում համարվում է
հարաբերորեն կայուն շրջան՝ աշխատանքի, ընտանեկան հարաբերությունների
և, առհասարակ, հասարակության մեջ կայուն լինելու հանգամանքը նկատի
ունենալով: Ուստի, դրանից հետո, ավելի բարձր տարիքում տեղի ունեցող
բեկումնային փոփոխությունները, ինչպիսիք են՝ թոշակի անցումը, եկամտի
սղությունը և այլն, սկսում են ազդել ինքնավերաբերմունքի մակարդակի վրա՝
բերելով դրա նվազմանը1:

Եզրակացություն
Վերլուծության արդյունքում հանգել ենք հետևյալ եզրակացությունների՝
ա. ինքնավերաբերմունքի ամենաբարձր բաղադրիչը ինքնակառավարումն է,

ամենացածրը՝ ինքնամեղադրումը,
բ. ինքնավերաբերմունքի և ինքնագնահատականի միջև գոյություն ունի

փոխադարձ կապ,
գ. ինքնավերաբերմունքի և ինքնագնահատականի ցածր ցուցանիշների

դրսևորումները միջին դպրոցական տարիքում վկայում են անձի կյանքում
ճգնաժամի առկայության մասին, որն արտահայտվում է այնպիսի չափանիշների
միջոցով, որոնք առկա են բացասական հույզերի գերակայության դեպքում.
ռեֆլեքսիայի ցածր ցուցանիշներ, սեփական վարքը մեկ այլ տեսանկյունից
դիտարկելու անկարողություն:

Գրականություն

1. Зинченко В.П., Психологический словарь, М., Педагогика-
Пресс, 1997, 564 с.
2. Колышко А.М., Психология Самоотношения: Учеб. пособие
Гродно: ГрГУ, 2004, 102 с.
3. Кон И.С., В поисках себя.  Личность и ее самосознание,  М.:
Политиздат, 1984, 335 с.
4. Столин В.В., Самосознание личности. М., 1983, с. 165–166.
5. Чеснокова И.И., Проблема самосаознания и психолигии, М.,
Наука, 1977, стр. 79.

1 Article: "Self-Esteem Development From Young Adulthood to Old Age: A Cohort-Sequential
Longitudinal Study," Ulrich Orth, PhD, University of Basel, Kali H. Trzesniewski, PhD, University of
Western Ontario and Richard W. Robins, PhD, University of California, Davis; Journal of Personality and
Social Psychology, Vol. 98.
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Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  հ․գ․թ․ Վ․Բ․Յարամիշյանը։
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Իմաստակենսական կողմնորոշումներն անձի ուղղվածության
առանցքային բաղադրիչներն են, սեփական կյանքի
իմաստների, նպատակների և արժեքների գիտակցման
արդյունքը, որոնք սերտորեն կապված են «արժեքային
կողմնորոշումներ», «կյանքի նպատակներ», «կյանքի իմաստ»
հասկացությունների հետ:
Հոդվածում քննվում են երիտասարդների իմաստակենսական
կողմնորոշումների առանձնահատկություններին ու դրանց
սեռային տարբերություններին վերաբերող հարցերը:
Հոդվածում ներկայացված են 25-30 տարեկան 64
երիտասարդների հետ իրականացրած փորձարարական
հետազոտության արդյունքները, ինչպես նաև կատարված
սեռային տարբերությունների համեմատական
վերլուծությունը:
Բանալի բառեր՝ երիտասարդներ, կյանքի իմաստ, կյանքի
նպատակներ, իմաստակենսական կողմնորոշումներ,սեռային
տարբերություններ։
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А.Аракелян, Н.Согомонян
ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

МОЛОДЕЖИ И ИХ ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Смысложизненные ориентации – ключевые компоненты
направленности человека, результат реализации собственных
жизненных смыслов, целей и ценностей, которые тесно связаны с
понятиями «ценностные ориентации», «жизненные цели»,
«смысл жизни». В статье рассматриваются вопросы,
касающиеся особенностей смысловых ориентаций молодежи и их
гендерных различий. Представлены результаты
экспериментального исследования 64 молодых людей 25-30 лет, а
также сравнительный анализ гендерных различий.
Ключевые слова։  молодежь, смысл жизни, цели жизни,
смысловые ориентации, гендерные различия.

A.Arakelyan,  N.Soghomonyan
THE FEATURES OF SEMANTIC ORIENTATIONS OF YOUTH

AND THEIR GENDER  DIFFERENCES
The semantic orientations are  the  key components of persons
destination, the result of  the meaning of the life and the result of the
realization of goals and values which are connected with the
conceptions such as "value orientation", "life purposes", "a meaning of
life". In the article it is discussed the problems which are connected with
the features of  semanetic orientation of youth and their gender
differences.  In the article it is introduced the results of the experimental
researches  implemented with 25-30 years old 64 young  people and
also the comparative analysis of  gender differences .
Key words: youth, a meaning of life, purposes of life, semantic
orientations, gender differences.

Անձնավորության իմաստակենսական ոլորտի բնութագիրը
Իմաստակենսական կողմնորոշումները դիտարկվում են որպես սեփական

կյանքի արժեքների, նպատակների և իմաստների գիտակցման արդյունք: Վ.Ե.
Չուդնովսկին և այլք վերջիններս սահմանում են որպես գիտակցական և ընտրովի
կապերի ամբողջական համակարգ, որն արտացոլում է անձի ուղղվածությունը,
կենսական նպատակների առկայությունը, ընտրության և գնահատման
իմաստավորվածությունը, բավարարվածությունը կյանքից (ինքնաիրացում) և դրա
համար պատասխանատվություն ստանձնելու կարողությունը1։

Իմաստակենսական ոլորտի ձևավորումը երկարատև գործընթաց է, տեղի է
ունենում  մարդու ողջ կյանքի ընթացքում։ Պատանեկան տարիքում ձևավորվում է

1Տե՛ս Гончар С.Н., Особенности развития смысложизненных ориентаций современных студентов-
первокурсников․ Современная психология: материалы междунар. заоч. науч. конф.– Пермь: Меркурий,
2012. –с. 17-19․
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անձի արժեքաիմաստային ոլորտը, հստակ են դառնում ապագայի ժամանակային
հեռանկարները, կենսական և մասնագիտական ծրագրերի կողմնորոշումները 1։

Արտասահմանյան հոգեբանության մեջ իմաստի և դրա որոնման հարցերը
ուսումնասիրվել են հոգեբանության տարբեր ուղղությունների ներկայացուցիչների
կողմից (Վ. Ֆրանկլ, Դ.Բյուջենթալ, Է. Լենգլե, Ռ.Մեյ, Ա. Ադլեր, Ս. Գ. Յունգ, Ջ. Քելի,
Կ. Լևին, Ա. Մասլոու, Կ. Ռոջերս, Է. Ֆրոմմ, Գ. Օլպորտ,  Ի.Յալոմ) :

Կ. Յունգն իմաստի որոնման հարցերը դիտարկել է մարդու հիմնական
խնդիրների շրջանակում: Մարդը, գիտակցելով իր կոչումն ու կյանքի իմաստը,
օժտված է դիմացկունությամբ, իմաստությամբ և բարձրացնում է իր կյանքի որակը.
«Մարդը կարող է դիմանալ ամենադժվար փորձություններին, եթե դրանց մեջ իմաստ
տեսնի: Ամբողջ դժվարությունն այդ իմաստը ստեղծելու մեջ է» 2։

Վ.Ֆրանկլն իմաստի որոնման և իրացման ձգտումը համարում էր անձին
գործունեության մղող հիմնական ներքին ձգտումը: Հեղինակը նշում է, որ կյանքի
իմաստը միշտ «պահի պահանջ է», որը հասցեագրված է կոնկրետ մարդու։ Իմաստն
իրականացնելու հնարավորությունը միշտ եզակի է, և մարդը, որը կարող է այն
իրացնել, միշտ անկրկնելի է 3։

Ըստ Ա. Լանգլեի` իմաստը կյանքի հետ կնքած յուրօրինակ պայմանագիր է, որի
համաձայն մարդն իրեն հոգով և մարմնով նվիրում է նրան, ինչն իր համար կարևոր
է 4։

Ի. Յալոմը մարդու կյանքում առանձնացնում է իմաստի երկու մակարդակ՝
«տիեզերական իմաստ» և «երկրային իմաստ»: «Տիեզերական իմաստը» կյանքի
վերանձնային իմաստն է, որն արտահայտվում է ի վերուստ մարդուն տրված կյանքի
աստվածային իմաստի որոնման կամ կատարելության ձգտման մեջ։ «Երկրային
իմաստը» կամ անձնային իմաստը պարունակում է այն նպատակը, որին մարդը
ձգտում է հասնել: Հեղինակը տարբերակում է իմաստաստեղծ գործունեության
տարբեր տեսակներ. այլասիրություն, նվիրվածություն, ստեղծագործականություն,
հեդոնիզմ, ինքնաիրացում։ 5

Կ. Լևինի տեսության մեջ դիտարկվում է «ժամանակային հեռանկար»
հասկացությունը: Որքան նշանակալի և հեռուն գնացող նպատակներով է ապրում
անձը, այդքան նրա անձնային հատկությունները գիտակցված և ինտեգրված են:

1 Տե՛ս Жаткина К. А., Проявление смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте// Молодёжь
и наука: Сборник материалов VI Всероссийской научно-технической конференции аспирантов и
молодых учёных [Электронный ресурс]. -Красноярск: 2011. http://conf.sfu-
kras.ru/sites/mn2010/section15.html
2 Տե՛ս Юнг К.  Г., Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг. - пер. с нем. А.Боковикова. - М.:
Академический проект, 2007. - 286 с.
3 Տե՛ս Франкл В., Человек в поисках смысла, Москва, Прогресс, 1990 г.-372с.
4 Տե՛ս Лэнгле А., Жизнь, наполненная смыслом : прикладная логотерапия / Альфрид Лэнгле. - пер. с
нем. А. Боковиков и др. - М.: Генезис, 2008. - 125 с.
5 Տե՛ս Мальгина А․, Смысложизненные ориентации в разных жизненных ситуациях у
молодежи․Автореферат․Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических
наук. Санкт-Петербург 2015․-161 с.
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 Էքզիստենցիալ հոգեբան Լ. Բիսվանգերը «ժամանակային հեռանկարը»
դիտարկեց որպես անձին դեպի անցյալ, ներկա և ապագա ուղղորդող իմաստների
համակարգ, որը ձևավորում է հնարավորությունների հորիզոն, որոշում է սեփական
ընտրությամբ իմաստային տարածքի խորությունն ու լայնությունը 1։

Երկարաժամկետ նպատակների սահմանման, ժամանակի ազատ և ինքնուրույն
պլանավորման, կենսական և մասնագիտական ռազմավարության կառուցման
ունակությունները կապված են անձի ապագայի տեսլականի հետ: Այս
տեսանկյունից` ժամանակային հեռանկարը կարող է ռեսուրս լինել անորոշության
իրավիճակներում, իսկ հետագայում՝ անհատի բարեկեցության նախապայման:

Իմաստակենսական ոլորտի հիմնախնդիրը լայնորեն մշակվել է նաև խորհրդային
հոգեբաններ Ա.Գ. Ասմոլովի, Ֆ.Ե.Վասիլյուկի, Բ.Ս. Բրատուսի, Ա.Ն.Լեոնտևի,
Վ.Ա.Պետրովսկու, Ս.Լ. Ռուբինշտեյնի, Վ.Վ. Ստոլինի, Մ.Ս.Կագանի
աշխատանքներում:

Մ.Ս. Կագանը կյանքի իմաստը հասկանում է որպես անձի երկարաժամկետ և
կայուն ներքին համոզմունք, որն ունի անձնային և հասարակական արժեք։ Իմաստը
բարձրացնում է արժեքային վերաբերմունքն ավելի բարձր գաղափարական
մակարդակ, «կտրվելով առօրյա կյանքի պրակտիկայից» 2։

Խորհրդային հոգեբանության մեջ կյանքի իմաստի խնդիրը հիմնականում
մշակվել է գործունեության մոտեցման ուսումնասիրության շրջանակներում:
Լ.Ս.Վիգոտսկին դինամիկ իմաստային համակարգը դիտարկում էր գիտակցության
հուզական և ինտելեկտուալ գործընթացների միասնության մեջ 3։

Ս.Լ. Ռուբինշտեյնը նշել է, որ իր ապագան պլանավորելիս, ուրվագծելով հատուկ
իրադարձություններ, ծրագրեր և նպատակներ, երիտասարդը հիմնականում ելնում
է իր գիտակցության մեջ առկա որոշակի արժեքների աստիճանակարգից:

Իմաստակենսական կողմնորոշումները որոշում են գործունեության որոշակի
ոլորտների նախընտրության կարգը, կյանքի ճանապարհի ուղղությունները, որոնց
վրա մարդը մտադիր է կենտրոնացնել իր ուժերն ու էներգիան 4։

Ա.Ն.Լեոնտևն իմաստային համակարգը դիտարկում է որպես
հարաբերականորեն կայուն և ինքնավար աստիճանակարգային համակարգ, որը
ներառում է մի շարք իմաստային կառույցներ: Ըստ Լևոնտևի`նպատակին հասնելու
գործունեության շարժառիթը հանդիսանում է «անձնային իմաստ»։

Ըստ Բ.Ս.Բրատուսի՝ իմաստը բարդ դինամիկ համակարգ է, որը պայմանավորում
է անհատի ողջ կենսագործունեությունը5։

1 Տե՛ս Макушина О. П., Мазкина О. Б. указ.соч. с. 74-78․
2 Տե՛ս Каган М.С., Философская теория ценности. – СПб.:Петрополис, 1997. –205 с.
3Տե՛ս Сипина А. А., Смысложизненные ориентации и временная перспектива молодёжи свердловской
и курганской областей. Екатеринбург 2018. - 76 с.
4 Տե՛ս Моздор Н. В., Развитие смысложизненных ориентаций у студентов в процессе богословского и
светского образования: на примере педагогического вуза: автореф., Ставрополь, 2007. – 182 с.
5Տե՛ս Сипина А. А., указ.соч. - 76 с.
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Պետք է նշել, որ գիտական գրականության մեջ «իմաստակենսական
կողմնորոշումներ» հասկացությունն իր նշանակությամբ համարժեք է «արժեքային
կողմնորոշումներ» հասկացությանը, նշանակում է իմաստաստեղծ արժեքների
ուղղվածություն 1։

Վ.Է.Չուդնովսկին նշում է, որ իմաստակենսական կողմնորոշումները պետք է
լինեն «արդյունավետ»` նպաստելով անձի զարգացմանը 2։ Հեղինակը կարծում է, որ
իմաստակենսական ոլորտի կառուցվածքի հիմքում դրված է իմաստների
աստիճանակարգը, որը պայմանավորված է անձի անհատական, տարիքային
առանձնահատկություններով և սոցիալական հանգամանքներով 3։

Այսպիսով, հոգեբանության մեջ անձի իմաստակենսական կողմնորոշումները
դիտարկվում են սեփական կյանքի իմաստների, նպատակների և արժեքների
գիտակցման արդյունք, որոնք սերտորեն կապված են «արժեքային
կողմնորոշումներ», «կյանքի նպատակներ», «կյանքի իմաստ» հասկացությունների
հետ և հանդիսանում են անձի ուղղվածության առանցքային բաղադրիչները:

Փորձարարական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն
Փորձարարական հետազոտությունն իրականացվել է 2021 թ. փետրվար- մարտ

ամիսներին։ Հետազոտությանը մասնակցել է 25-30 տարեկան 64 երիտասարդ՝ 32
աղջիկ և 32 տղա։ Քանի որ գիտական գրականության մեջ հանդիպել ենք
առավելապես 18-22 տարեկան երիտասարդների խմբերում իրականացված
հետազոտություններ, ապա մեր կողմից հետազոտության ընտրակազմի համար
առանձնացվել է 25-30 տ. տարիքային խումբը: Մեր հետազոտության նպատակն է
եղել բացահայտել երիտասարդների իմաստակենսական կողմնորոշումների
առանձնահատկություններն ու դրանց սեռային տարբերությունները։
Հետազոտության հիմքում ընկած է եղել այն ենթադրությունը, որ երիտասարդների
իմաստակենսական կողմնորոշումների և դրանց բաղադրամասերի դրսևորումները
պայմանավորվում են նաև սեռային առանձնահատկություններով։

Երիտասարդների իմաստակենսական կողմնորոշումների առանձնահատ-
կությունների ու դրանց սեռային տարբերությունների հետազոտության համար
օգտագործվել են զրույցի և թեստավորման մեթոդները։ Զրույցն իրականացվել է մեր
կողմից կազմված հարցերի հիման վրա։

 Երիտասարդների իմաստակենսական կողմնորոշումների և դրանց սեռային
տարբերությունների հետազոտության համար կիրառվել է Դ.Ա.Լեոնտևի

1 Տե՛ս Макушина О. П., Мазкина О. Б., указ.соч. с. 74-78․
2 Տե՛ս Чудновский В.Э., К проблеме адекватности смысла жизни. // Мир психологии. 1999. №2. -с. 74–
80.
3 Տե՛ս Немировский В.Г., Соколова Е.В., Структура и динамика смысложизненных ориентаций
студенческой молодёжи: 1988 -2004 гг. Постнеклассический подход. Красноярск: РИО Крас ГУ, 2006.
– 161 с.
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իմաստակենսական կողմնորոշումների թեստը1, որը Դ. Քրամբոյի և Լ. Մախոլիկի
«Կյանքի նպատակ» թեստի ադապտացված տարբերակն է: Թեստում կյանքի
իմաստավորվածությունը որոշվում է ապագայի նկատմամբ ունեցած
նպատակներով, դրանց հասնելու ընթացքում ստացած բավարարվածության
զգացումով, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, իր առջև նպատակներ դնելու և
դրանց հասնելու սեփական կարողության վստահությամբ։

Թեստի ցուցանիշները ներառում են կյանքի իմաստավորման ընդհանուր
ցուցանիշը, ինչպես նաև հինգ ենթասանդղակ, որոնք արտացոլում են
իմաստակենսական երեք կողմնորոշումներ և վերահսկողության ուղղվածության
երկու ասպեկտներ.

· «կյանքի նպատակներ»,
· «կյանքի ընթացք և կյանքի հուզական հագեցվածություն»,
· «կյանքի արդյունավետություն կամ ինքնաիրացման բավարարվածություն»,
· «վերահսկողության ուղղվածություն - ես»,
· «վերահսկողության ուղղվածություն - կյանք»:
Այսպիսով, իմաստակենսական կողմնորոշումների թեստը թույլ է տալիս

գնահատել կյանքի իմաստի «աղբյուրը», որը մարդը կարող է գտնել կամ ապագայում
(նպատակներ), կամ ներկայում (ընթացք), կամ անցյալում (արդյունք), կամ կյանքի
բոլոր երեք բաղադրիչներում 2։

Հետազոտության արդյունքները  մշակվել են մաթեմատիկական-
վիճակագրական առաջնային վերլուծության մեթոդներով։ Առաջնային
վիճակագրական մեթոդներից կիրառվել են ընտրական միջինը և ընտրական
միջինից շեղումը։

Երկու ընտրակազմերում հետազոտության տվյալները նախ մշակվել են
տոկոսային ցուցանիշներով, ինչի արդյունքում առանձնացվել են յուրաքանչյուր
սանդղակի ցածր, միջին և բարձր ցուցանիշները (տես հիսթոգրամ 1, 2):

1Տե՛ս Леонтьев Д.А., Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [Текст] / Дмитрий Алексеевич
Леонтьев – 2-е изд. – М.: Смысл, Серия: Психодиагностическая серия, 2006. – 22 с.
2Տե՛ս http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/test-smyslozhiznennykh-oriyentatsiy-szho-d-a-leontyeva
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Հիսթոգրամ N1

Իմաստակենսական կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքները աղջիկների
ընտրակազմում

Աղջիկների ընտրակազմում հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից
պարզ է դարձել, որ «կյանքի նպատակներ» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ են
արձանագրվել փորձարկվողների 15.6%-ի մոտ, որը վկայում է նրանց մոտ կյանքի
նպատակների բացակայության մասին։ Միջին ցուցանիշներ են արձանագրվել
հետազոտվողների 34. 4%-ի մոտ: Հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդ
աղջիկների 50.0%-ի մոտ արձանագրվել է այս սանդղակի բարձր ցուցանիշներ, ինչը
վկայում է նրանց մոտ կյանքին իմաստավորվածություն, ուղղվածություն,
հեռանկար հաղորդող նպատակների առկայության, սեփական ծրագրերի հանդեպ
ունեցած հավատի և դրանց իրականացման  մասին:

«Կյանքի ընթացք» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ են գրանցվել
հետազոտվող աղջիկներից 18. 8%-ի մոտ, ինչը վկայում է կյանքի ընթացքից ունեցած
նրանց անբավարարվածության մասին։ Միջին ցուցանիշներ են գրանցվել 46. 9%-ի
մոտ և բարձր՝ 34.4%-ի մոտ, ինչը վկայում է վերջիններիս կյանքի ընթացքի
հուզական հագեցվածության մասին։
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«կյանքի արդյունավետություն» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ գրանցվել են
հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդ աղջիկների միայն 21. 9%-ի մոտ, ինչը
վկայում է ապրած կյանքից ունեցած անբավարարվածության մասին, իսկ միջին
արդյունքներ են արձանագրվել 34.4%-ի մոտ: Հետազոտվողներից 43.8%-ի մոտ
արձանագրված բարձր ցուցանիշները նրանց ապրած կյանքի արդյունավետության
և ամբողջականության մասին ցուցիչներ են:

«վերահսկողության ուղղվածություն-ես»-i ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ
արձանագրվել են փորձարկվողների միայն 6.3%-ի մոտ, միջին` 53.1%-ի և բարձր՝ 40.
6%-մոտ: Տվյալների նման պատկերը ցույց է տալիս, որ հետազոտությանը
մասնակցած աղջիկների մեծ մասն ունի իրենց` որպես ուժեղ անհատականության
մասին պատկերացումներ, ով ընտրության բավարար ազատություն ունի։

«վերահսկողության ուղղվածություն-կյանք» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ
գրանցվել են աղջիկների 9.4%-ի մոտ` արտացոլելով նրանց այն համոզմունքը, որ
մարդն անկարող է վերահսկել սեփական կյանքը։ Միջին ցուցանիշներ գրանցվել են
68.8%-ի մոտ: Հետազոտվողների 21.9%-ն այն համոզմունքն ունի, որ մարդն իրապես
կարող է վերահսկել սեփական կյանքը, ազատորեն որոշումներ կայացնել և դրանք
կյանքի կոչել։
 Ըստ «կյանքի ընդհանուր իմաստավորվածություն» ենթասանդղակի
արդյունքների՝ հետազոտվողներից 12.5%-ի մոտ արձանագրվել են ցածր, 53.1%-ի
մոտ՝ միջին, իսկ 34.4%-ի մոտ՝ կյանքի ընդհանուր իմաստավորվածության բարձր
ցուցանիշներ։

Հիսթոգրամ N2

Իմաստակենսական կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքները տղաների
ընտրակազմում
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 Տղաների ընտրակազմում հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից
պարզ է դարձել, որ «կյանքի նպատակներ» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ են
արձանագրվել փորձարկվողների 6.3%-ի մոտ։ Սա խոսում է այս տղաների մոտ
կյանքի նպատակների բացակայության մասին։ Միջին ցուցանիշներ են
արձանագրվել 40.6%-ի և բարձր`  53.1%-ի մոտ:  Վերջինս վկայում է նրանց մեջ
կյանքին իմաստավորվածություն, ուղղվածություն, հեռանկար հաղորդող
նպատակների առկայության, սեփական ծրագրերի հանդեպ ունեցած հավատի և
դրանց իրականացման  մասին:

 «Կյանքի ընթացք» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ են գրանցվել
հետազոտվող տղաներից 3.1%-ի մոտ, ինչը վկայում է կյանքի ընթացքից ունեցած
նրանց անբավարարվածության մասին։ Միջին ցուցանիշներ են գրանցվել 53.1%-ի
մոտ և բարձր՝ 43.8%-ի մոտ, ինչը վկայում է վերջիններիս կյանքի ընթացքի
հուզական հագեցվածության և ամբողջականության մասին։

«Կյանքի արդյունավետություն» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ գրանցվել են
հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդ տղաների միայն 9.4%-ի մոտ, ինչը
վկայում է ապրած կյանքից ունեցած նրանց անբավարարվածության մասին, իսկ
միջին արդյունքներ են արձանագրվել 68.8%-ի մոտ: Հետազոտվողներից  21.9%-ի
մոտ արձանագրված բարձր ցուցանիշները նրանց ապրած կյանքի
արդյունավետության և ամբողջականության մասին ցուցիչներ են, այս երիտասարդ
տղաներն ապրած կյանքը գնահատել են արդյունավետ և բովանդակալից:

«Վերահսկողության ուղղվածություն-ես» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ
տղաների ընտրակազմում չեն արձանագրվել, միջին ցուցանիշներ արձանագրվել են
փորձարկվողների 50%-ի մոտ և բարձր՝ 50%-ի մոտ: Տվյալների նման պատկերը ցույց
է տալիս,  որ հետազոտությանը մասնակցած տղաներն ունեն իրենց`  որպես ուժեղ
անհատականության մասին պատկերացումներ, ով ընտրության բավարար
ազատություն ունի։

«Վերահսկողության ուղղվածություն-կյանք» ենթասանդղակի ցածր ցուցանիշներ
գրանցվել են տղաների  6.3 %-ի մոտ` արտացոլելով նրանց այն համոզմունքը, որ
մարդն անկարող է վերահսկել սեփական կյանքը։ Միջին ցուցանիշներ գրանցվել են
53.1%-ի մոտ: Հետազոտվողների 40.6.%-ն այն համոզմունքն ունի, որ մարդն իրապես
կարող է վերահսկել սեփական կյանքը, ազատորեն որոշումներ կայացնել և դրանք
կյանքի կոչել։

 Ըստ «կյանքի ընդհանուր իմաստավորվածություն» ենթասանդղակի
արդյունքների՝ հետազոտվող երիտասարդ տղաների 3.1%-ի մոտ արձանագրվել են
ցածր, 53.1%-ի մոտ՝ միջին, իսկ 43.8.%-ի մոտ՝ կյանքի ընդհանուր
իմաստավորվածության բարձր ցուցանիշներ։

Այսպիսով, երիտասարդ աղջիկների իմաստակենսական կողմնորոշումների
հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դարձել, որ աղջիկներն
ընդհանուր առմամբ գոհ և բավարարված են իրենց կյանքից։ Նրանք աչքի են ընկնում
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նպատակասլացությամբ, կյանքի ընթացքից և արդյունքից ունեցած
գոհունակությամբ, ընտրության բավարար ազատություն ունենալու, ազատորեն
որոշումներ կայացնելու և դրանք կյանքի կոչելու համոզմունքով։

Տղաների իմաստակենսական կողմնորոշումների փորձարարական
հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դարձել, որ տղաներն
ընդհանուր առմամբ գոհ և բավարարված են իրենց կյանքից։ Նրանց բնութագրական
է կյանքին ուղղվածություն, իմաստ և հեռանկար հաղորդող նպատակների
առկայությունը, կյանքի ընթացքից և արդյունքից ունեցած բավարարվածության
զգացումը, ինքնավստահությունը, ազատորեն որոշումներ կայացնելու և դրանք
կյանքի կոչելու դրսևորումները:

Հիսթոգրամ N3

Իմաստակենսական կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքների միջինացված
ցուցանիշները փորձարարական ընտրակազմում

   Հիսթոգրամ 3-ում ներկայացված են հետազոտությանը մասնակցած աղջիկների
և տղաների իմաստակենսական կողմնորոշումների հինգ ենթասանդղակների
արդյունքների միջինացված ցուցանիշները, որտեղ հստակ երևում են նաև
վերջիններիս տարբերությունները:

Տղաների և աղջիկների ընտրակազմերում իմաստակենսական
կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքների միջինացված ցուցանիշների
համեմատությունից պարզ է դառնում, որ «կյանքի նպատակներ», «կյանքի ընթացք»,
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«կյանքի արդյունավետություն», «վերահսկողության ուղղվածություն-ես»,
«վերահսկողության ուղղվածություն-կյանք» ենթասանդղակների ցուցանիշները
երկու սեռերի մոտ գտնվում են միջին մակարդակի վրա (դեպի բարձրին ձգտող):

Ինչպես տեսնում ենք, տղաների ընտրակազմում հետազոտության տվյալների
բոլոր ենթասանդղակների միջին ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան աղջիկների
ընտրակազմում։ Վերջինս ենթադրում է, որ փորձարարական ընտրակազմի
տղաների մոտ կյանքին իմաստ, ուղղվածություն և ժամանակային հեռանկար
հաղորդող նպատակներն ավելի ցայտուն են արտահայտված: Նրանք իրենց կյանքի
ընթացքն ընկալում են առավել հետաքրքիր, հուզականորեն հարուստ և հագեցած,
իսկ ապրած կյանքի հատվածը` արդյունավետ և բովանդակալից։ Կյանքից
ընդհանուր բավարարվածության ցուցիչը տղաների մոտ ևս առավել բարձր է:

 Ի տարբերություն աղջիկների` տղաների ընտրակազմում առավել ցայտուն է
դրսևորված այն համոզմունքը, որ անձն ունի ընտրության բավարար ազատություն,
իրապես կարող է վերահսկել սեփական կյանքը, ազատորեն որոշումներ կայացնել
և դրանք կյանքի կոչել։

Աղջիկների և տղաների ընտրակազմերում «կյանքի ընդհանուր
իմաստավորվածություն» ենթասանդղակի միջին ցուցանիշները ևս գտնվում են
միջին (բարձրին ձգտող) մակարդակում։ Սակայն, տղաների մոտ կյանքի ընդհանուր
իմաստավորվածությունն ավելի բարձր է արտահայտված, քան աղջիկների մոտ։ Սա
ցույց է տալիս,  որ տղաներն ավելի ինքնավստահ են և ունեն բավականին հստակ
արտահայտված նպատակներ և դրդապատճառներ։

Հարկ է նշել,  որ Դ.Ա. Լեոնտևի իմաստակենսական կողմնորոշումների թեստի
հետազոտության արդյունքների ընդհանուր պատկերը համադրվում է զրույցից
ստացված արդյունքների հետ։

Աղյուսակ N 1

ԻԿԿ ենթասանդղակներ Աղջիկների ընտրակազմ Տղաների ընտրակազմ

M σ M σ

Կյանքի նպատակներ 33.5 7.6 34.9 5.9

Կյանքի ընթացք 30.03 7.6 32.56 5.7

Կյանքի
արդյունավետություն

24.5 6.8 25.19 4.5

Վերահսկողության
ուղղվածություն-Ես

21.44 4.7 22.72 3.4

Վերահսկողության
ուղղվածություն- կյանք

30.09 6.2 32.03 5.2
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Կյանքի ընդհանուր
իմաստավորվածություն

102.84 20.4 108.38 15.2

Իմաստակենսական կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքների միջինացված և
ընտրական միջինից շեղման ցուցանիշները փորձարարական ընտրակազմում

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են աղջիկների և տղաների իմաստակենսական
կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքների ընտրական միջին
ցուցանիշները  ու միջինից շեղումները:

Փորձարարական ընտրակազմերում իմաստակենսական կողմնորոշումների
բոլոր ենթասանդղակների ընտրական միջինների և միջինից շեղումների
համեմատական վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ

1) տղաների ընտրակազմում բոլոր ենթասանդղակներում միջին ցուցանիշներն
ավելի բարձր են,

2)  աղջիկների ընտրակազմում բոլոր ենթասանդղակներում ընտրական միջինից
շեղումների ցուցանիշներն ավելի մեծ են, ինչը նշանակում է, որ այս ընտրակազմում
անհատական տարբերություններն ավելի ցայտուն են եղել,

3) տղաների կյանքի իմաստավորվածության բոլոր բաղադրամասերի
ցուցանիշներում տվյալները հավաքված են միջինի շուրջ, տվյալների ցրվածությունը
փոքր է։ Սա նշանակում է, որ տղաների ընտրակազմում անհատական տվյալների
մեծ տարբերություններ չեն արձանագրվել,

4) տղաների մոտ կյանքի բոլոր բաղադրամասերի իմաստավորվածությունն
առավել բարձր է արտահայտված,

5) կյանքին իմաստ, ուղղվածություն և հեռանկար հաղորդող նպատակների
առկայությունը, կյանքի ընթացքից, արդյունքից և բովանդակությունից ունեցած
բավարարվածությունն ու գոհունակությունը, ինքնավստահությունը, ընտրության
բավարար ազատության ունենալու, ազատորեն որոշումներ կայացնելու և դրանք
կյանքի կոչելու համոզմունքը տղաների մոտ առավել ցայտուն են դրսևորվել, քան
աղջիկների մոտ։

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  հ․գ․թ․, Վ․Բ․Յարամիշյանը։
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                               ՀՏԴ 809.198.1

                            Հոգեբանություն

Վիտյա ՅԱՐԱՄԻՇՅԱՆ
ԱրՊՀ մանկ. և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հ.գ.թ․

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ԴԺՎԱՐ
ՀԱՐՄԱՐՎԵԼՈՒ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Սոցիալ-հոգեբանական հարմարման հիմնախնդիրը
ռազմական հոգեբանության հիմնարար ուղղություններից
մեկն է: Զինվորական ծառայությանը բնորոշ արտակարգ
պայմաններին նորակոչիկների հարմարման
դժվարությունների հոգեբանական պատճառականության
բացահայտումը կարևոր է, մի կողմից, բանակի
մարտունակության ապահովման, մյուս կողմից` տեսական և
պրակտիկ հոգեբանության զարգացման առումով: Հոդվածում
քննվում են զինծառայության պայմաններին նորակոչիկիների
հարմարման հոգեբանական պատճառականության հետ
կապված որոշ հարցեր:
Բանալի բառեր՝ զինվորական ծառայություն, ադապտացիայի
դժվարություններ, սպոնտան հարմարում, հոգեֆիզիո-
լոգիական հարմարում, սթրեսային խանգարումներ:

В.Ярамишян
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ТРУДНОЙ АДАПТАЦИИ

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Проблема социально-психологической адаптации является одним
из основных направлений военной психологии. Выявление
психологических причин трудной адаптации призывников к
чрезвычайным условиям, характерным для военной службы,
актуально, с одной стороны, с точки зрения обеспечения
боеспособности армии, а с другой, развития теоретической и
практической психологии. В статье рассматриваются
некоторые вопросы, связанные с психологическими аспектами
трудной адаптации призывников к условиям военной службы.
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Ключевые слова։ военная служба, трудности адаптации,
спонтанная адаптация, психофизиологическая адаптация,
стрессовые расстройства.

V.Yaramishyan
PSYCHOLOGICAL REASONS FOR DIFFICULT ADAPTATION

TO MILITARY SERVICE
The problem of social-psychological adaptation is one of the basic
directions of military psychology. The identification of the
psychological reasons for the adaptation of conscripts to emergency
conditions typical of military service is important, on one hand, from
the point of view of ensuring the combat capability of the army, and on
the other hand, the development of theoretical and practical
psychology. The article deals with some issues related to the
psychological aspects of the adaptation of conscripts to the conditions
of military service.
Key words: military service, pregnancy adaptations, spontaneous
adaptation, psychophysiological adaptation, stress disorders.

Զինվորական ծառայությանը նորակոչիկների դժվար հարմարվելը հատուկ է
աշխարհի բոլոր բանակներին: Ռազմական հոգեբան Ն.Քոուփլենդն
իրավացիորեն նկատել է. «Զինված ուժերում ծառայության անցնելուց հետո
մարդն իրեն զգում է այնպես, ինչպես ջրից դուրս նետված ձուկը» [1, էջ 101]: Հայ
մասնագետները նույնպես նկատել են, որ գործունեության պայմանների կտրուկ
փոփոխությունը նորակոչիկի մոտ առաջ է բերում բացասական հույզեր`
տագնապայնություն, գերհոգնածություն, ընկճվածություն, տրամադրության
անկումներ, նևրոզներ, հարմարման խանգարումներ [2, 3, 4, 5]: Հետաքրքիր է, որ
նույնիսկ ոչ մարտական իրավիճակում անձնակազմի դժվար հարմարմամբ
պայմանավորված մարտունակության կորուստները կարող են հասնել մինչև
30-35 տոկոսի, իսկ մարտի պայմաններում` ընդհուպ մինչև 70 և ավելի տոկոսի
[2,  էջ 383]:  Նման ոչ հազվադեպ դեպքերի ականատես եղանք նաև մենք`
Արցախյան պատերազմների ժամանակ:

Ռազմական հոգեբանության մասնագետներն ավանդաբար մարտական
իրավիճակների վերաբերյալ ավելի շատ են հետազոտություններ կատարում,
քան սովորական ծառայողական պայմանների: Պատճառն այն է, որ պատերազմ
վարելու ձևերն ու մեթոդները մշտապես փոփոխվում են, իսկ ծառայողական
պայմանները` գրեթե մնում անփոփոխ: Իրականում նորակոչիկների դժվար
հարմարման օբյեկտիվ պատճառներից մեկը հենց դրա` ծառայողական
գործունեության արտասովոր բնույթն է: Կանոնակարգված կենսաձևին
հետևելու, կոկիկ և մաքրակենցաղ լինելու, անկողինը հարդարելու, հատակն
ավլելու, առանց թույլտվության ոչինչ չանելու, զինվորի և օրապահի
պարտականությունները սերտելու պահանջները, որոնցով այնքան լեցուն է
բանակային առօրյան, ընկճվածության և հիասթափության զգացումներ են
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առաջացնում նորակոչիկի հոգեկանում, որը զինծառայությունը
<<միամտաբար>> պատկերացնում էր որպես <<հայրենիքին անմնացորդ
ծառայելու, արիության ու քաջության դպրոց>>:

Զինվորական ծառայության բնույթի մասին նորակոչիկը, անշուշտ,
նախնական տեղեկություններ է հավաքագրում մինչև զորակոչվելը, սակայն
լիարժեք պատկերացում կարող է կազմել` միայն անձնապես վերապրելով այն,
հարմարվելով նոր պայմաններին: Հարմարումը բանակին բարդ գործընթաց է և
ընթանում է մի քանի ուղղություններով.

1. ռազմամասնագիտական` պարտականությունների յուրացում,
2. խմբային` դերային գործառույթների որոշակիացում,
3. սոցիալ-հոգեբանական` միջավայրի պայմանների յուրացում,
4. պաշտոնական կամ ձևական` պարտականությունների ստանձնում [3,էջ

41]:
Հենվելով մասնագիտական աղբյուրների վրա, ինչպես նաև անձնական

փորձն ընդհանրացնելով փորձենք առանձնացնել այն տիպական
դժվարություններից մի քանիսը, որոնք բնորոշ են ադապտացիայի նշված
ուղղություններին.

- նախկին միջավայրից կտրվելու հետ կապված բացասական ապրումներ
(պայմանականորեն անվանենք <<կորստի ցավ>>)1,

- նոր, անծանոթ խմբում շփման ու հաղորդակցման անբավարար մակարդակ
(անվանենք <<կոմունիկատիվ քաղց>>),

- հոգեբանական անբավարար պատրաստվածություն (<<ռեակտիվության
համախտանիշ>>),

- տոտալ` համատարած վերահսկողություն և այդ պայմաններում սեփական
վարքը կառավարելու անընդունակություն (<<հոգեբանական մամլիչ>>),

- անսովոր սնունդ, կենցաղային խնդիրներ (<<ֆիզիոլոգիական իներտություն>>),
- անորոշություն, ինքնուրույն աշխատելու անկարողություն, մասնագիտական

անբավարար մակարդակ (<<բա հիմա ես ի՞նչ անեմ...>>),
- հրամաններին ենթարկվելու անհրաժեշտություն (<<...մեռնե՞մ օրենքին>>),
- կոմունիկատիվ բարդություններ (<<մեր փողոցից մարդ կա՞...>>՚),
- համահավասարեցում (<<հոգեբանական սափրում>>)  և այլն:

Թվարկված բոլոր դժվարությունները նորակոչիկը պետք է հաղթահարի
միայնակ և հնարավորինս արագ: Անշուշտ, ծառայողական
ժամանակահատվածի աճին զուգընթաց այս դժվարությունների մի մասը
ինքնաբերաբար կհաղթահարվի, և տեղի կունենա, այսպես կոչված, սպոնտան
հարմարում, սակայն զգալի մասը կմնա և կշարունակի իր քայքայիչ
ազդեցությունը նորակոչիկի հոգեկանի վրա:

1 Պայմանական անվանումները մերն են և չեն հավակնում հոգեբանական հասկացություններ
լինելուն, պարզապես տրված են պատկերավոր լինելու համար։
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Այժմ անդրադարձ կատարենք և փորձենք պարզել զինվորական
ծառայության պայմաններին դժվար հարմարվելու հոգեբանական
ասպեկտները: Բանակը, որքան էլ լինի քաղաքացիական վերահսկողության
տակ, միևնույն է, եղել և մնում է փակ կառույց, ուստի նորակոչիկների
հարմարման դժվարությունների մի մասն առաջ գալիս հասարակական
կառույցների և բանակի միջև ակտիվ շփումների սակավության, գործառնական
կապերի անկայունության, առանձնահատուկ  դեպքերում` նաև դրանց
բացակայության հետևանքով: Անձի անցումը մի կառույցից մյուսին ուղեկցվում
է կարգավիճակային, դերային, կենցաղային, հոգեբանական խոչընդոտներով:
Եթե վերը նշված առաջին երեք գործընթացները բնութագրում են հարմարման
սոսկ արտաքին, ձևական փոփոխությունների շղթան, ապա հոգեբանական
հարմարումը արտահայտում է երևույթի ներքին, ներանձնային կողմը: Բանն
այն է, որ քաղաքացիական առօրյա գործունեությունից զինվորական
կենսաձևին անցումը կարող է ծանր ու երկարատև լինել: Պատանին ստիպված
է լինում նախ նախապատրաստվել, իսկ հետո նաև հարմարվել նոր
կարգավիճակին, մասնագիտությանը, կենսաձևին, սոցիալական խմբին,
ներխմբային կապերին:

Հոգեբանական հարմարման հիմնախնդրում մասնագետները տեսնում են
անձի խմբային նույնականացման խնդիրը [4, էջ 193]: Եթե պատանին մինչև
զորակոչվելը ներգրավված է եղել անմիջական միջավայրում, որին հարմարված
է եղել ու իրեն համարել է <<ինչպես մյուսները>>, ապա նոր խմբում
ինտեգրվելու, իրեն զինվորական զգալու համար որոշակի ջանքեր ու ժամանակ
է հարկավոր:

Անձի մասնակցությունը զինվորական ծառայությանը, ֆիզիոլոգիականից
բացի, համապատասխան ներհոգեկան գործընթացներ է պահանջում:
Տեսականորեն առանձնացված են [նույն տեղը] հարմարման գործընթացների մի
քանի ընդհանուր բնութագրական հատկանիշներ,  որոնք ներկայացված են
ստորև.

ա) սոցիալականացման հարկադրական բնույթը,  երբ անձը ստիպված է
յուրացնել առկա սոցիալական հարաբերություններն այնպես, ինչպես որ կան,
իսկ դա նշանակում է, որ բանակում նախատեսված և իրականացվող
միջոցառումները նպատակաուղղված են նորակոչիկի պասիվ, հարկադրական
հարմարեցմանը, այլ ոչ թե ակտիվ հարմարմանը:

բ) հարմարման համընդհանուր` տոտալիտար բնույթը, երբ համակարգն իր
արժեքներն է թելադրում, պարտադրում բոլորին` ճնշում գործադրելով նրանց
անձնային ու հոգեբանական առանձնահատկությունների ազատ դրսևորման
հնարավորության վրա: Խորհրդային բանակից լավ հայտնի է հետևյալ
սկզբունքը. <<Не можешь-научим, не хочешь-заставим>>(<<Չես կարողանում`
կսվորեցնենք, չես ցանկանում` կստիպենք>>),
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գ) ընդունված արժեքների փոփոխումը, անհատի համար նոր, երբեմն`
անընդունելի, արժեքների յուրացման պարտադրումը, երբ, օրինակ,
մարդասիրական արժեքների փոխարեն յուրացվում է թշնամուն ոչնչացնելու
արժեքը,

դ) սոցիալական փոխհարաբերությունների ակտիվացումը, որը
պայմանավորված է բանակային կյանքի առանձնահատկություններով,
միասնաբար գործելու անհրաժեշտությամբ: Մարդը կարծես վեր է ածվում
մեխանիզմի կառավարվող մասնիկի, վտանգվում է նրա անհատականությունը,
սահմանափակվում` ազատությունը:

ե) իրավիճակի հուզածին, հոգեխոցող գործոնները, սթրեսը: Եթե
պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մինչև զորակոչվելը փոքր էր
թվում, ապա բանակում պատերազմի թեման շոշափվում է մշտապես, և զորքն
իրապես պատրաստվում է դրան: Ամենօրյա զորավարժությունները,
մարտական հերթապահությունը, առաջնագծում` դիպուկահարները, զոհվելու,
վիրավորվելու կամ հաշմանդամ դառնալու մեծ հավանականությունը, ավելի
ճշգրիտ` դրանցով պայմանավորված իրադրային տագնապայնությունը, իրենց
երիտասարդ տարիքի շնորհիվ երևակայության բարձր մակարդակ ունեցող
անձի հոգեկանը դարձնում են փխրուն ու խոցելի: Հետևանքը լինում է այն, որ
պատանու մոտ ուժեղանում է չգիտակցված ձգտումը դեպի խումբը,
ակտիվանում է խմբային վարքագծի ու արժեքների արագ ու անգիտակցական
յուրացումը:

Նորակոչիկը սոցիալական նոր պայմաններում ձեռք է բերում
անլիարժեքության բարդույթ, իջնում է նրա ինքնագնահատականը, որը, ի դեպ,
մինչ այդ աճել էր զորակոչվելու նախօրյակին, երբ ամեն կողմից խրախուսական
և քաջալերիչ ազդակներ էր ստացել, կորցնում է ժամանակի ու տարածության
իրական զգացումը, ապրում է վախ, անհանգստություն, ճնշվածություն:
Լքվածության, միայնակության զգացումը հանգիստ չի տալիս ծնողներից ու
հարազատներից հեռացած նորակոչիկին, որը հայտնվում է ընկճվածության
հոգեվիճակում, խորասուզվում մտորումների մեջ, փորձում փորփրել իր
ներաշխարհը, գտնել <<քավության նոխազին>>:

Բնական է, որ զինվորական ծառայության վերաբերյալ նորակոչիկի
նախնական պատկերացումները չեն արտացոլում բանակային կյանքի ողջ
բազմազանությունը: Հարմարման խնդիրը մնում է ակտուալ այնքան ժամանակ,
մինչև պատանին անձնապես կվերապրի  բոլոր ծառայողական
<<հաճույքները>>, գործունեության պայմանները կընկալի իբրև սովորական,
բնականոն պայմաններ:

Հատկանշական է, որ բանակային ողջ նիստուկացը կարծես հատուկ
մշակված է այնպես, որ զորակոչված պատանին ստիպված լինի արմատապես
փոխել կյանքի ու վարքի նախկին մոդելը, հրաժարվի սովորույթներից, կատարի
նոր դերեր: Բանակում ծառայություն անցած տղաներից շատերը կվկայեն, որ
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զինվորական կանոնադրությունների մի շարք պահանջներ ու հրամաններ
նորակոչիկին թվում են ավելորդ ու ձևական (օրինակ, ինչո՞ւ ասել <<ճի´շտ
այդպես>>, եթե կարելի է`<<այո՛>>, կամ ինչո՞ւ  ասել <<լսու´մ եմ>>, երբ
սովորաբար ասում ենք`  <<եղավ>>  և այլն):  Այս հողի վրա առաջանում են
թյուրիմացություններ ու հակասություններ: Նորակոչիկին թվում է, թե
հրամանատարները հատկապես ի´ր հանդեպ են բծախնդիր, և նրանց բոլոր
գործողությունները գնահատում է որպես ագրեսիա իր նկատմամբ: Շատերն էլ,
եթե նույնիսկ ծառայության նկատմամբ ունենում են դրական կողմնորոշում,
ձգտում են լինել կատարողական, սակայն անհաջողության են մատնվում,
որովհետև դեռևս անվարժ են ու <<անտաշ>>: Անքնություն, վարժանքներ,
զորավարժություններ, զենքի խնամք, անվանականչեր, ստուգումներ… կարգին
հանգիստ չկա, ամենուրեք շա~րք, շա~րք: Ամեն քայլափոխի լսվում են արգելող
ու սաստող հրահանգներ` <<չի´ կարելի>>, <<սխա´լ ես կատարում>>,<<ճիշտ
չե´ս դիմում>>, <<համազգեստդ ուղղի´ր>> և այլն: Պատանիների մի մասն էլ
կոնֆլիկտներ է ունենում՝ կանոնադրական պահանջները վատ յուրացնելու
պատճառով: Առաջացած լարվածության հետևանքով շատերը թույլ են տալիս
վրիպումներ ու զանցանքներ, դրսևորում շեղվող վարք: Այստեղ պետք է նկատել,
որ երբեմն մեկը մյուսի նկատմամբ փոխադարձ պահանջներ են ներկայացնում
անգամ իրենք` նորակոչիկները: Պատճառն այն է, որ նրանք դեռևս չեն հասցրել
լիարժեք ներգրավվել խմբային դինամիկային, չեն ստանձնել իրենց հստակ
դերակատարությունը խմբում, ուստի որոշակի ակտիվություն են հանդես
բերում` կայանալու և ինքնահաստատվելու համար, ինչը կարող է տեղի
ունենալ ծառայակից ընկերների շահերի հաշվին:

Գտնվելով լարվածության վիճակում` պատանին առաջին շաբաթներին
ֆիզիկապես ու հոգեպես ուժասպառ է լինում: Նրանց միայն 20 տոկոսն է
մերվում նոր խմբին, կայուն կապեր հաստատում:<<Կոմունիկատիվ քաղցը>>,
երբ դեռևս չկան վստահելի ընկերներ, ստիպում է, որպեսզի նորակոչիկը
սեփական մտքերի, տպավորությունների մասին կիսվի միայն հարազատների,
նախկին ընկերների հետ: Ահա թե ինչու ծառայության առաջին մի քանի օրերին
նորակոչիկը նոր միջավայրում փնտրում է իր համերկրացիներին, ձգտում
կապեր հաստատել նրանց հետ: Միաժամանակ նա ուշադիր հետևում է<<հին,
հեղինակավոր>> զինվորների վարքին` ձգտելով գտնել նմանակման սուբյեկտ,
որին կրկնօրինակելով, իր կարծիքով, կարելի է լավ զինվոր դառնալ: Մինչդեռ
<<հին ծառայողներին>> իրականում <<ձեռնտու է>> նորակոչիկներին որպես
այդպիսին ընկալելը, քանի որ իրենց հարաբերական կարգավիճակը զգալիորեն
բարձրանում է. նրանք թոթափում են <<նորակոչիկի խարանը>>:

Նորակոչիկներից շատերին թվում է, թե իրենց բախտը չի բերել, որովհետև
ուրիշ զորամասերում ավելի լավ է: Նույնիսկ եթե տվյալ ստորաբաժանման
հրամանատարը փորձառու է և հոգատար, միևնույն է, նորակոչիկին թվում է, թե
այդ հոգատարությունը շինծու է, հատուկ մշակված` իրեն <<կոտրելու>> և
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ենթարկելու նպատակով: Օրինակ, հրամանատարի կողմից կիրառվող
միանգամայն անմեղ <<տղա ջան>>-ը նորակոչիկի կողմից կարող է դիտարկվել
որպես վիրավորական ու նսեմացուցիչ արտահայտություն` ուղղված իր
արժանապատվության ստորացմանը:

Չնայած սոցիալական գործոնների բազմազանությանը՝ այնուամենայնիվ,
դժվար հարմարման իրական հիմքը հոգեֆիզիոլոգիական է` որպես սթրեսային
հակազդեցություն: Սթրեսային խանգարումն անհատական վիճակ է`
մակածված այն պայմաններից, որոնք նորակոչիկի կողմից ընկալվում են որպես
արտակարգ: Նրա ախտանիշների համակազմը նույնպես անհատական է և ունի
արտահայտման բազմազան ձևեր: Ահա դրանց ոչ լրիվ ցանկը` ըստ ռուս հայտնի
ռազմական հոգեբան Ժ. Սենոկոսովի [5].

- գրգռվածություն, ագրեսիվություն` չնչին առիթներով, օրինակ` բարձր ձայնից,
- հակակրանք, հետաքրքրության կորուստ, անտարբերություն,
- անհանգստություն, քնի խանգարում, սևեռուն մտքեր, վերահսկման կորուստ,
- անիմաստ գործողություններ, կենտրոնանալու անկարողություն,
- վերջույթների թուլություն, կատատոնիկ սինդրոմ,
- ախորժակի կորուստ, մարսողության խանգարումներ,
- գերհոգնածություն, ճնշվածություն (դեպրեսիա), հոռետեսություն,
- հիշողության վատթարացում,
- գիշերամիզություն (էնուրեզ),
- խոսքի խանգարումներ, մտածողության մակերեսայնություն,
- տրամադրության անկումներ կամ չպատճառաբանված էյֆորիա,
- ինքնամեղադրման հակում, սուիցիդալ մտքեր,
- ջերմաստիճանային ռեժիմի խանգարումներ,
- ինքնամեկուսացում, մտասևեռման վիճակ, հիվանդ երևակայություն,
- ալկոհոլ, թմրանյութեր օգտագործելու հակում:

Սթրեսային ախտանիշները կարող են տարածվել ողջ խմբում` առաջ բերելով
դասալքություն, համագործակցելու անընդունակություն, հրամանների
չկատարում, անփութություն, վիճաբանություններ, բարոյական դեգրադացիա:

Որքան էլ հրամանատարները ջանքեր գործադրեն, հարմարման
հոգեբանական խնդիրը յուրաքանչյուր նորակոչիկ պետք է լուծի ինքնուրույն`
ծառայության որոշակի ժամկետ ձեռք բերելուն զուգընթաց` իր
հարմարվողական հնարավորությունների սահմաններում ու
հավակնությունների մակարդակի համաձայն։ Սակայն դա տեղի է ունենում
ուշացումով և միայն այն ժամանակ, երբ հիմնախնդիրը էականորեն կորցնում է
իր սրությունը:

Այսպիսով, հոգեբանական ասպեկտով զինվորական ծառայությանը դժվար
հարմարվելու հիմքը փոփոխվող միջավայրի սթրեսածին գործոնների
անխուսափելի ազդեցությունն է նորակոչիկի հոգեբանության վրա: Անձը
զինծառայության պայմաններում որոշակիորեն զրկվում է յուրահատուկ
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հատկանիշների ազատ դրսևորման հնարավորությունից: Ոչ
կամավորականության հիմունքով բանակ զորակոչված նորակոչիկը
հարմարման համընդհանուր-պարտադիր բնույթի, նրա սոցիալական բարձր
արժեքի ու որպես դրա հետևանք` անձնային ազատությունների
սահմանափակման, վարքային ձևերի, ընդունված արժեքների փոփոխման
արդյունքում ներքուստ ընդդիմանում է միջավայրի արագ փոփոխման դեմ,
գործարկվում է նրա անձի <<անհաջողությունից խուսափելու>> մոտիվացիոն
ասպեկտը:
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Հոդվածում հեղինակներն անդրադառնում են ամուսինների
կոնֆլիկտային վարքի և նրանց արժեհամակարգի
փոխկապակցվածության հիմնախնդրին։ Իրականացված
փորձարարական հետազոտության արդյունքում նրանք
հանգում են այն եզրակացության, որ կանանց շրջանում
կոնֆլիկտային վարքի ավելի շատ հանդիպող ձևը
կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափումն է, իսկ
տղամարդկանց մոտ՝ համագործակցությունը և փոխզիջումը։
Պարզվել է նաև, որ ամուսինների շրջանում կոնֆլիկտային
վարքի հակվածության վրա  ավելի շատ ազդեցություն ունեն
հետևյալ արժեքները՝ սերը, դաստիարակությունը, կամքի ուժը,
ինքնատիրապետումը, հանդուրժողականությունը,
ընտանեկան ուրախ կյանքը, այսինքն, կարող ենք ասել, որ
ամուսինների կոնֆլիկտային վարքի հիմքում ընկած են նաև
նրանց արժեհամակարգի առանձնահատկությունները։
Բանալի բառեր՝ արժեհամակարգ, կոնֆլիկտային վարք,
տերմինալ արժեքներ, գործիքային արժեքներ, կամքի ուժ,
հանդուրժողականություն։

А․Авагян, К․Акопян
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И

СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ СУПРУГОВ
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В статье авторы обращаются к проблеме конфликтного
поведения супругов и взаимосвязи их ценностей.
Экспериментальные исследования показали, что наиболее
распространенной формой конфликтного поведения у женщин
является избегание конфликтных ситуаций, а у мужчин
сотрудничество и  компромисс. Выяснилось, что следующие
ценности, любовь, воспитание, сила воли, самообладание,
толерантность, счастливая семейная жизнь, имеют большое
влияние на склонность к конфликтному поведению супругов. То
есть можно сказать, что конфликтное поведение супругов
основано на особенностях их системы ценностей.
Ключевые слова։ система ценностей, конфликтное поведение,
терминальные ценности, инструментальные ценности, сила
воли, толерантность.

A․Avagyan, K․Hakobyan
THE CORRELATION BETWEEN THE CONFLICTING

BEHAVIOR AND THE VALUE SYSTEM OF THE SPOUSES
In this article, the authors address the issue of spouses' conflicting
behavior and the interconnectedness of their values. Experimental
research has shown, that the most common form of conflict behavior
among women is avoidance of conflict situations, and among men,
cooperation and compromise. It was also found, that the following
values have a greater influence on the tendency of conflicting behaviors
among spouses. love, upbringing, willpower, self-control, tolerance,
happy family life. We can say, that the conflicting behavior of spouses
is based on the peculiarities of their value system.
Key words: value system, conflict behavior, terminal values,
instrumental values, willpower, tolerance.

Հայտնի է, որ ամուսինների փոխհարաբերություններում իրենց մեծ տեղն
ունեն կոնֆլիկտային իրավիճակները, որոնք հասարակական-քաղաքական և
սոցիալ-տնտեսկան բարդ իրավիճակներում առավել ցայտուն դրսևորումներ են
ստանում։  Կոնֆլիկտային իրավիճակների դրսևորման վրա ազդող գործոն
կարող է հանդիսանալ նաև ամուսինների արժեքային համակարգը։
Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները տարբեր են, տարբեր են նաև դրանց
լուծման ուղիները՝ պայմանավորված ամուսինների ինտելեկտուալ և կրթական
մակարդակով, պատկերացումներով, մտածելակերպի առանձնահատ-
կություններով, արժեքային համակարգի յուրահատկություններով և այլն։

Ամուսնական կոնֆլիկտների վերաբերյալ ուսումնաիրություններ
իրականացվել են մի շարք գիտնականների կողմից, որոնց աշխատանքներում
սկսել է ձևավորվել կոնֆլիկտի հիմնախնդիրը։ Կարելի է նշել այնպիսի
հետազոտողների, ինչպիսիք՝ են Յու.Ա. Եվգաֆարովան, ով  ամուսնական
կոնֆլիկտները համարում է փոխադարձ բացասական հարաբերություններ,
որոնք առաջանում են, երբ բախվում են ամուսինների հակասական
դիրքորոշումները, նպատակները, հայացքները, իդեալները, գաղափարները



                                                                      Գիտական տեղեկագիր 1/2022 301

կոնկրետ առարկայի կամ իրավիճակի վերաբերյալ1, և Վ.Ա. Սիսենկոն, ով
ամուսնական կոնֆլիկտները նկարագրում է որպես շահերի, կարիքների,
հայացքների, գաղափարների բախում2։

Արժեհամակարգի վերաբերյալ տեսական մոտեցումներ են առաջարկել
Մ․Ռոկիչը, ով իր տեսության մեջ նշում  է, որ արժեքները «հաստատ համոզմունք
են, որ գործողության որոշակի եղանակ կամ կյանքի որոշակի նպատակներ
առավել նախընտրելի են անհատի և հասարակության համար, քան
գործունեության այլ ձևերը կամ այլ վերջնական նպատակները»(Ռոկիչ,1969)։  Շ.
Շվարցի և Վ. Բիլսկու տեսության մեջ դիտարկվում են  արժեքների միջև
դինամիկ հարաբերությունները։ Նրանց կարծիքով, բոլոր մոտիվացիոն տիպերը
և հետևաբար, անձի արժեքները կարող են լինել համատեղելի կամ հակասական
հարաբերությունների մեջ։ Հենց այս հարաբերություններն են կազմում անհատի
կամ խմբի արժեքային կառուցվածքը3:

Արժեհամակարգը դինամիկ համակարգ է, որը ձևավորվում է
դաստիարակության սոցիալականացման ողջ ժամանակահատվածում՝
առաջատար դեր խաղալով որոշումների կայացման գործընթացում՝ թույլ
տալով որոշել, թե ինչն է էական և կարևոր մարդու համար ընտանեկան
կյանքում։

Ի․ Կրապիվկան գտնում է, որ «ընտանիքի արժեքային կողմնորոշումների
համակարգը կայուն չէ նրա ողջ կյանքի ցիկլի ընթացքում։ Ընտանեկան
ընդհանուր արժեքները միշտ չէ, որ ներառում են ամուսիններից յուրաքանչյուրի
արժեքային կողմնորոշումները: Ընտանիքում անհատների արժեքային
կողմնորոշումների շրջանակը կարող է ավելի լայն լինել, քան ամբողջ
ընտանիքինը: Որքան լայն է ամուսնության անհատական արժեքների
շրջանակը, այնքան ավելի շատ է փոխըմբռնումը միմյանց միջև»4։

Մեր կարծիքով, ամուսինների կոնֆլիկտային վարքի հաղթահարման
գործում կարևոր դեր կարող է ունենալ անձնավորության արժեհամակարգը,
կոնֆլիկտային հարաբերությունների կարգավորման գործում
արժեհամակարգի դերի և նշանակության նրբերանգների բացահայտումը։

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ամուսնական զույգերի
արժեքային համակարգի և կոնֆլիկտային վարքի դրսևորման ձևերի
համահարաբերակցությունը։

1 Евграфова Ю.А., Влияние социально-экономических условий на формирование супружеских
конфликтов // Омский научный вестник. 2007.  №6 (62). С 123-126.
2 Сысенко А.В., Супружеские конфликты. М.: Финансы и статистика. 2008. 342 с․
3 Психология ценностей : учебное пособие / Ж. В. Горькая. – Самара : Изд-во «Самарский
университет», 2014. – 92 с.
4 Теория и практика общественного развития (2010, № 4)- Крапивка Ирина Анатольевна- ценностные
ориентации в семейной жизни-ст.51-54․
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Վերոհիշյալ նպատակի իրականացման համար մեր կողմից առաջ են քաշվել
հետևյալ խնդիրները․

1. վերլուծել հիմնախնդրի վերաբերյալ հոգեբանական գիտական
գրականության մեջ առկա հիմնական տեսական մոտեցումներն ու
հայեցակետերը,

2. կատարել ընտանիքի, ընտանեկան կոնֆլիկտների վերաբերյալ
տեսամեթոդական վերլուծություն,

3. փորձարարական հետազոտությամբ պարզել ամուսինների
կոնֆլիկտային վարքի դրսևորման ձևերի և արժեհամակարգի
համահարաբերակցությունը։

Հետազոտության հիմքում ընկած են՝  Մ․ Ռոկիչի «Մարդկային արժեքների
բնույթի» տեսությունը, Շ.Շվարցի և Ու.Բիլսկու «Համընդհանուր
բովանդակության և արժեքների կառուցվածքի» տեսությունը, Ա․Անցուպովի և
Ա․Շիպիլովի՝ հոգեբանության մեջ կոնֆլիկտի ուսումնասիրության
հայեցակարգերը։

Ամուսինների կոնֆլիկտային վարքի և արժեհամակարգի
համահարաբերակցության ուսումնասիրման նպատակով մեր կողմից
իրականացվել է փորձարարական հետազոտություն։

Հետազոտության ընտրակազմում ընդգրկվել են 22 ամուսնական զույգեր,
ընդհանուր առմամբ՝  44 հետազոտվող, որոնք ունեն 3-15 տարվա համատեղ
ամուսնական կյանքի փորձ։

Հետազոտության նպատակին և խնդիրներին համապատասխան կիրառվել
են դիտման, հարցազրույցի և թեստավորման մեթոդները։

Օգտագործված մեթոդների և մեթոդիկաների ընտրությունը պայմանավորվել
է ընտրված մեթոդոլոգիական հիմքերով և ուսումնասիրության առարկայով:
Մեթոդներն ու մեթոդիկաներն ընտրելիս հաշվի են առնվել հետևյալ
չափանիշները. մեթոդների համարժեքությունը (վալիդությունը) մեր
ուսումնասիրության խնդիրներին, համապատասխանությունը
հետազոտության տրամաբանական կառուցվածքին, միասնականությունը՝
մեթոդոլոգիական նույն համակարգում ընտրված մյուս մեթոդների հետ:
Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են հետևյալ ստանդարտացված
մեթոդիկաները.
ü Մ․Ռոկիչի «Արժեքային կողմնորոշումներ» մեթոդիկան,

անձնավորության արժեքային կողմնորոշումների բացահայտման նպատակով1։
ü Թոմասի «Կոնֆլիկտային վարքի հակվածության ախտորոշման»

մեթոդիկան, կոնֆլիկտային վարքի հակվածության ախտորոշման նպատակով2։

1 Психологические тесты для профессионалов/ авт. Сост Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем. Шк., 2007. –
496с.
2 Рогов Е.И., Настольная книга практического психолога.М.: Владос, 2001.С.63-66.
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Հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ փուլերով․
1-ին փուլում իրականացվել է առարկայի և օբյեկտի ընտրություն, խնդիրների

որոշակիացում, հետազոտության իրականացման համար մեթոդների և
մեթոդիկանների ընտրություն,

2-րդ փուլում իրականացվել է զույգերի կոնֆլիկտային վարքի հակվածության
ախտորոշում, արժեքային կողմնորոշման և կոնֆլիկտային իրավիճակներում
ամուսինների փոխազդեցության բնութագրերի ուսումնասիրում,

3-րդ փուլում կատարվել է  արդյունքների մաթեմատիկական-
վիճակագրական մշակում և ստացված տվյալների որակական վերլուծություն։

Արդյունքների մաթեմատիկական վիճակագրական մշակման արդյունքում
Ռոկիչի «Արժեքային կողմնորոշումներ» մեթոդիկայի կիրառման արդյունքում
պարզ դարձավ, որ մեր հետազոտվողների 95,4%-ի մոտ  տերմինալ արժեքներից
առաջնային կարևորագույն արժեք է  համարվում սերը, այսինքն՝ հոգևոր և
ֆիզիկական մտերմությունը սիրելիի հետ, իսկ 4,5%-ի մոտ այն համարվում է
չեզոք արժեք։

Մյուս կարևորագույն արժեքը համարվում է ֆիզիկական և մտավոր
առողջությունը, նյութական խնդիրների բացակայությունը, այսինքն նյութապես
ապահովված կյանքը, մեր հետազոտվողների 88,6%-ի մոտ այն նշանակալի
արժեք է, 9,09%-ի մոտ՝ չեզոք արժեք, իսկ 2,2%-ի մոտ՝ աննշան արժեք։

Ընտանիքը մարդու համար  առաջին հերթին տուն է իր հասկացողությամբ,
երբ այն լի է հարազատներով ու սիրելիներով, որտեղ կարող ես մխիթարություն
և աջակցություն գտնել, որտեղ բոլորը սիրում են քեզ և հոգ են տանում քո մասին։
Այս ամենից ելնելով մեր հետազոտվողների մոտ մյուս կարևորագույն արժեքը
ընտանեկան ուրախ կյանքն է, այն 54,5%-ի մոտ կազմում է նշանակալի արժեք,
25%-ի համար՝ չեզոք արժեք, իսկ 20,4%-ի համար՝ աննշան արժեք։

Կյանքի իմաստությունը՝ դատողությունների հասունությունն ու
ողջախոհությունը, որոնք ձեռք են բերվել կյանքի ընթացքում, հետազոտվողների
43,1%-ի մոտ նշանակալի արժեք են համարվում, 36,3%-ի մոտ` չեզոք արժեք, իսկ
15,9%-ի մոտ` աննշան արժեք։

Գծապատկեր 1․Ռոկիչի «արժեքային կողմնորոշումներ» մեթոդիկայի
տերմինալ նշանակալի արժեքներ
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Մշակված արդյունքների մյուս խումբը Ռոկիչի «արժեքային
կողմնորոշումներ» մեթոդիկայի գործիքային արժեքներն են, որոնց
վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ մեր հետազոտվողների մոտ առաջնային
արժեք է համարվում դաստիարակությունը՝ լավ վերաբերմունքը, ընդունված
նորմերին համապատասխան գործելու ունակությունը, որը հետազոտվողների
77,2%-ի մոտ նշանակալի և առաջնային արժեք է համարվում, 9,09%-ի մոտ՝
չեզոք արժեք, իսկ 13,6%-ի մոտ՝ աննշան արժեք։

Կոկիկությունը, ճշգրտությունը, այսինքն՝ մաքրությունը, իրերը լավ պահելու
ունակությունը, գործերի կատարման մեջ հստակությունը 68,1%-ի մոտ
նշանակալի արժեք է, 25%-ի մոտ՝ չեզոք, իսկ 6,8%-ի մոտ՝ աննշան արժեք, իսկ
ազնվությունը՝ ճշմարտացիությունը և անկեղծությունը, հետազոտվողների
54,5%-ի մոտ նշանակալի արժեք է, 34,09%-ի մոտ՝ չեզոք արժեք, իսկ 11,3%-ի
մոտ՝ աննշան արժեք։

Գործիքային արժեքներում մեր հետազոտվողների մոտ առաջնային
արժեքներ են համարվում նաև աշխատասիրությունը՝ 50%-ի մոտ նշանակալի
արժեքով, 34,09%-ի մոտ՝ չեզոք, իսկ 15,9%-ի մոտ՝ աննշան արժեք, և
պատասխանատվությունը՝ պարտքի զգացումը, սեփական խոսքը պահելու
կարողությունը, որը 45,4%-ի մոտ նշանակալի արժեք է, 34,09%-ի մոտ՝ չեզոք,
20,04%-ի մոտ՝ աննշան արժեք։

Գծապատկեր 2․Ռոկիչի «արժեքային կողմնորոշումներ» մեթոդիկայի
գործիքային նշանակալի արժեքներ

Այսպիսով, վերլուծելով Ռոկիչի «արժեքային կողմնորոշումներ» մեթոդիկայի
արդյունքները, կարող ենք ասել, որ մեր հետազոտվողների կյանքում կարևոր և
առաջնային արժեքներ են սերը, ընտանեկան ուրախ կյանքը, կյանքի
իմաստությունը, նյութապես ապահովված կյանքը, որոնց պահպանման համար
կարևոր է  առողջությունը։
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Թոմասի «կոնֆլիկտային վարքի հակվածության ախտորոշման» մեթոդիկայի
վերլուծության արդյունքում պարզ է դարձել, որ կոնֆլիկտային
իրավիճակներում, վարքի ավելի  շատ դրսևորվող ձևը  կոնֆլիկտային
իրավիճակներից խուսափումն է, որը կին հետազոտվողների մոտ կազմում է
30,6%-ը, իսկ տղամարդկանց շրջանում խուսափումը կազմում է 27%։
Խուսափումը կոնֆլիկտից նվազագույն գնով դուրս գալու փորձ է: Այն
տարբերվում է կոնֆլիկտի ժամանակ վարքագծի նմանատիպ
ռազմավարությունից նրանով, որ հակառակորդն անցնում է դրան՝ ակտիվ
ռազմավարությունների միջոցով իր շահերն իրացնելու անհաջող փորձերից
հետո։ Իրականում խոսակցությունը ոչ թե լուծելու, այլ հակամարտության
թուլացման մասին է։

Մյուս դրսևորվող վարքի ձևը զիջողականությունն է, որը դրսևորվում է կին
հետազոտվողների 29,6%-ի մոտ, սակայն տղամարդկանց մոտ այս ցուցանիշը
այդքան էլ բարձր տեղում չի գտնվում։ Այն դրսևորվում է տղամարդկանց 24,8%-
ի մոտ։ Զիջողականությունը դիտվում է որպես կոնֆլիկտից հարկադիր կամ
կամավոր հրաժարում և սեփական դիրքերի հանձնում: Տարբեր
դրդապատճառներ հակառակորդին ստիպում են որդեգրել նման
ռազմավարություն՝ սեփական սխալի գիտակցումը, հակադիր կողմի հետ լավ
հարաբերություններ պահպանելու անհրաժեշտությունը, նրանից ուժեղ
կախվածությունը։ Բացի այդ, կոնֆլիկտից դուրս գալու նման ելքը
պայմանավորված է պայքարի ընթացքում ստացված զգալի վնասով, էլ ավելի
լուրջ բացասական հետևանքների սպառնալիքով, այլ արդյունքի
հնարավորությունների բացակայությամբ և երրորդ կողմի ճնշումներով։

Փոխզիջումը կայանում է նրանում, որ հակառակորդները ցանկանում են
ավարտել հակամարտությունը մասնակի զիջումներով: Այն բնութագրվում է
նախկինում առաջադրված որոշ պահանջների մերժմամբ, մյուս կողմի
պահանջները մասամբ հիմնավորված ճանաչելու և ներելու
պատրաստակամությամբ: Այս ցուցանիշը կին հետազոտվողների 27%-ի մոտ է
դրսևորվում, իսկ տղամարդկանց շրջանում՝ 26,6%-ի մոտ։ Փոխզիջումն
արդյունավետ է հետևյալ դեպքերում. զույգերից մեկը հասկանում է, որ ինքն ու
դիմացինը հավասար հնարավորություններ ունեն։ Այսօր փոխզիջումը
հակամարտությունների դադարեցման ամենատարածված ռազմավարությունն
է:

Դրսևորվող վարքի հաջորդ ձևը  հակամարտությունն է, որը դրսևորվում է կին
հետազոտվողների 23,8%-ի մոտ, իսկ տղամարդկանց շրջանում՝ 24,2%-ի մոտ։
Հակամարտությունը կայանում է նրանում, որ մյուս կողմին նախընտրելի
լուծում պարտադրվի:

Համագործակցությունը կին հետազոտվողների մոտ ամենաքիչ դրսևորվող
ձևն է կոնֆլիկտներում, այն դրսևորվում է   կին հետազոտվողների 22,2%-ի մոտ,
իսկ տղամարդկանց շրջանում՝  27,6%-ի մոտ, այսինքն՝  կարող ենք ասել, որ
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տղամարդկանց մոտ կոնֆլիկտներում համագործակցությունը ավելի շատ է
դրսևորվում։ Համագործակցությունը համարվում է հակամարտությունների դեմ
պայքարի ամենաարդյունավետ ռազմավարությունը: Այն ենթադրում է, որ
հակառակորդները կենտրոնացած են խնդրի կառուցողական քննարկման վրա՝
մյուս կողմին դիտարկելով ոչ թե որպես հակառակորդ, այլ որպես լուծում
փնտրող դաշնակից:

Փաստորեն, կանանց շրջանում կոնֆլիկտային վարքի ավելի շատ հանդիպող
ձևը խուսափումն է կոնֆլիկտային իրավիճակներից, իսկ տղամարդկանց մոտ՝
համագործակցությունը և փոխզիջումը։

Գծապատկեր 3․Կ․Թոմասի «կնոֆլիկտային վարքի հակվածություն»
մեթոդիկայի կոնֆլիկտային վարքի դրևորման ձևերը

Կորելացիոն վերլուծությունը մեզ թույլ տվեց հասկանալ, թե
անձնավորության արժեհամակարգը ինչքանով է փոխկապակցված նրա
կոնֆլիկտային վարքի հետ։ Նշենք, որ ներկայացված բոլոր կորելացիոն
ցուցիչներում տվյալ խմբի համար p≤0,05։

Ստացվում է, որ կոնֆլիկտային իրավիճակներում անձի համարձակությունը
առաջատար է, և հակամարտության մեջ մտնելու առումով  պետք է  համարձակ
լինել՝ սեփական կարծիքը պաշտպանելու համար։ Պատահական չէ, որ,
հոտազոտվողների մոտ հակամարտությունը գործիքային արժեքներից՝
համարձակության (r=0,336) հետ համահարաբերակցային դրական միջին կապի
մեջ է։

Մյուս կոնֆլիկտային վարքի ձևը համագործակցությունն է, որը տերմինալ
արժեքներից հետաքրքիր աշխատանքի (r=0,295), բնության և արվեստի
գեղեցկության (r=0,268), լավ և հավատարիմ ընկերներ ունենալու (r=0,250) հետ
համահարաբերակցային դրական թույլ կապի մեջ է, իսկ նյութական խնդիրների
բացակայության (r=-0,299) հետ այն ունի համահարաբերակցային բացասական
թույլ կապ։ Ստացվում է, որ համագործակցությունը՝ իբրև վարքի ձև, անձի մոտ
ձևավորվում և կայուն դրսևորում է ստանում այն դեպքում, երբ առկա է
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հետաքրքիր աշխատանքը, անձը գնահատում է իրեն շրջապատող գեղեցիկն  ու
դրականը և շրջապատված է լավ ու հավատարիմ ընկերներով, իսկ նյութական
խնդիրների բացակայության հետ դրսևորված բացասական կապը խոսում է այն
մասին, որ որքան շատ են նյութական խնդիրները, այնքան անձնավորության
համար ավելի բարդ է շրջապատի հետ համագործակցության դրական եզրեր
գտնել։ Սա կարող է պայմանավորվել նաև նրանով, որ անձը նյութական
ապահովվածության մակարդակը հաճախ դիտում  է որպես շրջապատում
ինքնադրսևորվելու, իրեն ավելի վստահ ու ապահով զգալու կարևոր գործոն, իսկ
դրա բացակայության պայմաններում համագործակցության
հնարավորությունները փոքրանում են։

Կոնֆլիկտային իրավիճակներում համագործակցելու համար պետք է
ունենալ կամքի ուժ (r=0,353), դաստիարակություն (r=0,338), լավ վերաբերմունք,
ընդունված նորմերին գործելու ունակություն։ Պատահական չէ, որ այս
գործիքային արժեքները համագործակցության հետ համահարաբերցային
դրական միջին կապի մեջ են,իսկ ռացիոնալիազմի (r=0,209), առողջ և
տրամաբանական մտածողության, մտածված ռացիոնալ որոշումներ
կայացնելու կարողության հետ՝ համահարաբերակցային դրական թույլ կապի
մեջ։ Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, համագործակցելու
կարողությունը՝ իբրև անձի վարքային դրսևորում, կախված է մի շարք կարևոր
գործոններից։

Փոխզիջումը   արժեքներից զարգացման (r=0,274), հաճույքների (r=0,249) և
ազատության (r=0,240) հետ համահարաբերակցային դրական թույլ կապի մեջ է։
Փոխզիջումը երկու գործընկերների միջև պայմանավորվածություն է,
համաձայնություն, որը միավորում է երկու կողմերի ցանկություններն ու
կարիքները։ Փոխզիջումը համահարաբերակցային դրական միջին (r=0,320)
կապի մեջ է գիտելիքի հետ։ Ստացվում է, որ որքան շատ են խնդրի վերաբերյալ
անձնավորության գիտելիքները, այնքան ավելի մեծ է տվյալ հարցի շուրջ
փոխզիջման հասնելու հնարավորությունը։ Մի կողմից՝ անձնավորությունն իր
գիտելիքներն օգտագործում է  փոխզիջման հասնելու համար, մյուս կողմից՝
խնդրի վերաբերյալ հարուստ գիտելիքներով զինված անձը  շրջապատի աչքում
փորձագետի կարգավիճակ է ստանում, որի կարծիքի հետ դժվար է
չհամաձայնել։

Յուրաքանչյուր անձ ձգտում է զուգընկերոջ հետ անկեղծ և կայուն
հարաբերությունների։ Եթե ընտանիքում սեր կա, կոնֆլիկտներից խուսափումն
ավելի հեշտությամբ է ստացվում։ Խուսափումը սիրո հետ
համահարաբերակցային դրական միջին կապի մեջ է (r=0,459)։ Խուսափումը
փոխկապակցված է նաև ընտանեկան ուրախ կյանքի հետ (r=0,442), այսինքն՝
պետք է հնարավորինս զերծ մնալ կոնֆլիկտներից, լինել փոխզիջող միմյանց
նկատմամբ, ուրախ ընտանեկան առողջ մթնոլորտ ունենալու համար։
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Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ կոնֆլիկտային իրավիճակներում վարքի
ձևերը, համահարաբերակցային դրական միջին ուժգնության կապերի մեջ են մի
քանի արժեքների հետ, դրանք են՝ սերը, դաստիարակությունը, ընտանեկան
ուրախ կյանքը, կամքի ուժը, ինքնատիրապետումը, հանդուրժողականությունը։

Կ․ Թոմասի «կոնֆլիկտային վարքի հակվածության ախտորոշման»
մեթոդիկայի կորելացիոն վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ
համագործակցությունը փոխզիջման (r=-0,280), և խուսափման (r=-0,260) հետ
համահարաբերակցային բացասական թույլ կապի մեջ է, իսկ զիջողականության
(r=-0,369) հետ՝ համահարաբերակցային բացասական միջին կապի մեջ, ինչը
շատ բնական է, քանի որ կոնֆլիկտային իրավիճակների ակտիվ փուլում
անձնավորությունը չի կարող  զիջողականություն կամ խուսափողականություն
դրսևորել։

Համագործակցությունը խուսափման (r=0,317) հետ համահարաբերակցային
դրական միջին կապի մեջ է, իսկ զիջողականության (r=0,268) հետ՝
համահարաբերակցային դրական թույլ կապի մեջ, այսինքն, եթե
անձնավորությունը կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափող է և զիջող,
ուրեմն կոնֆլիկտային իրավիճակներում համագործակցությունը ավելի հեշտ է
իրականանում։ Համագործակցությունը հակամարտության (r=-0,367) հետ՝
համահարաբերակցային բացասական միջին կապի մեջ է։

Խուսափումը հակամարտության (r=-0,260) հետ համահարաբերակցային
բացասական թույլ կապի մեջ է, իսկ համագործակցության (r=0,317) հետ
համահարաբերակցային դրական միջին կապի մեջ։

Ամփոփելով հետազոտության տեսական և փորձարարական վերլուծության
արդյունքները՝ կարող ենք եզրակացնել, որ կանանց շրջանում կոնֆլիկտային
վարքի ավելի շատ հանդիպող ձևը խուսափումն է կոնֆլիկտային
իրավիճակներից, իսկ տղամարդկանց մոտ՝ համագործակցությունը և
փոխզիջումը։

Ամուսինների շրջանում կոնֆլիկտային վարքի հակվածության վրա  ավելի
շատ ազդեցություն ունեն հետևյալ արժեքները՝ սերը, դաստիարակությունը,
կամքի ուժը, ինքնատիրապետումը, հանդուրժողականությունը, ընտանեկան
ուրախ կյանքը, այսինքն, կարող ենք ասել, որ ամուսինների կոնֆլիկտային
վարքի հիմքում ընկած են նաև նրանց արժեհամակարգի
առանձնահատկությունները։
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Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
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Հասարակական գիտություններ310

                                  ՀՏԴ 173

Հոգեբանություն

 Անի ԱՎԱԳՅԱՆ
Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության  ամբիոնի դասախոս,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
 ք․Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
E-mail: animavagyan@yahoo.com

Մարիետա ՔԵՐԻՄՅԱՆ
Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
ֆակուլտետի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի
ք․Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
E-mail: qerimyan1999@mail.ru

ԶՈՒՅԳԵՐԻ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՄՈՒՍՆԱԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ԴԵՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում հեղինակներն անդրադառնում են ամուսնա-
ընտանեկան դերերի բաշխման վրա զույգերի բնավորության
ազդեցության խնդրին։ Իրականացված հետազոտության
ընթացքում պարզվել է, որ  բնավորության շեշտվածությունն
ունենում է իր ազդեցությունը միջուկային ընտանիքներում
զույգերի դերերի բաշխման առանձնահատկությունների  վրա։
Մասնավորապես, հիպերթիմ տիպը ստանձնում է բոլոր
դերերը բացի երեխաների դաստիարակությունից և ժամանակը
կազմակերպողի դերերից։ Տագնապային տիպը ստանձնում է
երեխանների դաստիարակության, հուզական մթնոլորտի,
ընտանիքի ենթամշակույթի կազմակերպողի դերերը։ Էմոտիվ
տիպին բնորոշ է ընտանիքի հուզական մթնոլորտը ստեղծողի,
նյութական աջակցությունը ստանձնողի, երեխաների
դաստիարակության դերերը։ Պեդանտ տիպին բնորոշ են
սեփականատեր, տիրուհի, ժամանակի կազմակերպողի,
նյութական աջակցություն ցուցաբերողի դերերը։ Էքստրավերտ
տիպը ստանձնում է ժամանկի կազմակերպողի և երեխաների
դաստիարակության դերերը, իսկ ինտրովերտ տիպը
ստանձնում է նաև նյութական աջակցության դերը։
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Բնավորության շեշտվածության տիպն անդրադառնում է նաև
ամուսնական բավարարվածության մակարդակի վրա։
Յուրաքանչյուր շեշտված տիպ ունի իր
առանձնահատկությունները, որոնք ազդում են անձի
ընկալման և բավարարվածության  վրա։
Բանալի բառեր՝ բնավորություն, բնավորության
շեշտվածություն, ամուսնաընտանեկան դերեր, տագնապային
տիպ, էմոտիվ տիպ, հիպերթիմ տիպ, պեդանտ տիպ,
էքստրավերտ, ինտրովերտ։

А. Авагян, М. Керимян
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУПРУЖЕСКИХ

РОЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА СУПРУГОВ
В данной статье авторы затрагивают вопрос о влиянии характера
супругов на распределение супружеских ролей. Исследования
показали, что акцентуация характера личности влияет на
распределение ролей между парами в нуклеарных семьях. В
частности, гипертимный тип берет на себя все роли, кроме
воспитания детей и роли организатора времени. Тревожный тип
берет на себя роли воспитателя детей, эмоциональной
атмосферы, организатора семейной субкультуры. Для
эмотивного типа характерны роли создателя эмоциональной
атмосферы семьи, обеспечения материальной поддержки и роли
воспитания детей. Педантичному типу свойственны роли
хозяина, хозяйки, организатора времени, обеспечения
материальной поддержки. Экстравертный тип берет на себя роль
организатора времени и воспитание детей, а интровертный тип
берет на себя также роль материального обеспечения.
Акцентуация характера личности влияет также на уровень
удовлетворенности браком. Каждый тип акцентуации характера
имеет свои особенности, влияющие на восприятие человека и на
его удовлетворенность.
Ключевые слова։ характер,  акцентуация характера, супружеские
роли, тревожный тип, эмотивный тип, гипертимный тип,
педантичный тип, экстраверт, интроверт.

A.Avagyan, M.Qerimyan
PECULIARITIES OF THE DISTRIBUTION OF MARITAL

ROLES DUE TO THE CHARACTER OF COUPLES
In this article, the authors address the issue of the influence of
couples' character on the distribution of marital roles. Research has
shown  that  character  accentuation  has  an  impact  on  the  role
distribution of couples in nuclear families. In particular, the
hyperteem type assumes all the roles except the upbringing of the
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children, and the role of the time organizer. The anxious personality
type assumes the roles of children's upbringing, emotional
atmosphere, organizer of the family subculture. The roles of the
creator of the emotional atmosphere of the family, the recipient of
financial support, the upbringing of children are typical of the
emotional type.  The  roles  of  owner,  time  organizer,  and  material
support are typical of the pedantic type. The extrovert type assumes
the role of time organizer, the upbringing of children, and the
introvert type assumes also the role of material support.
Key words: character, character accentuation, marital roles, anxious
type, emotional type, hypertime type, pedantic type, extrovert,
introvert.

Ընտանիքը մարդկային կյանքի կազմակերպման թերևս ամենակենսունակ և
արդյունավետ ձևն է: Ա. Գ. Խարչևն ամուսնությունն առանձնացնում է՝ որպես
տղամարդու և կնոջ պատմականորեն փոփոխվող հարաբերությունների
սոցիալական ձև, որի հետևանքով հասարակությունը կարգավորում և
թույլատրում է նրանց սեռական կյանքը, նրանց ամուսնության հաստատումը,
ինչպես նաև ծնողական իրավունքներն ու պարտականությունները1:

Ընտանիքի դերերի բաշխման առանձնահատկությունների  և
ներդաշնակության վրա մեծապես ազդում է մարդու բնավորությունը:
Բնավորությունը անհատական ինքնատիպ հոգեկան հատկությունների
հանրագումար է, որոնք դրսևորվում են անհատի համար բնորոշ
գործունեության ձևերում, հայտնվում են տիպական հանգամանքներում և
որոշում են այդ հանգամանքների նկատմաբ անձի վերաբերմունքը։  Մեկ այլ
մոտեցման համաձայն՝ բնավորությունը մարդու անհատական հատկանիշների
հանրագումարն է, որոնցով պայմանավորված է մարդու վերաբերմունքը
սեփական անձի և շրջապատողների նկատմամբ, արձագանքները կյանքի
ամենատարբեր իրավիճակներում, վարքագիծը, սոցիալական շփումները և
այլն2: Այլ կերպ ասած, հենց բնավորության միջոցով է ձևավորվում անհատի
կյանքի ողջ ընթացքը, եթե բնավորության որոշակի գծեր շեշտվում են,
միջավայրի նկատմամբ անձի վերաբերմունքը փոփոխության է ենթարկվում։

Հոգեբանության մեջ արմատացած են այն պատկերացումերը, որ
բնավորությունը անձի առավել կայուն կառույցն է, որի հիմքում ընկած են
բնածին նախադրյալներ` նյարդային համակարգի տիպերը, սակայն

1 Харчев А. Г., Брак и семья в СССР/А.Г.Харчев.-2.изд., перераб. и доп.-М.:Мысль,1979.-365,с.
2 Батаршева А. В., Темперамент и характер: Психологическая диагносика-СПб Питер 2007., 368, с.
97․
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օնտոգենոզում որոշիչ դեր են ունենում  դաստիարակությունը և այլ արտաքին
գործոններ1:

Է. Ֆրոմմի սահմանման  համաձայն՝ բնավորությունը բնութագրում է որպես
փորձի յուրացման և սոցիալականացման ընթացքում մարդու եռանդն
ուղղորդող հարաբերականորեն կայուն հատկություն2:

Ս. Կովայլովը հավաստում է, որ բնավորությունը մեծ նշանակություն ունի ոչ
միայն անձի, այլև հասարակության համար: Կոլեկտիվ կյանքը և աշխատանքը,
առանձնապես յուրաքանչյուր մարդու տրամադրությունը որոշվում են
անհատների բնավորության որակով3: Բնավորությունը ձևավորվում է կյանքի
ընթացքում, չնայած դրա գլխավոր հատկանիշներն առաջանում են վաղ
մանկության շրջանում, իսկ հասունանալուն զուգընթաց ենթարկվում են
որոշակի փոփոխությունների4: Բնավորության շեշտվածություն ասելով
հասկանում ենք բնավորության առանձին գծերի չափազանց մեծ
արտահայտվածություն: Ս. Մ. Փիլոսյանը նշում է, որ առանձին դեպքերում
բնավորության շեշտված գծերը կարող են համարվել խառնվածքի
հատկանիշներ: Այդ պատճառով խառնվածքի և բնավորության
ուսումնասիրության ժամանակ պետք է ուշադիր կերպով սահմանազատել
խառնվածքի առանձնահատկությունները անձի բնավորության այնպիսի
գծերից, որոնք ակնհայտորեն համարվում են շեշտված5:  Ինչպես նշում է Մ․ Ի․
Ենիկևը, բնավորության շեշտվածությունը ավելի հաճախ դրսևորվում է
էքստրեմալ իրավիճակներում: Բնավորության շեշտվածություն ունեցող անձը
ավելի  շատ է ենթարկվում միջավայրի ազդեցությանը, հոգեբանական
տրավմաներին6: Ե. Ա. Ալեկսևան առաջ է քաշում այն հանգամանքը, որ
բնավորության  շեշտվածության զարգացման վրա ազդում են աններդաշնակ
ամուսնական հարաբերությունները: Այն դրսևորվում է մրցակցության, կեղծ
համագործակցության, մեկուսացման ձևերով: Այս տիպերի
հարաբերություններով բնութագրվող ընտանիքներում, որտեղ տիրում է
անառողջ մթնոլորտ, բնավորության շեշտվաժոության դրսևորումը դառնում է
ռիսկային7 :

1 Карабанова О.А., Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: учебное
пособие / О.А. Карабанова. – М.: Владос-Пресс, 2004. – 32 с.
2 Харчев А. Г., указ.соч.- 365с.
3 Ковалев, С.В., Психология современной семьи / С.В. Ковалев. – М. Просвещение, 1988.– 208 с.
4 Смирнов А. Г., Практикум по общей психологии. М: Изд-ոթէво Института психотерапии, 2005,
с.169-179.
5 Փիլոսյան Ս., Ընդհանուր հոգեբանություն., Երևան, «Տիր», 2019թ., էջ 185:
6 Еникеев М.И., Общая и соцальная психология. Учебник для вузов.- Издатьская группа НОРМА-
ИНФРА,М, 1999.- 208с.
7 Алексеева Е. А., Выбощик И. В., Паршукова Л. П., Акцентуация характера: Учебное пособие.-
Челябинск: Изд-во ЮУРГУ, 2002.- 45с.
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Ամուսնական դերերի բաշխման և այդ գործընթացի վրա զույգերի
բնավորության ազդեցության հիմնահարցի ուսումնասիրությունն առավել
արդիական է դառնում,  քանի որ  մերօրյա հասարակության մեջ ավելի շատ են
միջուկային ընտանիքները: Երիտասարդները ձգտում են միայնակ ապրել, և
ամուսնաընտանեկան դերերը ավելի հաճախ բաշխվում են հենց միջուկային
ընտանիքի ներսում: Այս ամենին զուգահեռ, ավելանում է նաև
ամուսնալուծությունների թիվը:

Չպետք է մոռանալ, որ ժամանակակից ընտանիքում յուրաքանչյուր զույգի
փորձառությունը  անհատական է։  Կարևոր է, թե ընտանիքի կառուցվածքի,
պարտականությունների բաշխման ինչպիսի նմուշներ են ամուսինները վերցրել
ծնողական ընտանիքից, ինչ են նկատում ծանոթ ընտանիքներում։  Հաճախ
սեփական ընտանիքի կառուցվածքի զարգացումը և ընտանեկան
պարտականությունների բաշխումը դառնում է երկար և դժվար գործընթաց:
Միևնույն ժամանակ, նրանցից յուրաքանչյուրի ֆունկցիոնալ դերի նշանակման
և պարտականությունների վերաբերյալ պատկերացումների
հետևողականությունը կախված է միայն ամուսիններից:

Միջուկային ընտանիքներում դերերի բաշխում իրականացվում է՝ ելնելով մի
շարք գործոնների ներազդումից: Ենթադրվում է, որ ընտանիքում դերերի
բաշխման գործընթացում մեծ ազդեցություն է ունենում ամուսիների
բնավորությունը:

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել բնավորության շեշտվածության
ազդեցությունը միջուկային ընտանիքներում դերերի բաշխման
առանձնահատկությունների  վրա: Հետազոտության օբյեկտը անձի
բնավորության առանձնահատկություններն են, բնավորության  շեշտված
տիպերը և ամուսնաընտանեկան դերերը: Հետազոտության առարկան
բնավորությամբ պայմանավորված ամունաընտանեկան դերերի բաշխումն է:

Ենթադրվում է, որ անձի բնավորությունն ազդում է ամուսնաընտակնեկան
դերերի  բաշխման առանձնահատկությունների  և ընտանեկան
ներդաշնակության վրա: Ենթադրվում է, որ ամուսնաընտանեկան դերերի
ստանձնման առումով առավել ակտիվ են տագնապային, հիպերթիմ և պեդանտ
տիպերը։

Հետազոտության նպատակից և վարկածից ելնելով՝ մեր կողմից առաջ են
քաշվել հետևյալ խնդիրները՝

1. վերլուծել   անձի բնավորության  և ամուսնաընտանեկան  դերերի
բաշխման վերաբերյալ հոգեբանական գիտական գրականության մեջ առկա
հեղինակային տեսությունները․

2. հետազոտել ամուսնական զույգի  բնավորության շեշտվածությունը․
3. ուսումնասիրել դերերի բաշխման առանձնահատկությունները

միջուկային ընտանիքներում․
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4. փորձարարական ճանապարհով բացահայտել բնավորության
շեշտվածության  ազդդեցությունը   միջուկային ընտանիքներում ամուսնական
զույգերի դերերի բաշխման առանձնահատկությունների և ընտանեկան
ներդաշնակության մակարդակի վրա:

Հետազոտությանը մասնակցել են 22 զույգ, 44 անձ: Շարքերի նախնական
զտման արդյունքում արդյունքների վերլուծման ընթացքում օգտագործվել են 20
զույգի արդյունքները:

Հետազոտությունը իրականացվել է հետևյալ փուլերով. 1-ին փուլում
իրականացվել է առարկայի և օբեկտի ընտրություն, խնդիրների որոշակիացում,
հետազոտության իրականացման համար մեթոդների և մեթոդիկաների
ընտրություն: 2-րդ փուլում իրականացվել է զույգերի բնավորության
շեշտվածության տիպի որոշում, դերերի բաշխման  հստակեցում և ամուսնական
կյանքի բավարարվածության  որոշում: 3-րդ փուլում կատարվել է
արդյունքների մաթեմատիկական-վիճակագրական մշակում և ստացված
տվյալների որակական վերլուծություն։

 Օգտագործված մեթոդների և մեթոդիկաների ընտրությունը
պայմանավորվել է ընտրված մեթոդոլոգիական հիմքերով և
ուսումնասիրության առարկայով: Մեթոդներն ու մեթոդիկաներն ընտրելիս
հաշվի են առնվել հետևյալ չափանիշները. մեթոդների համարժեքությունը
(վալիդությունը) մեր ուսումնասիրության խնդիրներին,
համապատասխանությունը հետազոտության տրամաբանական
կառուցվածքին, միասնականությունը՝ մեթոդոլոգիական նույն համակարգում
ընտրված մյուս մեթոդների հետ: Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են
դիտման և հոգեբանական զրույցի մեթոդները և հետևյալ ստանդարտացված
մեթոդիկաները.

1. Յու. Է. Ալյոշինայի , Լ. Յա. Գոզմանի, Է. Մ. Դուբովսկայայի «Դերերի
բաշխումը ընտանիքում» հարցաթերթիկը1:

2. Կ.Լեոնհարդտի «Բնավորության շեշտվածության»  հարցարանը2:
3.  Փ.  Թ․Կոստայի, Ռ. Ռ Մակ-Կրեյի  հինգ  գործոնային անձնային

հարցարան՝  «Մեծ հնգյակ» (5PFQ) հարցաթերթիկը3 4:
4. Վ.Վ. Ստոլինի, Տ.Լ․Ռոմանովի, Գ․Պ․Բուտենկոյի «Ամուսնական

բավարարվածության>> հարցարանը5:

1 Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М, 1994.
2 Леонгардт К. /Акцентуированные личности/ Киев 1981,  с. 392 с. 97-249
3 Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1990). Personality disorders and the five-factor-model of personality.
Journal of Personality Disorders, 4 (362-371).
4 Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. Курган: изд-во Курганского
гос. университета, 2000.-23 с.
5 Столин В.В., Романова Т.Л., Бутенко Г.П., Опросник удовлетворенности браком// Вест. Моск. Ун-
та. сер.14. Психология. – 1984. – N 2. – с. 54-60.
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Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ
բնավորության շեշտվածության հիպերթիմ տիպի և ամուսնական
բավարարվածության մակարդակի միջև առկա է միջին համահարաբերակցային
կապ (r=0.3, p≤0,05), որը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ այս տիպին
պատկանող անձինք ունեում են  բարձր տրամադրություն, շփվող են, լավ են
հարմարվում միջավայրին։ Ցուցադրական տիպի  և ամուսնական
բավարարվածության մակարդակի միջև առկա է  (r= 0.1, p≤0,05) թույլ կապ։ Այս
տիպին պատկանող անձինք ունեն փոփոխական վերաբերմունք, երբեմն
դրսևորում են բարձր, երբեմն շատ ցածր տրամադրություն, նրանք հաճախ են
կախվածության մեջ գտնվում։ Թույլ կապ  է դրսևորվում նաև ամուսնական
բավարարվածության և  բնավորության շեշտվածության պեդանտ  տիպի միջև
(r=  0.2,  p≤0,05  )։ Այս  տիպի անձինք շատ զգուշավոր են,  միևնուն ժամանակ՝
անվճռական։ Միջին ուժգնության բացասական կապ է դրսևորվել
տագնապային տիպի  և ամուսնական բավարարվածության մակարդակի միջև
(r=-0.4, p≤0,05)։ Այս տիպի անձինք տագնապային են նույնիսկ այն դեպքերում
երբ դրա  կարիքը չկա:

Մեր կողմից վերլուծվել է նաև բնավորության շեշտվածության տիպերի և
ամուսնաընտանեկան դերերի բաշխման միջև առկա համահարաբերակցային
կապերի դրսևորումները։ Արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ
հիպերթիմ տիպը միջին բացասական կապի մեջ է գտնվում երեխաների
դաստիարակության դերի հետ (r= -0.3, p≤0,05) և դրական կապեր ունի
ժամանակի կազմակերպողի (r= 0,2, p≤0,05) ու  նյութական աջակցության (r= 0,1,
p≤0,05) գործոնների հետ։ Այսինքն ՝հիպերթիմ տիպն աշխատում է երեխաների
դաստիարակության գործառույթն հնարավորինս իր վրա չվերցնել։
Տագնապային տիպի և հուզական մթնոլորտի կազմակերպողի դերերի միջև կա
դրական  միջին ուժգնությամբ կապ (r= 0.5 p≤0,05,)։ Բնական է, քանի որ զույգերից
մեկի մոտ դրսևորվող տագնապայնության բարձր մակարդակը իր խոր
ազդեցությունն է ունենում ընտանիքում տիրող հուզական մթնոլորտի վրա։
Միջին ուգնության դրական կապ է դրսևորվել (r= 0.3, p≤0,05) պեդանտ տիպի և
նյութական աջակցություն ցուցաբերողի, ինչպես նաև պեդանտ տիպի և
սեփականատեր, տիրուհի դերերի միջև (r= 0,2, p≤0,05)։ Միջին ուգնությամբ կապ
է դրսևորվել էմոտիվ տիպի և սեփականատեր տիրուհի դերերի միջև (r=  0.3
p≤0,05,)։

Յու. Է. Ալյոշինայի, Լ. Յա. Գոզմանի, Է. Մ. Դուբովսկայայի «Դերերի բաշխումը
ընտանիքում» մեթոդիկայի վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ
բնավորության շեշտվածության  յուրաքանչյուր տիպին բնորոշ է
ամուսնաընտանեկան դերերի բաշխման յուրահատուկ ցուցանիշ:
Արդյունքները վկայում են, որ բնավորության շեշտվածության  տագնապային
տիպին  բնորոշ են հետևյալ դերերի ստանձնումը. 75%-ի դեպքում երեխաների
դաստիարակությունը, ընտանիքում հուզական մթնոլորտը,  ընտանիքում
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ենթամշակույթի կազմակերպումը, մյուս դերերը ստանձնում են զուգընկերները,
իսկ 25%-ի դեպքում՝   սեռական զուգընկերոջ  նյութական աջակցության,
ընտանիքում ենթամշակույթի կազմակերպումը դերերը։ Մյուս դերերը  կրկին
ստանձնում է ամուսնական զուգընկերը:

Պեդանտ տիպին պատկանող հետազոտվողների 80%-ը   նշում է, որ
սեփականատիրոջ, նյութական աջակցությունը, ժամանակի կազմակերպման
դերերը ստանձնում են իրենք, մյուս դերերը՝ ամուսնական զուգընկերը, իսկ
20%-ը նշում է, որ վերոնշյալ դերերից բացի ստանձնում է նաև սեռական
զուգընկերոջ դերը:

Բնավորության շեշտվածության էմոտիվ տիպին պատկանող
հետազոտվողների 67%-ը նշում է, որ ստանձնում է ընտանիքում հուզական
մթնոլորտը ստեղծողի, սեռական զուգընկերոջ, երեխաների
դաստիարակության  դերերը,  նյութկան աջակցողի դերը ստանձնում են
հավասարապես, իսկ  մյուս դերերը ստանձնում են ամուսնական
զուգընկերները, իսկ 33%-ը ստանձնում է նաև  նյութական աջակցությունը:

Հիպերթիմ տիպին պատկանող հետազոտվողների 60%-ը  նշում է, որ  բացի
սեռական զուգընկերոջ,  երեխաների դաստիարակողի, ժամանակի
կազմակերպման դերերից ստանձնում են բոլոր դերերը, իսկ  40%-ը նշում է, որ
բացի երեխաների դաստիարակողի դերից ստանձնում է բոլոր դերերը:

Էքստրավերտները նշում են, որ ստանձնում են ժամանակը կազմակերպողի
և երեխաների դաստիարակողի դերը, իսկ մյուս դերերը ստանձնում է
զուգընկերը:

Ինտրավերտները նշում են, որ ստանձնում են  երեխաների դաստիարակողի,
նյութական աջակցության դերերը,  ժամանակի կազմակերպողի դերը։  Մյուս
դերերը ստանձնում է ամուսնական զուգընկերը:

Այսպիսով, անձի բնավորությունը ձևավորվում է կյանքի ընթացքում, որոշ
գլխավոր հատկություններ՝ վաղ մանկության շրջանում․ ժամանակի ընթացքում
ենթարկվում են, որոշ փոփոխություններ։ Այն անձի զարգացման կարևոր
բաղադրիչն է հանդիսանում է փորձի յուրացման և սոցալականացման
արդյունքում մարդու եռանդն ուղղորդող հարաբերականորեն կայուն
հատկություն։

Բնավորության շեշտվածություն ասելով հասկանում ենք բնավորության
առանձին գծերի չափազանց մեծ արտահայտվածություն: Բնավորության
շեշտվածությունը ավելի հաճախ դրսևորվում է էքստրեմալ իրավիճակներում:
Բնավորության շեշտվածություն ունեցող անձը ավելի  շատ է կատարվում
միջավայրի ազդեցությանը, հոգեբանական տրավմաներին:

Ամուսնական դերերի բաշխումը միջուկային ընտանիքներում ենթադրում է
երկու ամուսնական զույգերի  միջև դերերի բաշխում՝ պայմանավորված այն
հանգամանքով, որ միջուկային ընտանիքներում ապրում է ամուսնական զույգը
և իրենց երեխաները։ Հետևաբար, բոլոր դերերի բաշխման
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պարտականությունները իրականացնում են ամուսինները։ Առաջարկվում է 7
հիմնական դեր՝ երեխաների դաստիարակություն, հուզական մթնոլորտի
կազմակերպում, սեփականատեր, տիրուհի, նյութական աջակցություն
ցուցաբերող, սեռական զուգընկեր, ժամանակը կազմակերպող, ընտանիքից
ենթամշակույթի կազմակերպող։

Բնավորության շեշտվածությունն ունենում է իր ազդեցությունը միջուկային
ընտանիքներում զույգերի դերերի բաշխման առանձնահատկությունների  վրա։
Մասնավորապես, հիպերթիմ տիպը ստանձնում է բոլոր դերերը, բացի
երեխաների դաստիարակությունից և ժամանակը կազմակերպողից։
Տագնապային տիպը ստանձնում է երեխայների դաստիարակության, հուզական
մթնոլորտի,  ընտանիքի ենթամշակույթի կազմակերպողի դերերը։ Էմոտիվ
տիպին բնորոշ է ընտանիքի հուզական մթնոլորտը ստեղծողի,  նյութական
աջակցությունը ստանձնողի, երեխաների դաստիարակության դերերը։
Պեդանտ տիպին բնորոշ են սեփականատեր, տիրուհի, ժամանակի
կազմակերպողի, նյութական աջակցություն ցուցաբերողի դերերը։
Էքստրավերտ տիպը ստանձնում է ժամանակը կազմակերպողի և երեխաների
դաստիարակության դերերը, իսկ ինտրովերտ տիպը ստանձնում է նաև
նյութական աջակցության դերը։

Բնավորության շեշտվածության տիպը անդրադառնում է նաև ամուսնական
բավարարվածության մակարդակի վրա։ Յուրաքանչյուր  շեշտված տիպ ունի իր
առանձնահատկությունները, որոնք ազդում են անձի ընկալման և
բավարարվածության  վրա։
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ТЕРМИНА  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ В
ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

В статье представлены психологические особенности защитных
механизмов личности. Проблема нацелена на выявление защитных
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The article presents the psychological point of view of personal
protection mechanisms. This problem is targeted at the revealing of
protection mechanisms, especially in the border zone. There are also
scientific approaches to this issue.
Key words: psychological protection, border zone, adaptation, self-
realization, traumatic feelings․

Հասարակության ժամանակակից զարգացման միտումները նախանշում են
հասարակության համակարգային բարդացման գործընթացը, անհատի
նկատամբ միջավայրի ճնշման բարձրացումը, սոցիալական
հարաբերությունների սթրեսածին մթնոլորտի ավելացումը: Այդ երևույթներն
ավելի տեսանելի են դառնում սահմանամերձ գոտում, որտեղ անձից
պահանջվում է  հարմարման   այնպիսի մեխանիզմների ձևավորում ու
տիրապետում, որոնք հատկապես գործարկելի են դառնում արագ փոփոխվող
հասարակական հարաբերությունների և կոնֆլիկտային իրավիճակների
ստեղծման պայմաններում, երբ ակտիվանում են անձի վրա միջավայրային
ճնշման եղանակները， և ինտենսիվ  զարգացում են ապրում անձի հարմարման
գործոնները: Անձի հարմարման դրսևորումներից է նաև հոգեբանական
պաշտպանության երևույթը:

Տեսամեթոդաբանական  հետազոտությունների արդյունքներում առաջ
քաշված եզրակացությունները դառնում են առավել արդիական սահմանամերձ
գոտու  ազգաբնակչության համար՝ հոգեբանական պաշտպանության
համակարգային հիմնահարցերը բարձրացնելու և քննության առնելու, ինչպես
նաև ինքնառեալիզացիայի և ազգային ինքնագիտակցության հիմնադրույթները
ձևակերպելու  տեսանկյունից: Նման ենթատեքստում անհրաժեշտ է լինում նաև
դիտարկելու անձի հոգեվիճակների զգացմունքային դաշտը, որը բավական
լուրջ  ազդեցություն ունի սահմանամերձ գոտում՝ հատկապես կոնֆլիկտային
հատկանիշներով բնութագրվող վայրերում, որտեղ առօրյա միջանձնային
հարաբերությունները զուգորդվում են ինքնության դրսևորման այնպիսի
բաղադրիչներով, որոնք պաշտպանական բնույթ են կրում տագնապային և
կոնֆլիտային միջավայրում: Հակամարտության, վախի և ապագայի նկատմամբ
անորոշության պայմաններում է հենց ցայտուն կերպով դրսևորվում
հոգեբանական պաշտպանության երևույթը, որի մեխանիզմները ուղղակիորեն
ուղղված են հակամարտության հետ  կապված հուզական լարվածության
նվազեցմանը` կանխելով անձի վարքագծում և ընկալումներում
ապակառուցողական սթրեսածին դրսևորումների ի հայտ գալը: Այս
տեսանկյունից անձի, իսկ ավելի լայն իմաստով՝ ազգաբնակչության
հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների քննությունը կարևորագույն
գիտական խնդիր է, որը վերաբերում  է  անձի  հոգեբանական  առողջության
ամբողջ  համակարգին:
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Ժամանակակից հոգեբանական գիտակարգում պաշտպանական
մեխանիզմների հայեցակարգը այս կամ այն առումով ներկայացված է տարբեր
հոգեբանական դպրոցներ և  ուղղություններ  ներկայացնող հետազոտողների
կողմից։

<<Հոգեբանական պաշտպանություն>>  եզրույթն  առաջին  անգամ կիրառել է
Զ. Ֆրեյդը 1894 թ. <<Պաշտպանական նեյրոպսիխոզներ>> աշխատությունում:
Հետագայում հեղինակը այդ եզրույթով մատնանշում է կոնֆլիկտային
իրավիճակում Ես-ի կողմից օգտագործվող բոլոր միջոցները [1]: Նույն հեղինակի
կողմից այդ եզրույթն սկսեց պարբերաբար փոխարինվել <<արտամղում>>-ով՝
որպես գիտակցությունից դեպի անգիտակցականը սթրեսածին
տեղեկատվության տեղափոխում և պաշտպանություն անընդունելի
իրողության գիտակցության մեջ թափանցելուց:

Հոգեբանական պաշտպանության մասին տեսական մշակումների
զարգացումները կապված են Ա. Ֆրեյդի անվան հետ: Կախված սպառնալիքի
աղբյուրից՝ Ա. Ֆրեյդը տարբերում է բնազդից և աֆեկտից առաջացող
պաշտպանության տեսակները: Առաջին դեպքում պաշտպանության
գործընթացը նպատակ ունի կանխելու բնազդային գաղափարները， և որոնք
վտանգ են ներկայացնում Ես-ի առողջության համար: Աֆեկտից առաջացող
պաշտպանության գործարկումը պայմանավորված է վտանգավոր
ցանկությունների և աֆեկտների գիտակցության մեջ ներթափանցման
հնարավորությամբ: Բացի դրանից, Ա. Ֆրեյդը նշանակել է պերմանենտ
պաշտպանական երևույթը, որը բնութագրում է «անցյալում շատ ուժեղ
պաշտպանական գործընթացների մնացորդները, որոնք դուրս են եկել իրենց
նախնական իրավիճակների ենթատեքստիցև վերածվել մշտական բնույթ
ունեցող բնավորության հատկությունների»: Ա. Ֆրեյդը ձևակերպեց
պաշտպանական մեխանիզմների առաջին սահմանումը. «Պաշտպանական
մեխանիզմներն են «Ես»-ի գործունեությունը, որը սկսվում է այն ժամանակ, երբ
«Ես»-ը ենթարկվում է իմպուլսների չափազանց մեծ ակտիվությանը կամ նրա
համար վտանգավոր ազդեցություններին: Դրանք սկսում են գործել ավտոմատ
կերպով»[2]:

Հոգեբանության տարբեր ուղղությունների ներկայացուցիչները, անշուշտ,
զարգացրին հոգեբանական պաշտպանության տարբեր հիմնախնդիրների
ուսումնասիրությունը:  Է.Ֆրոմմը  ներկայացրեց այն մեխանիզմները, որոնք
անձը իրագործում է միջավայրի հետ կոնստրուկտիվ  փոխգործողության
բացակայության պայմաններում: Արդյունքում հեղինակը առանձնացրել է
պաշտպանական մեխանիզմների հետևյալ խմբերը՝ սադիզմ ՝ որպես այլոց
նկատմամբ իշխանության սահմանման, մազոխիզմ՝ որպես անձի

1 Долгова В. И., Кондратьева О. А., Психологическая защита.Москва, 2014,  էջ 63․
2 Долгова В. И., Кондратьева О. А., Психологическая защита.Москва, 2014,  էջ 139․
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անկախության վերացման և հասարակության հետ Ես-ի ձուլման միտումի,
դեստրուկտիվիզմ՝ որպես խաղաղ փոխգործողությունից հրաժարման,
կոնֆորմիզմ՝ որպես անձի կողմից տարածված կարծիքների  յուրացման
դրսևորումներ [1]:

Թ.Շիբուտանին պաշտպանական մեխանիզմները ներկայացնում էր
ընկալման և խորհրդանշման գործընթացների հետ միասին: Համաձայն
հեղինակի կարծիքի՝ փոխհատուցման հարմարվողականության անգիտակից
ձևերի օգտագործումը արձագանք է նշանակալից պահանջմունքների
արգելափակման կամ խափանման փաստին և բացասական հուզական
ռեակցիաներից պաշտպանվածության արտահայտություն է, թուլացնում
սպառնացող վտանգավոր իրավիճակների ազդեցությունը և կանխարգելում
վարքագծի ապակառուցողական միտումների ամրապնդումը [2]:

Հոգեբանության հումանիստական ուղղության ներկայացուցիչ Ա. Մասլոուն
ևս անդրադարձել է հոգեբանական պաշտպանության հասկացութային
մեկնությանը: Նա գտնում էր, որ հոգեբանական պաշտպանության ձևերն ու
մեխանիզմները խանգարում են անձի ինքնաներկայացման ու
ինքնառեալիզացիայի գործընթացներին, քանի որ անձը կարող է բացահայտել
իր ընդունակությունները միայն պաշտպանական մեխանիզմների գիտակցման
և բացահայտման պայմանով [ 3]:

Անձի հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների տեսական
մշակումներից կարևոր է նշել Ա. Նալչաջյանի կարծիքը, ով առանձնահատուկ
ուշադրություն է դարձրել էթնիկ ինքնապաշտպանվածության մեխանիզմների
ուսումնասիրությանը: Նա հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների
շարքում նշում է մշակույթը, ընտանիքը, կրոնն ու եկեղեցին:
Էթնոպաշտպանության եղանակներից մատնանշվում է նաև էթնոսի
ինքնաիզոլյացիան /ինքնամեկուսացումը/, ինչի արդյունքում նկատելի է
դառնում իմբրինդինգի երևույթը՝ միտված էթնոսի ներսում ընտանիքների
ձևավորմանը և, արդյունքում, մարդաբանական որոշակի տեսակի ստեղծմանն
ու պահպանմանը: Էթնոհոգեբանական պաշտպանության այսպիսի պատկերը
Ա. Նալչաջյանը անվանում է գլոբալ պաշտպանվածության տիպ, ինչի
ենթատեքստում նա առանձնացնում է կառուցվածքային հոգեբանական
պաշտպանության եզրույթը:  Այն արտահայտվում է ասիմիլյացիայի վտանգի
առջև կանգնած էթնոկիրների համապատասխան վարքագծի մեջ, ինչը
դրսևորվում է ազգային փոքրամասնության կողմից սոցիալական,
ինքնակառավարման կառուցվածքների ստեղծման գործընթացում՝ ուղղված
ներխմբային փոխհարաբերությունների ակտիվացմանն ու պահպանմանը [4]:

1 Фромм Э., Бегство от свободы,М., 2011,  288 с.
2 Шибутани Т., Социальная психология. М., 2002. - 544с․
3 Հակոբյան Ն. Ռ.,Մարգինալություն և հոգեբանական հարմարում, Երևան, 2009 թ․
4 Налчаджян А.,  Этнопсихологическая самозащита и агрессия, Ереван, 2000․
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Ադապտացիայի հասկացության և տեսամեթոդաբանական ներկայացման
առանձնահատկություններից անհրաժեշտ է նշել հարակից  տարբեր
գիտությունների կողմից շրջանառվող հասկացութային շրջանակների և
մեթոդաբանական մոտեցումների բազմազանությունը: Ադապտացիայի
զարգացման ֆիզիոլոգիական հիմնավորումը ներակայցրել է Ի. Պավլովը, ով
առանձնացրել է ադապտացիայի այնպիսի արտահայտություններ, որոնք
ներկայացված են <<ծանր զգացումների>> միջոցով， այնպիսի զգացումների,
որոնք առաջանում են կրիտիկական պայմաններում և պահանջում են նոր
պայմաններին մարդու հարմարվողականության մեխանիզմների ձևավորում ու
ամրապնդում [1]:

Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների ուսումնասիրությունն
անվերապահորեն առնչվում է հասարակությունում անձի ինքնառեալիզացիայի
և սոցիալականացման գործընթացներին, որոնք խթանում կամ, ընդհակառակը,
խաթարում են անձի ակտիվությունը՝ վերածվելով ինքնադրսևորման
յուրահատուկ միջոցի: Ներկայացնենք հոգեբանական ուսումնասիրությունների
տեսամեթոդաբանական դիրքորոշումների հակիրճ վերլուծությունը, որոնք
առնչվում են հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների վերը նշված
հարցադրումներին: Բազմաթիվ հեղինակների կողմից (Զ. Ֆրեյդ, Ա. Ադլեր, Ա.
Ֆրեյդ, Կ. Հորնի, Է. Էրիկսոն, Է. Ֆրոմմ, Կ. Ռոջերս և ուրիշներ) բարձրացվում է
այն հարցը, որ հոգեբանական պաշտպանությունը՝ որպես կյանքի դժվար
պայմաններում անձի գոյատևման և հարմարման միջոց, բացի արտահայտված
ադապտիվ նշանակությունից, կարող է ձեռք բերել նաև բացասական
նշանակություն՝ սահամնափակելով անձի զարգացման և ինքնառեալիզացիայի
հնարավորությունները: Այս դիտարկումն արդեն շատ կարևոր է՝ բնորոշելու
անձի հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների կիրառման հնարավոր
շրջանակները և ներկայացնելու այդ մեխանիզմների արտահայտվածության
առանձնահատկությունները սահմանամերձ գոտում բնակվող
ազգաբնակչության շրջանակներում [2 3]: Կարծում ենք, քննարկվող եզրույթի ոչ
միանշանակ մեկնաբանությունը կապված է այն պայմանների ու
իրավիճակների հետ, որոնց պարագայում առաջանում է հոգեբանական
պաշտպանության անհրաժեշտությունը: Այսպես, Ֆ. Բասսինը ներկայացնում է
իր կոնցեպտուալ տեսակետը, համաձայն որի՝ հոգեբանական
պաշտպանությունը դիտարկում է որպես հոգեկան տրավմային արձագանքելու

1 Бассин Ф. В., О силе «Я» и психологической защите // Самосознание и защитные механизмы
личности: хрестоматия. Самара: БАХРАХ-М, 2000. С. 3–13.
2Тулупьева Т.В., Психологическаязащитаиособенностиличностивюношескомвозрасте. Автореф.
дисс. канд.психол.наук. —СПб., 2001.- 25с
3 Ùåäðîâèöêèé Ï.Ã., Èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà. Ðåæèì
äîñòóïà: http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/
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անձի ընդունակություն: Մի շարք հեղինակների կողմից ընդգծվում է
հոգեբանական պաշտպանության՝ որպես անձի ադապտիվ փոխազդեցության
համակարգի ուղղվածությունը՝ ըստ վտանգավոր և դեզադապտիվ արտաքին
ազդակների նշանակալիության նվազեցման և թուլացման սկզբունքների: Ընդ
որում, տարանջատվում են Ես-կոնցեպտի կոգնիտիվ, էմոցիոնալ և վարքային
բաղադրիչների վրա ազդող բացասական արտաքին ազդակները, որոնց
համադրումից էլ ձևավորվում են համապատասխան հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմները : Բ. Կարվասարսկին հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմները հանգեցնում է անձի ադապտիվ
փոխազդեցություններին՝ նշելով, որ դրանք միտված են անձի բացասական
փոխազդեցությունների բոլոր բաղադրիչների՝ կոգնիտիվ, էմոցիոնալ և
վարքային, դեզադապտիվ ազդեցության նվազմանն ու թուլացմանը [1]:

Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների կայուն
արտահայտվածությունը ընկալումներում և վարքագծում, հաճախակի
օգտագործումը, մտածելակերպի կարծրատիպացման հետ  կապվածությունը
աստիճանաբար կորցնում են իրենց դրական նշանակությունը և խոչընդոտում
անձի զարգացումը: Արդյունքում անձը դառնում է անընդունակ գտնելու խնդրի
լուծման արդյունավետ ուղիները և կորցնում է իրականության օբյեկտիվ
ընկալման հմտությունները: Այդուհանդերձ, հեղինակների կողմից նշվում է նաև
այն փաստը, որ հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների
ուսումնասիրությունը հնարավոր է իրականացնել՝ քննելով անձի
պահանջմունքների առաջացման և բավարարման գործընթացները: Այս
իմաստով հոգեբանական պաշտպանությունը ներկայանում է որպես անձի
նպատակների արտացոլում， և, հետևաբար, նպատակների և դրանց հասնելու
միջոցների, ինչպես նաև անձի դրդապատճառների և վարքագծի
անհամապատասխանությունը կարող են հանգեցնել նաև հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմների անարդյունավետության: Դիտարկելով անձի
հոգեբանական պաշտպանությունը սոցիալական միաջավայրի հետ
փոխգործողության համատեքստում՝ ակներև են դառնում այդ երևույթի
ներկայացման հետևյալ հարցադրումները՝

· արտաքին ո՞ր ազդակից պիտի  անձը պաշտպանվի,
· արդյո՞ք հոգեբանական պաշտպանության կարիքն առաջանում է միայն

արտաքին միջավայրի վտանգավոր կամ անհասկանալի լինելու պարագայում，
թե՞ կարող է նաև դիտվել որպես անձի Ես-կոնցեպտի յուրահատուկ դրսևորում,

· արդյո՞ք հոգեբանական պաշտպանության բոլոր դրսևորումները
դրական ազդեցություն են ունենում անձի զարգացման և ինքնառեալիզացիայի
վրա,

1 Карвасарский Б.Д.,  Психотерапия. СПб., 2007. - 672с.
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· արդյո՞ք կոնֆլիկտային սահմանամերձ գոտում բնակվող
ազգաբնակչության մոտ ձևավորվում են հոգեբանական պաշտպանության
առանձնահատուկ մեխանիզմներ, թե՞ սահմանամերձ շրջանների բնակիչները
յուրացնում են պաշտպանության ունիվերսալ մեխանիզմները, որոնք բավարար
են հոգեբանական անվտանգության ձեռքբերմանը:

Այսպիսով, հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների կիրառման
արդյունքում հնարավոր է իրականության ընկալման փոփոխումը կամ
վերաիմաստավորումն այնպես, որ առավելագույնս նվազեն այդ
իրականությունից բխող վախերն ու տագնապները, իրավիճակը կորցնի իր
ծայրահեղ վտանգավոր պատկերը և ընկալվի անձի համար նպաստավոր
երանգներվ: Այստեղ մենք համամիտ ենք այն հեղինակների կարծիքներին,
ովքեր մատնանշում են հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների
գործառնության երկակիությանը: Մի կողմից՝ ակներև է, որ պաշտպանական
մեխանիզմները դրական գործառույթ են կատարում՝ նպաստելով առկա
իրավիճակին անձի հարմարմանը, և հնարավորինս զերծ են պահում
տրավմատիկ հոգեկան ապրումներից: Մյուս կողմից՝ պաշտպանական
մեխանիզմների երկարաժամկետ գործարկումը կարող է փոխարինել արտաքին
միջավայրի օբյեկտիվ ընկալմանը, ինչի արդյունքում անձը ընտելանում է իր
<<անվտանգ>> հոգեվիճակին և չի կարողանում ճիշտ գնահատել ստեղծված
իրավիճակը:

Հարկ է նշել նաև հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների
դասակարգման, տարբերակման և գործառույթների վերաբերյալ կուտակված
տեսական տարակարծիք մոտեցումների առկայությունը: Այսպես, Լ.
Վասիլյուկի կարծիքով, հոգեբանական պաշտպանության բոլոր մեխանիզմների
հիմքում ընկած է արտամղման մեխանիզմը, որն ուղղված է վախի զգացումի
թուլացմանը կամ քողարկմանը [1]:

Հոգեվերլուծաբանների կողմից խնդրո առարկա հանդիսացող եզրույթը
ներկայացվում է որպես չբավարարված անձի պահանջմունքների և Ես-ի
ձևավորման ընթացքում չլուծված խնդիրների արտացոլում: Գ. Քելլերմանի
համոզմամբ, այդ տեսակետը անհրաժեշտ է համալրել սոցիոկենսաբանական
տեսությունների հետ, որոնք արտահայտում են հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմների կապը որոշակի զգացմունքների
կառավարման հետ: Այդ տեսակետն իր զարգացումը ստացավ Ռ.Պլուտչիկի հետ
համահեղինակությամբ ստեղծված կոնցեպտի հիմքում, որը ներկայացնում է
անձի զգացմունքների և պաշտպանական մեխանիզմների  ուրույն համակարգ:
Հոգեբանական պաշտպանության մոդելը Ռ. Պլուտչիկը ներկայացրել է 1979 թ.
համահեղինակներ Գ. Քելլերմանի և Հ. Կոնտի հետ միասին: Այս մոդելը

1 Василюк Ф.  Е., Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1984. 200с.
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հիմնված է զգացմունքների ընդհանուր էվոլյուցիոն տեսության վրա, որում
ներառվում են հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները՝ որպես ութ
հիմնական հույզերի նախատիպեր: Տեսամեթոդաբանական այդ դրույթները
իրենց արտացոլումն են գտել Life Style Index հարցաթերթիկում: Հեղինակները,
վերլուծելով տեսական և էմպիրիկ ուսումնասիրությունները, հանգում են այն
եզրակացության, որ պաշտպանական մեխանիզմներն առաջին հերթին
փոխկապակցվում են անձնային առանձնահատկությունների հետ: Համաձայն
այդ տեսակետի՝ առաջարկվում են հոգեբանական պաշտպանության հետևյալ
տեսական մոդելները.

1. հոգեբանական պաշտպանության հատուկ ձևերն առաջանում են
առանձնահատուկ հույզերի հաղթահարման պահանջմունքից,

2.  հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները, որոնք ութն են,
ձևավորվում են, համապատասխանաբար, ութ հիմնական հույզերի (վախ,
զայրույթ, ուրախություն, տխրություն, ընդունում, մերժում, սպասում, զարմանք)
հաղթահարման նպատակով，

3. հոգեբանական պաշտպանության ութ հիմնական մեխանիզմները
(արտամղում, տեղափոխում, ռեակտիվ կազմավորում, կոմպենսացիա,
իրականության ժխտում, պրոյեկցիա, ռացիոնալիզացիա, ռեգրեսիա)
տիրապետում են ինչպես նմանության, այնպես էլ հակադրության
հատկանիշներով,

4. անձի հոգեախտորոշման որոշ տեսակները իրենց հիմքում կրում են
հոգեբանական պաշտպանության ոճերի ազդեցությունը,

5. անձի հոգեբանական պաշտպանության ոճերը կարող են ձևավորվել
պաշտպանական մեխանիզմների ցանկացած համադրումով:

Սահմանամերձ գոտում հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների
ուսումնասիրության տեսանկյունից առանձնահատուկ հետաքրքրություն են
ներկայացնում Զ. Պարֆենովայի մշակումները: Հեղինակն առանձնացնում է
հոգեբանական պաշտպանության գիտակցական, ենթագիտակցական և
սոցիալական տեսակները: Հակիրճ ներկայացնենք դրանցից յուրաքանչյուրը:
Ենթագիտակցական պաշտպանության ձևն անձի փորձի և անհատական
զարգացման արդյունք է: Գիտակցական պաշտպանությունն առաջանում է
անմիջական շրջապատի նորմերի և դիրքորոշումների յուրացման արդյունքում:
Երրորդ՝ պաշտպանության սոցիալական տեսակը ներկայացվում է որպես
բարդ, երկակի հասկացվող երևույթ: Հեղինակն այն նմանեցնում է ինչպես
ենթագիտակցական տեսակին, այնպես էլ՝ գիտակցականին, քանի որ այն
հասարակության ավանդույթների և նորմերի յուրացման արդյունքն է [1]: Հենց
այդ տեսակին է ամենից շատ առնչվում սահմանամերձ գոտում հոգեբանական

1 Долгова В. И., Кондратьева О. А., Психологическая защита.Москва, 2014,  с. 63.



Հասարակական գիտություններ328

պաշտպանական մեխանիզմների եզրույթը, որն անկասկած սահմանակից է
ինչպես սեփական մշակութային արժեքների ու նորմերի համակարգին, այնպես
էլ՝ հարևան մշակույթներին: Ավելին, նշված տարածաշրջանում հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմների առաջացումը, իր  բնույթով լինելով
սոցիալական, բնութագրվում է երկու սահմանային մշակույթների
փոխազդեցություններով: Այլ խոսքերով, հնարավոր է դառնում տարանջատել
հոգեբանական պաշտպանության ներքին՝ անձնային, և արտաքին՝
սոցիալական մակարդակները:

Այսպիսով, հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների եզրույթը
ներկայացնում է անձի կայունացման և ինքնադրսևորման որոշակի համակարգ,
որն ուղղված է պաշտպանելու անցանկալի, տրավմատիկ ապրումներից,
ներքին և արտաքին կոնֆլիկտային իրավիճակներից， և որն ապահովում է
անձի հոգեբանական անվտանգությունը նման իրավիճակներում:

Այնուամենայնիվ, «հոգեբանական պաշտպանություն» եզրույթն այսօր
բավականին ընդլայնված է հասկացվում՝ ի տարբերություն ավանդաբար
ձևավորված հոգեվերլուծական կողմնորոշման գաղափարների: Միևնույն
ժամանակ, տեսակետների և կարծիքների համալիր քննությունը հանգում է այն
մտքին, որ այսօր հոգեբանական ուղղությունների հայեցակարգերում
արտահայտված մեկնությունները հիմնվում են տեսական և մեթոդաբանական
տարբեր սկզբունքների վրա, ինչի արդյունքում նկատվում է ներկայացվող
խնդրի  շուրջ  հետազոտողների  ընդգծված տարակարծությունը:
Մոտեցումների անորոշությունը հաճախ արտահայտվում է նաև նույն
տեսական համակարգի ներսում և արտահայտվում կա՛մ տերմինաբանական
տարբեր մեկնությունների, կա՛մ էլ ուսումնասիրման մեթոդների խիստ
բազմազանության մեջ: Ակներև է, որ խնդրո առարկա հանդիսացող երևույթի
բազմիմաստության հիմնական պատճառը <<հոգեբանական
պաշտպանության>> հասկացութային բարդությունն է, դրա կառուցվածքային
կապվածությունը անձի պաշտպանական վարքագծի հետ, ինչն էլ նպաստում է
բազմանշանակ և բազմաբնույթ կարծիքների միաժամանակյա շրջանառմանը:

Միևնույն ժամանակ, հստակեցված չեն այդ բարդ ֆենոմենի զարգացման
օրինաչափություններն ու մեխանիզմները, ձևավորված չէ հոգեբանական
պաշտպանության ուսումնասիրության համալիր գործիքակազմը, ինչի
արդյունքում մշակված չէ պաշտպանական մեխանիզմների դասակարգումն
ըստ տեսամեթոդաբանական հիմնադրույթների, իսկ գոյություն ունեցող
տեսական մեկնությունները կիրառելի են հիմնականում որոշակի սոցիալ-
հոգեբանական վիճակներում:

Նկատելի է նաև հոգեբանական պաշտպանության մեթոդաբանական
ուսումնասիրության պակասը, պաշտպանական մեխանիզմների
ախտորոշմանն ուղղված մեթոդների անբավարար զարգացումը և անձի
պաշտպանության կառուցվածքի օպտիմալացման և բարելավման համար
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կիրառվող համալիր ընթացակարգերի գրեթե լիակատար բացակայությունը:
Դրան հակառակ՝ ներկայում նկատվում է սոցիալական տարբեր
բնագավառներում անձի լարվածության և տագնապայնության մակարդակի
բարձրացման ընդհանուր միտվածություն, ինչն իր հերթին խթանում է
հետաքրքրությունը հոգեբանական պաշտպանության ձևերի ամրապնդման
նկատմամբ: Այսպես, արդիական են դառնում մասնագիտական վարքի
ձևավորման, արտակարգ իրավիճակներին, ինչպես նաև՝ հոգեբանական,
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և այլ իրողություններին անձի
դիմադրողության և արդյունավետ գործունեության կազմակերպման
մեխանիզմներն ու մեթոդները;

Վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացված տեսական
եզրակացությունները և մատնանշված էմպիրիկ նյութը գերազանցապես
ներկայացվում են ընդհանրացված, քիչ են հանդիպում կոնֆլիկտային
փոխհարաբերությունների արդյունքում ձևավորված հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմների վերաբերյալ գրանցումներն ու տեսա-
մեթոդաբանական մեկնությունները: Պատճառներն ակնհայտ են.
կոնֆլիկտային, այն է՝ նախապատերազմական, պատերազմական և
հետպատերազմական փուլերում գտնվող սոցիալական
փոխհարաբերությունները ներկայանում են հետազոտողին հուզական բարձր
լարվածության, փոխվստահության կորստի և անտրոպոգեն արտակարգ
իրավիճակների պայմաններում, ինչը բավական դժվարացնում է հոգեբանական
հետազոտության ընթացքը: Այդ խնդիրներն առավել ակնհայտ են երևում
սահմանամերձ գոտում բնակվող անձանց մոտ, որոնք գտնվում են անմիջական
վտանգի և վախի մթնոլորտում:

Ժամանակակից կոնֆլիկտաբանության և հոգեբանության մեջ
առանձնացվում են պարբերական բնույթ կրող սահմանամերձ կոնֆլիկտային
իրավիճակներն արտահայտող գործողությունների առաջնային և երկրորդային
նպատակներ։ Առաջնային նպատակը մարդկային կորուստներ պատճառելն է,
իսկ երկրորդայինն այդ կորուստների հետևանքներն են: Օրինակ՝ ցավի և
կորուստի զգացումը, զայրույթը, վախի մթնոլորտը, սեփական ուժերի
թերագնահատումը: Նման իրավիճակները սահմանամերձ գոտում բնակվող
անձանց մեջ հաճախ  հանգեցնում  են որոշակի հուզական դաշտի ձևավորմանը,
որը բնութագրվում է հոռետեսությամբ, ներկայի և ապագայի նկատմամբ
անվստահությամբ, սպառնալիքների սպասման հոգեվիճակով, հուզական
գրգռվածությամբ և այլն: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Չ. Դ. Սպիլբերգերը,
սպառնալիք ներկայացնող իրավիճակները անձի կողմից ընկալվում են որպես
սթրեսային, որոնց նկատմամբ ձևավորվում է համապատասխան
պաշտպանական մեխանիզմների համալիր՝ միտված այդ սուբյեկտիվ ընկալվող
սպառնալիքի կամ վտանգի չեզոքացմանը:
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Ներկայումս նշված հարցադրումների կարևորության գիտակցումը առավել
նկատելի է պրակտիկ-գործառնական ուսումնասիրություններում: Հաճախ
<<հոգեբանական պաշտպանություն>> եզրույթն աղավաղվում է, ներկայացվում
զուտ հոգեբանական թրեյնինգների ենթատեքստում կամ մեկնաբանվում որպես
հոգեբանական օգնության ցուցաբերման հնարավոր արդյունք: Նման
միակողմանի կարծիքների տարածման հայտնի հարթակ է դարձել համացանցը,
որը հագեցած է «հոգեբանական պաշտպանության մեթոդների»
առաջարկներով, խարդախությունների դեմ հոգեբանական պաշտպանության,
տեղեկատվության ծանրաբեռնվածության կամ քաղաքական
մանիպուլյացիաներից խուսափելու վերաբերյալ խորհուրդներով: Նման
հարցադրումները դառնում են պահանջված հատկապես այն շրջաններում,
որտեղ ազգաբնակչությունը գտնվում է սոցիալ-քաղաքական լարված
իրավիճակում, ապրում է կյանքին սպառնացող պայմաններում և ստիպված
կրում է այդ սպառնալիքներից բխող հետևանքները: Այս իրողությունն
արտահայտում է թե՛ հարցերի գիտական մեկնաբանման, թե՛ սեղմ ժամկետում
դրանց լուծման սոցիալական անհրաժեշտությունը:

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, հ․գ․թ․ Վ․Բ․Յարամիշյանը։
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Սպորտային նախավարժանքի պրակտիկայում
մասնագետները մեծ ուշադրություն են դարձնում մարմնի
ջերմաստիճանի դինամիկային: Երիտասարդ մարզիկների հետ
աշխատելիս մենք հաշվի ենք առնում ջերմաստիճանի
փոփոխությունների դինամիկան՝ ըստ մարզական բժիշկների
առաջարկությունների՝ մարմնի երեք կետերում: Պարզվել է, որ
երկու հետազոտվող  խմբերում երիտասարդ մարզիկների
մարմնի տարբեր մասերում  ավանդական նախավարժանքից
հետո ջերմաստիճանը  բարձրանում է 0.1-ից մինչև 0.8
աստիճան: Կարելի է պնդել, որ ֆիզիկական վարժությունների
կատարման արդյունքում  մարմնի  ջերմաստիճանի
բարձրացումը համարվում է առաջին հերթին մարմնի և
մկանային համակարգի տաքացման հետևանք, ինչպես նաև
պատանի մարզիկներին պատրաստում է մարզումների
հիմնական մասը սկսելուն:
Բանալի բառեր՝ նախավարժանք, մարմնի  ջերմաստիճան,
պատանի մարզիկներ:

В практике спортивной подготовки важное значение
специалисты уделяют динамике температуры тела. В работе с
юными спортсменами динамику температурных изменений мы
рассматривали по рекомендациям спортивных врачей, в трех
точках на теле. Установлено, что на разных участках тела юных
спортсменок после традиционной разминки температура
увеличивается от 0,1 до 0,8 градусов у двух групп обследуемых.
Можно утверждать, что повышение температуры тела в
результате выполнения физических упражнений является
следствием обогревания организма и мышечной системы в первую
очередь, а также готовности юных спортсменов приступить к
основной части тренировочного занятия.
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S.Hayrapetyan
SHIFTS OF THE INDICATORS OF  TEMPERATURE IN
BODY AFTER WARM-UP AS A CRITERION OF ITS

EFFICIENCY
In the practice of sports training, specialists pay great attention to the
dynamics of body temperature. In work with young athletes, we
considered the dynamics of temperature changes according to the
recommendations of sports  doctors  at three points on the body. It was
found that  in different parts of the body of young athletes after a
traditional warm-up, the temperature increases from 0.1 to 0.8 degrees
in two groups of subjects.It can be argued that the increase in body
temperature as a result of phtsical exercise is a consequence of the
heating of the body and the mascular system in the first place, as well
as the readiness of young athletes to begin the main part of the training
sessoin.
Key words: warm-up,the temperature body, young athletes.

В процессе учебно-тренировочных занятий во всех видах спорта, как известно‚
особое место занимает разминка. Она имеет свое содержание‚ структуру,
закономерности, правила, методику. Естественно, разминка обусловлена
специфическими особенностями каждого конкретного вида спорта в отдельности.
На содержание и продолжительность разминки определенное влияние оказывают
тенденции современной подготовки в разных по структуре видах спорта.

Более 70  лет назад физиологи и педагоги (М.Я.Горкин,  1947;
А.Н.Крестовников, 1955; М.В.Лейник, 1951: Н.Г.Озолин, 1949; М.Е.Маршак, 1947)
обнаружили интересное явление о том, что в основе разминки и ее сущностью
является так называемая врабатываемость организма, что обеспечивается
разогреванием мышечной системы1: Анализ многочисленных литературных
источников по спортивной тренировке в разных видах спорта свидетельствует о
том, что разминка перед тренировкой и перед выступлением в соревнованиях
способствует подготовке организма к предстоящей работе (М. Я. Горкин, 1938;
А.А.Белкин,  1965;  Մ.Մ.Մամիկոնյան,  Կ.Ն.Վարդանյան,  1970;  В.  Силин,  1991  и
многие другие). Поэтому основной задачей разминки является не только
обеспечение врабатываемости организма в работу, но и мобилизация резервных
возможностей спортсменов (М.Е.Маршак, 1947).

Российские специалисты Л.А.Иоффе и Г.А. Бобнов (1988) справедливо
отмечают, что основным механизмом разминки является разогревание мышц тела.

1 Горкин М.Я.,  Разминка при упражнениях на выносливость//  Теория практика ФК.  1974.-N6.с.19-
23.
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И не случайно, что в ряде стран (Англия, Франция) вместо термина «разминка»
зачастую говорят «разогрев» организма. К средствам разогрева относятся также
массаж, растирание, горячий душ и т.п. (P.Astrand, K.Rodahl, 1969; В.И.
Дубровский, 1994 и др.).

Некоторые авторы, говоря о разогревании мышечной системы, рекомендуют
определять температуру тела (А.С.Массарский, 1981; A.J.Bennet, 1985; С.Н.
Якимеко, 2006). Здесь было установлено, что тепловое состояние организма
служит ведущим фактором, определяющим работоспособность организма
спортсменов. Поэтому, есть основание утверждать, что тепловое состояние
является ведущим и главным показателем готовности организма спортсменов к
предстоящей работе. Следовательно, до и после разминки контролем в той или
иной степени является измерение температуры в разных частях тела. Эти
положения достаточно глубоко обоснованы в огромном количестве работ по
разным видам спорта (Н.Г.Озолин, 1949; М.Л.Укран, 1971; Л.Ормаи, 1985;
Ю.А.Морозов, 1968; И.А.Тер-Ованесян, 1997; М. А. Лубшев, 2014; В.Н.Платонов,
1986 и очень многие другие).

Высоко оценивая результаты таких работ, в то же время, мы константируем, что
работы по изучению сдвигов температуры тела1 под воздействием разминки
немногочисленны (А.С. Массарский,  1981; А.Л. Похачевский, 2018), в то время,
как экспериментальное изучение вопросов, связанных с особенностями разминки
перед тренировкой, является весьма современной и актуальной задачей.2

Цель исследования заключалась в изучении сдвигов показателей температуры
тела под воздействием спортивной разминки.

Объект исследования – юные спортсменки, систематически занимающиеся
борьбой дзюдо в группах начальной подготовки в специализированных и
комплексных детско-юношеских спортивных школах Армении и Арцаха в двух
возрастных группах 12-14 лет (29 человек) и 15-18 лет (36 человек). Для оценки
изменений температуры тела в качестве тестов были выбраны сдвиги показателей
в трех точках тела (в градусах) под мышкой, в голеностопном суставе и в
подколенной чашечке. После проводилась традиционная разминка, используемая
в борьбе дзюдо. По окончании разминки подобное тестирование повторялось
(табл.).                                                                                                                                                   Таблица

Изменение показателей температуры тела после разминки, в градусах

Ст
ат

и
ст

.
П

ар
аПодмышкой Голеностопный сустав Коленный  сустав

12-14лет 15-18лет 12-14лет 15-18лет 12-14лет 15-18лет

1 Массарский А.С., Спортивная разминка в тепловых камерах// Теория и практикаФК,1981-N3,с.49-
51.
2 Похачевский А.Л., Критерии переносимости физической нагрузки в самбо и борьбе
дзюдо//Теория и практика ФК.-2018.-N6.-с.35.
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

36,5 36,6 36,1 36,5 35,5 35,9 36,1 36,6 35,3 35,7 35,5 36,3

؏ 0,09 0,08 0,09 0,09 0,11 0,18 0,09 0,08 0,21 0,25 0,25 0,09
M 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,06 0,03 0,02 0,06 0,07 0,07 0,02
T 5 11,0 5,7 13,1 4,3 11,4
P,% >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1

Примечание: 1-показатели до разминки,
                        2-показатели после разминки.

Установлено, что на разных участках тела юных спортсменок после
традиционной разминки температура увеличивается от 0,1 до 0,8 градусов у двух
групп обследуемых. Ссылаясь на данные литературы, можно утверждать, что
повышение температуры тела в результате выполнения физических упражнений
является положительным явлением.1 Свидетельством тому – обогревание
организма и мышечной системы в первую очередь,  а также  готовность юных
спортсменов приступить  к основной части тренировочного занятия.

В то же время, как и в других случаях, сдвиги в показателях температуры тела
в процессе разминки более выражены у спортсменок старшей возрастной группы
(15-18 лет).  Здесь по отдельным точкам различия в сравнении с более младшей
группой (12-14 лет) составляют соответственно 0,1 и 0,4 градуса (табл.). Следует
также отметить, что различия во всех случаях статистически достоверны (P>0,1%
значимости). Полученные нами данные получают свое подтверждение и в работах
других авторов (Л.А.Романова, 2018).

Результаты изучения, анализа и обобщения существующих доступных
литературных источников, а главным образом в итоге собственных исследований,
представляется возможность отметить, что разминка призвана решать
определенный круг практических задач технико-тактической, психологической
и функциональной направленности.

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, մ.գ.դ. Ե.Ս. Հակոբյանը։

1 Романова Л.А., Распределение температуры кожи в отдельных анатомических   сегментах тела //
Теория и практика ФК. -2018.-N6.-с.23-25․
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Արցախի և Սյունիքի տարազը միակն էր  հայկական բազմախումբ
տարազի համակարգում, որ պահպանվել էր  մինչև 20-րդ դարավերջ։
Այն ձևավորվել և հարատևել է այնպիսի էթնիկ միջավայրում,  որտեղ
չի եղել մշակութային ժառանգորդման խզում՝ հանգամանք, որը
նպաստել է  ավանդութային տարազի պահպանմանը։ Արցախյան
տարազի գեղազարդման համակարգում  ակնհայտ են նաև էթնիկ
ընդհանրության գեղագիտական ճաշակի   առանձնահատկու-
թյուններ:
Արցախի ավանդական տարազի համակարգում ասեղնագործությամբ
և ժանայկե երիզներով հարդարվել են կանանց հագուստի և գլխի
հարդարանքի որոշ մասեր՟ ներքնազգեստի եզրերը և կրծքամասը,
գլխաշոր թոռը, ճակատակալը և քունքամասի եռանկյունաձև զարդը։
Գեղազարդվել են նաև ագանելիքի մասերը՟գուլպան և ոտնամանը:
Այս տարազախմբում հագուստի ասեղնագործ բանվածքները
փոխարինվել են ժանեկանման արծաթյա կախիկներով և զարդերով։
Կանանց զգեստի թևքերը և թևաբերանը  հարդարվել են  արծաթե
զարդերով, որոնց տեղաբաշխվածությունից երևում  է, որ դրանք
ամրացվել են այնպիսի տեղերում, ուր մարմինն առավել խոցելի էր:
Սյունիք-արցախյան զարդահամալիրում  գործածվել են  զուգաթել,
հատիկաշար եղանակով արված  ծոծրակի հատվածում գլխաշորին
ամրացվող  արծաթե խաչաձև  կեռազարդերը, որոնք իբրև
տոտեմիստական հնամենի հավատալիքների դրսևորում,  պաշտվող
թռչնի ճանկերով պաշտպանել են կրողին հնարավոր չար, վնասաբեր
ուժերից: Ուշագրավ զուգահեռներ կան սյունիք-արցախյան
կեռազարդերի  և  վասպուրականյան կտավե եռանկյունաձև գլխաշորի
ունեցած նշանակության, իմաստի մեջ. երկու դեպքում էլ դրանք
միտված են պահպանելու կրողին  ծոծրակի հատվածում:
Բանալի բառեր՝ ասեղնագործություն,  ժանյակ,  ժանյակե
գլխաշոր-թոռ, տուտկապ,  գուլպա,  գեղագիտական ճաշակ,
արծաթյա զարդեր։
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                                                                                  С.Г. Погосян
ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТА ТРАДИЦИОННОГО

ЖЕНСКОГО КОСТЮМА АРЦАХА
Традиционный костюм Арцаха и Сюника был единственным в
системе многообразного армянского национального костюма,
который сохранился до конца 20-го века. Он сформировался и
сохранился в такой этнической среде, где не было разрыва
культурного наследия: обстоятельство, которое способствовало
сохранению традиционного костюма. В системе декорирования
арцахского национального костюма очевидны особенности
эстетического вкуса этой этнической общности. В системе
традиционного костюма Арцаха вышивкой и кружевными
лентами были окаймлены некоторые части женской одежды и
головного убора: края и грудь нижнего белья, головной убор-тор,
налобные и височные (треугольные) украшения. Были также
украшены детали обуви- носки и туфли. В этой группе
трационного костюма вышивки одежды были заменены
кружевообразными серебряными подвесками и украшениями.
Края рукавов и рукава женской одежды были украшены
серебряными деталями, по расположению которых видно, что
они были закреплены в тех местах, где тело было наиболее
уязвимым. В Сюник-арцахском комплексе украшения были
использованы серебряные крестообразные крючки, прикрепленные
к головному убору на затылочной части. Они были проявлением
тотемистических древних верований: когтями почитаемой
птицы защищали владельца от возможных злых и вредных сил.
Есть примечательные параллели в значениях сюник-арцахских
крючков и треугольного головного убора васпуракана: в обоих
случаях они  защищают затылочную часть владельца.
Ключевые слова։  вышивка, кружево, кружевной головной убор-
тор, узелок (туткап), носки, нижнее белье, верхняя одежда,
эстетический вкус, серебряные украшения.

S.H. Poghosyan
FEATURES OF TRADITIONAL COSTUME DECORATION OF

ARTSAKH WOMEN
The national costume of Artsakh and Syunik was the only one in the
Armenian multi-group costume system that was preserved until the end
of the 20th century. It was formed and survived in such an ethnic
environment where there was no rupture of cultural heritage - a
circumstance, which contributed to the preservation of traditional
costumes. The peculiarities of aesthetic taste of the ethnic community
are obvious in the system of Artsakh costume decoration.
In the system of traditional costume of Artsakh some parts of the
women’s clothes and  headdress- the edges of  underwear and chest, the
headscarf, the forehead adornment and the triangular temple pendant
were decorated with embroidery and lace ribbons.  Parts of footwear -
shoes and socks were also decorated.
In this costume group, the embroidered cuts of the clothes were replaced
with silver pendants and adornments. The sleeves of the women's dress
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were adorned with silver ornaments, the placement of which showed
that they were attached to the most vulnerable parts of the body.
In the jewelry set of Syunik-Artsakh , silver cruciform ornaments
attached to a scarf in the nape part, were made in the form of a beaded
necklace, which, ostensibly outside the totemistic beliefs, protected the
wearer from possible evil, harmful forces with the claws of  the
worshiped bird.
There are remarkable parallels in the meaning and significance of
Vaspurakan canvas triangular scarf and Syunik-Artsakh adornments. In
both cases they are meant to protect the nape of the wearer.
Key words: Embroidery, lace, lace scarf, bundle (tutkap), socks,
underwear, outerwear, aesthetic taste, silver movable and fixed jewelry.

Արցախը` Լեռնային Ղարաբաղը, էթնիկական և մշակութային  առումով
մտնում է Հայաստանի  Արցախ-Ուտիքի  պատմազգագրական  մարզի մեջ։
Մշակութային համակարգով`  մարզի բնակչությունը,  տեղական որոշ
առանձնահատկություններով հանդերձ, կրում է հայոց ազգին բնորոշ
մշակութային հատկանիշներ և ընդհանրություններ։ Արցախի բնիկ
բնակչությունը` արցախցիները, ի տարբերություն  ուշ միջնադարում
միջինասիական տափաստաններից այստեղ ներխուժած թյուրք-թաթարական
վաչկատուն  ցեղերի, բազում դարեր  ի վեր, ընդհուպ մինչև մեր օրերը,  վարել են
հայ էթնոսին հատուկ   կենցաղ և տնտեսություն։
    Արցախի ավանդական տարազը շատ կարևոր  էթնիկ ինքնության ցուցիչ և
մշակութային  ինքնատիպ տարր է։1 Այն ընդգրկվում է  Սյունիք-արցախյան
տարազախմբի մեջ և ունի տարածման մեծ արեալ։  Ըստ ազգագրական նյութերի՝
19-րդ դարում Արցախում կենցաղավարել է տեղական ավանդութային տարազը,
իսկ 19-րդ  դարի վերջից կենցաղ է մտել երկրորդ` քաղաքային համալիրը, որը
ձևավորվել էր  թիֆլիսահայերի  տարազի ազդեցությամբ։2 Արցախի տղամարդու
տարազը՝ նյութի ընտրության, գունային համակարգի, գլխի հարդարանքի
ձևվածքի, հագուստի առանձին  տարրերը կրելու  եղանակի  տեղական
առանձնահատկություններով հանդերձ, բնութագրվում է  արևելահայկական,
ավելին՝ համակովկասյան գծերով։ Այն, կապված կրողի՝ տղամարդու
տնտեսական, սոցիալական և ընտանական համեմատաբար ազատ

1 Պողոսյան Ս., Արցախի տարազը և նրա էվոլյուցիան, ԿԼԱ ,1988, 5-6, էջ 37-44; Պողոսյան Ս.,
Արցախի ավանդութային տարազը(19-րդ դ. վերջ-20-րդ.),   Արցախ, հայ ժողովրդական
մշակույթի հետազոտման հարցեր, Երևան, 1992,  էջ 32-33 :
2 Պողոսյան Ս., Ստեփանյան Ա., Սյունիք-Արցախի տարազը հայոց ավանդական տարազախմբի
համակարգում /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անցյալը, ներկան և ապագան,
Միջազգային գիտաժողովի զեկ. հիմնադրույթներ, Երևան, 2007, էջ 417-425:
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կարգավիճակի հետ,  20-րդ դարասկզբին  աստիճանաբար դուրս է եկել
գործածությունից1:
      Լեռնային Հայաստանի՝ Զանգեզուրի, Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի
շրջաններն ու Արցախը ընդգրկված են Սյունիք-Արցախի տարազախմբում: Ըստ
հիշատակությունների ասեղնագործությունը բավական զարգացած է եղել
Սյունիքի և Արցախի  դեկորատիվ-կիրառական արվեստում: Դրանով հանդերձ
կանանց հագուստը հարուստ չէր ասեղնագործ բանվածքներով:
Ասեղնագործվել է վարտիքի եզրը՝ փողքակապը, շապիկի կուրծքը, ոսկեթելով
ասեղնագործվել են գլխի թագը, ճակատակապը: Շքեղ ու ճաշակով
ասեղնագործվել են սրբիչները, վարագույրները, սփռոցները` բազմատեսակ
զարդանկարներով: Սյունիք-Արցախում  տարածված են  եղել հնուց եկող
վերադիր կոչվող կարերը, որոնցով հարդարվել  են կենցաղային նշանակության
առարկաները` բռնիչներ, սանրամաններ, ձիու ծածկոցներ, տուտկապ-
բոխչաներ: Հաճախ տուտկապ կոչվող բոխչաները  կարվել են խճանկարային
ասեղնագործությամբ՝տարբեր գույնի կտորներից կազմված նախշերով:
Տարածված են եղել կենաց ծառի, Տ տառաձևի, զանազան խաչաձևերի
զարդանկարները: Մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդը դեռևս գոյություն
ունեին գունավոր թելերից գործված ցանցաձև գդալամանները, որոնց
հյուսվածքի հատման կետերը ասեղնագործվում էին:
       Արցախի  ժողովրդական արվեստում առանձնահատուկ տարածում գտած
ասեղնագործությունն աչքի է ընկել  կարատեսակներով և զարդանկարներով և
նյութով՝ ասվեղեն, կտավ, մետաքս, բամբակ, տարբեր թելերով՝ բրդյա, վուշյա,
բամբակյա, մետաքսյա, արծաթյա, ոսկեթել, փայլուն, մետաղյա ժապավեն,
ոսկյա և արծաթյա կլոր և տափակ քուղ, ուլունքով և մարգարտով։
Ասեղնագործությունը որոշակի նմանություններ ուներ ոսկերչության,
արծաթագործության հետ  մանրարուք, թելքաշ եղանակներով։
                Ուշագրավ էին արցախյան անշարժ՝ հագուստին ամրացված և
շարժական զարդերի համալիրները։ Արցախի ոսկերիչներն աշխատել են
Շուշիում, Թաղերում, Հադրութում,  Ճարտարում, Գետաշենում և այլն։
Ոսկերչությունն առավելապես զարգացած էր Շուշիում, որը կարևոր
առևտրական կենտրոն էր։  Հայկական մշակութային կենտրոն Շուշիում
ոսկերչությամբ և արծաթագործությամբ գերազանցապես զբաղվել են հայ
վարպետները. 173 վարպետներից 142-ը հայեր էին։ Շուշեցի վարպետները,
համահայկական  ավանդույթները և գծերը պահպանելով հանդերձ,
տիրապետել են նաև արծնակիտման  եղանակին։  Նրանք  միաժամանակ
պատվերներ ստացել են  դրսից, որոնց արտադրանքը  սպառվել է նաև

1 Погосян  С. Г.,  Восточноармянский мужской костюм в общекавказском  комплексе традиционной
одежды//Археология, этнография и фольклористика Кавказа, Материалы международной
конференции, Ереван, 17-18 ноября, 2003, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, с. 227-231.
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անդրկովկասյան քաղաքներում1: Շուշեցի վարպետները քանիցս  մասնակցել են
Անդրկովկասում,  Պետերբուրգում, Լոնդոնում, Փարիզում և այլ վայրերում
տեղի ունեցած  միջազգային ցուցահանդեսների և արժանացել մրցանակների։
    Ուշագրավ է, որ  հնում  կար նաև վերադիր ասեղնագործություն։ Անցյալում
մետաղյա-ոսկյա, բրոնզյա  զարդանախշերը կարվել են  հագուստին։ Մետաղյա
զարդերը ծակոտիներ կամ հետևի կողմից  կանթ են ունեցել և կենդանական
ջղերով, ամուր թելերով  ամրացվել են  կտորին։

  Շատ մեծ տարածում են ունեցել տուտկապերը՝բոխչաները։ Դրանք տարբեր
չափերի են  եղել, և դրանց մեջ պահել են  գլխի հարդարանքի մասեր, տոնական
հագուստ, զարդեր, գուլպաներ և այլն։ Քառանկյուն կտորը  սովորաբար
աստառով  էր և ասեղնագործվել է  երեսի կողմից։ Քառակուսի կտրված
կտորը/2x  2սմ /  երկու անգամ ծալվել է  և եռանկունու նման եռանկյուններով
շերտ կազմել, որը կարվել է երեսի և աստառի մեջ։ Եռանկյունիների շերտը
ամուր է պահել տուտկապի եզրերը  և գեղեցկացրել այն։ Տուտկապի  չորս
ծայրերը  վրա են բերել  ծրարաձև և ամրացրել քորոցով կամ կապիչներով։
Զարդանկարները ոճավորված բուսանախշեր են,  գործվել են  գունավոր
մետաքսաթելերով, հաճախ ՝ոսկեթելով։ Տուտկապերը մեծ դեր ունեին օժիտի
մեջ։  Եղել են նաև անձեռոցիկներ, ձեռքի թաշկինակներ, գլխի ծածկոցներ։

  Աղջիկները, հարսները ասեղնագործել են ուսաշորերը, խցանները,
տղամարդկանց ոտքի փաթաթանները։ Ուշագրավ է նորահարսի օժիտը, որտեղ
տեղ էին գտնում աղջկա կողմից պատրաստված   շապիկներ, ուսնոցներ,
թաշկինակներ, գոտիներ, ինչպես նաև կենցաղային իրեր՝  սրբիչներ, սփռոցներ
և անձեռոցիկներ, բարձի երեսներ և ծածկոցներ, վարագույրներ, վերմակի
երեսներ և պատի զարդեր, գորգեր, քիսաներ՝դրամի և ծխախոտի, ժամացույցի
բուն, ասեղաման և սանրաման, սրբիչի կախիկներ և այլն։
     Արցախի և Սյունիքի կնոջ տարազը շատ հարուստ չէ ասեղնագործությամբ։
Նախշազարդվել են վարտիքի եզրերը,  զգեստի կրծքամասը2:     Սյունիքի և
Արցախի տարազը հայկական տարազի համակարգում առանձնանում է խիստ
և զուսպ ոճով։ Ստեփան Լիսիցյանը նշել է, որ այն  խույս է տալիս ասեղնագործ
զարդանախշերից, որոնցով  այդչափ  պարծենում էին   առավելապես Հայկական
լեռնաշխարհի  արևմտյան  կողմերում բնակվող  հայերը3: Կանաչ-կապույտ բրդե
և բամբակե  թելերով  պարզ  երկրաչափական  զարդանախշերով
ասեղնագործվում էր կանանց և տղամարդու  շապկի  օձիքն ու կրծքի բացվածքը։
Սյունիք-արցախյան կանանց վերնազգեստ-արխալուղի եզրերը հարդարվել են
բուսական զարդանախշի նեղ ժապավենով։ Բուսական  զարդամոտիվներ  արել

1 Մարգարյան Հ., Արցախի ոսկերչական  արվեստը 19-20-րդ դարի սկզբին,   Արցախ, Հայ
ժողովրդական  մշակույթի հետազոտման հարցեր, Երևան, 1992,  էջ 19-20:
2. Դավթյան Ս., Բանբեր Մատենադարանի, Հայկական ասեղնագործության մի հին  նմուշ, Երևան,
1956, №3, էջ 9 ։
1.Ստ․Լիսիցյան,  Զանգեզուրի հայերը, էջ 116։
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են  կանանց թագ-ճակատնոցներին, վարտիքների  փողքերին։  Տոնական
հագուստի  եզրերն ու  քղանցքը հարդարվել են նաև  արծաթաթել-մետաքսաթել
երկշար  բուսական ժապավենով։Կարմիր, կապույտ և սպիտակ  թելերով
բուսական զարդամոտիվներ են  ասեղնագործել կանանց  գլխի հարդարանքի
մաս կազմող եռանկյունաձև ականջուկներին։  Թռչնաբուսական
զարդամոտիվներով հարդարել են կանանց  թագ-ճակատակալները, տոնական
վարտիքների փողքերը։ Կանայք նման նախշազարդ  ներքնաշորեր  կրել են
Շուշիում, Նուխիում, Շամախիում, Գանձակում, Նախիջանում, ինչպես նաև
Երևանում, Թիֆլիսում և Բաքվում։ Ս․Դավթյանը ակնհայտ նմանություններ է
տեսել Սյունիքի և լեռնային Հայաստանի այլ շրջանների՝ Շամշադինի,  Իջևանի,
Դլիլիջանի և Գուգարքի  ասեղնագործության մեջ1: Ասեղնագործվել են նաև
չմուշկ-ոտնամանները՝ոսկեթելով և արծաթաթել բուսանախշով, ակնեղենի
օգտագործմամբ։ Շամախու, Նուխու, Գանձակի հայ կանայք կրել են կարճ
վերնազգեստներ՝ ոսկեթել  բուսանախշերով հարուստ  ասեղնագործությամբ,
որն արվել է հագուստի եզրագծերին:
     Արցախի ավանդական տարազի համակարգում ասեղնագործվել են
ճակատկապը/ ճակատնոցը, ականջուկ-հարսնանոցը, հագուստի կուրծքը։ Այս
տարազախմբում հագուստի վրայի ասեղնագործ մասերը փոխարինվել են
ժանեկանման արծաթյա կախիկներով և զարդերով։  Այս տարազում  կանանց
զգեստի թևքերը և թևաբերանը  հարդարվել են  արծաթե բոժոժների շարանով,
շեղանկյունաձև, տափակ ու սնամեջ կախիկներով, որոնց
տեղաբաշխվածությունից երևում  է, որ դրանք ամրացվել են այնպիսի տեղերում,
ուր մարմինն առավել խոցելի էր: Կնոջ գլխի զարդահամալիրում առատ են
կիսալուսնաձև, եռանկյունաձև զարդակախիկները, որոնք հիմնականում
արծաթյա են և խորհրդանշել են կին-լուսին կապը:  Գլխազարդերից
օգտագործել են արծաթյա կեռազարդը, երեսնոցը և ճակատի դրամաշարը:  Այս
զարդահամալիրում  գործածվել են  զուգաթել,  հատիկաշար եղանակով արված
ծոծրակի հատվածում գլխաշորին ամրացվող  արծաթե խաչաձև  կեռազարդերը,
որոնք իբրև  տոտեմիստական հնամենի հավատալիքների դրսևորում,
պաշտվող թռչնի ճանկերով պաշտպանել են կրողին հնարավոր չար, վնասաբեր
ուժերից: Ուշագրավ զուգահեռներ կան Սյունիք-արցախյան կեռազարդերի  և
վասպուրականյան կտավե եռանկյունաձև գլխաշորի ունեցած նշանակության,
իմաստի մեջ. երկու դեպքում էլ դրանք միտված են պահպանելու կրողին
ծոծրակի հատվածում: Քունքակախիկների դեր են ունեցել ոսկե, արծաթե
գնդաձև ու սնամեջ  կախիկների շարան- բոժոժները, որոնք ամրացվել են
եռանկյունաձև ականջակալի վրա:Կանանց առանձնահատուկ զարդերից են
արծաթե, ոսկե դրամներով ճակատնոցները` կարմիր, կանաչ թավշյա

1. Դավթյան Ս., Հայկական ասեղնագործություն, Երևան, 1972, էջ 24։
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ժապավենների վրա շարված և զույգ թռչնի և կենաց ծառի հորինվածքով
ճակատակալ-թագերը:
        Ոսկյա և արծաթյա    գոտին  և մատանիները  տղամարդու կարևոր զարդերն
էին: Գոտի-կամարը տղամարդկության և  արժանապատվության խորհրդանիշ
էր: Այն կրվել է գոտկատեղում և ամրացվել հատուկ ճարմանդի միջոցով,
միանալով հենց պորտի վրա, որը մարմնի կենտրոնն էր, սերնդի հիմքը և մարդու
ձևավորման սկիզբը:  Գեղեցկացնելով մարդուն, ավելի ակնահաճո դարձնելով
նրան, շեշտելով սեռատարիքային կարգավիճակը` զարդերը միաժամանակ
միտում են ունեցել պահպանել կրողի առողջությունը, հիվանդանալու դեպքում`
բուժել նրան:
       Գուլպաները Զանգեզուրում և Արցախում հարդարվել են կեռազարդերով և
Տ-աձև զարդանկարներով։Արցախի կանանց գուլպաները կարճաճիտք էին՝լայն
շերտ   տախտակով և նեղ գծանախշերով։ Թաթի տակ  և երեսին  գործել են
սպիտակ քառանկյուն  նախշ՝ նախշազարդ շրջանակով։ Լինում էր տարբերակ,
երբ  երեսի կողմից գործվել են կտուց կտցի երկու թռչնակ և ծաղկանախշեր։
Գուլպայի երեսի նախշը  ստորինից  անջատելու համար կատարվել է
ասեղնագործ  ճյուղակար։ Գուլպայի երեսին  չորս կողմը նախշազարդ շրջանակ
է արվել։ Երբեմն  կրնկամասը և  թաթամասերը  հարդարվել են թռչնանախշերով,
իսկ  շրջանակը  զարդարվել է հավերժանախշով։ Գուլպայի վերնամասը
հարդարվել է շեղ և ոլորուն նախշերով։ Թաթի  ծաղկանախշը  եզրագործվել է
ասեղնակարով։ Կար նաև  տարբերակ,   երբ սպիտակ շրջանակի  փոխարեն
գործել են  հյուսեր, իսկ թռչնանախշերը  ասեղնագործվել են ծաղկանախշերով։
Նման շաթալ կոչված գուլպաները գործվել են  շյուղերով և հելունով։ Եղել են
բրդյա,  բամբակի թելերից, այծի մազից,  մետաքսաթելից (շերամի  թելից)՝ կազի
գուլպա անվամբ։ Արցախում երկարաճիտ գուլպաներ կրել են տղամարդիկ, իսկ
կարճաճտքովը՝ միայն կանայք։ Կիրառված նախշանկարները հայտնի էին
շեյթան, շաթալ, ծտեր, իրեքպտանե, օխտըպտանե անուններով։ Գուլպա գործել
են նստած, կանգնած, հանդ գնալիս, զրուցելիս և այլն։

Արցախի տարազում հանդիպող կարմիր-կանաչ ոլորուն թելերից   նարոտը
խորհրդանշել է հարսնացուին՝ թագուհուն, և փեսացուին՝ թագավորին, ըստ
որում,  կարմիրը կինն էր, իբրև սաղմը կրող, կանաչը՝ տղամարդը՝ որպես
սերնդաշարունակությունը ապահովող։ Գանձակում նարոտի ձևով կանաչ-
կարմիր-սպիտակ ոլորուն թելն  ամրացրել են թագվորի գլխարկին։ Կանաչ-
կարմիրը շատ ցայտուն դրսևորում ունի Արցախի կնոջ տարազում։ Կանաչը,
բնության, բուսականության գույնը լինելով, բույսի և հավերժ
երիտասարդության  խորհրդանիշն է։ Կանաչ-կարմիը  գերակշռել է
հարսանեկան արարողության և օժիտի համար գործված  գուլպաների,
հագուստի մասերի զարդանախշերում, գունային լուծումներում և
համադրություններում։ Կարմիր-սպիտակը ևս իգականի և արականի
միությունն է, որտեղ կարմիրը արյան, կնոջ  գունային նշանակումն է, իսկ
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սպիտակը՝ արական սերմի։  Ոլորուն կարմիր-կանաչ,  կարմիր-սպիտակ թելերը
խորհրդանշել են իգականի և արականի միախառնումը, որպես միավորման
խորհրդանիշ ու նոր կյանքի սկիզբ։ Առարկայի զարդանախշումը  հատուկ
իմաստ ուներ, իսկ զարդանախշ առարկան առանձնահատուկ նշանակություն
էր ձեռքբերում։ Զարդանախշումը առարկային  և՝ գեղագիտական, և՝
պաշտպանական  նշանակություն տալու միտում է ունեցել։ Կիրառական,
գործնական հարթությունից այն տեղափոխվել է  նշանային համակարգ՝
ձեռքբերելով սեմանտիկ հատկություն և իմաստ։
      Շուշի քաղաքում օգտագործված մետաքսյա կանաչ կտորից զգեստն ուներ
կրկնակի թևքեր, որոնցից երկուսը  զարդաթևքեր էին, երկար, սրածայր և մինչև
անութները ճեղքով։  Իրական թևքերը կարմիր գույնի մետաքսյա ծաղկազարդ
կտորից էին, որոնք ամրացվել են ուսագլխին՝ դեկորատիվ թևքի տակից,
աստառին։ Թևքաբերանները  հարդարվել են  սուրմայով կազմված
եռանկյունների  թեք շարանով։ Վերնազգեստի եզրերը, բացի  կարմիր գույնի
կտորից երիզի, հարդարվել են  սև գույնի թավշյա ժապավենով, որի վրա
ոսկեթելով  ասեղնագործել են  բուսանախշեր կամ երկրաչափական
զարդանկարներ՝ լիցք հարթակար եղանակով։ Թավշյա ժապավենը եզրապատել
են  կարմիր, կանաչ, սպիտակ  մետաքսյա թելերով հյուսած տրեզով։ Երբեմն այդ
տրեզի վրա ասեղնագործել են  վերնազգեստը կրողի  անուն-ազգանվան
սկզբնատառերը։ Մինչև վերնազգեստի քղանցքը  հասնող դեկորատիվ թևքերը
հարդարվել են արծաթյա գնդաձև զարդերով։ Տաք վերնազգեստ  քուրքի  եզրերը
հարդարել են   կանաչ գույնի, մետաքսյա երկտակ ծալած, շեղ ու նեղ կտորի
շերտով և մորթով։  Անութատակերի ճեղքերը հարդարվել են դարձյալ  կանաչ
գույնի  կտորի երիզով։ Վարտիքի  նեղ  փողաբերանին  կարվել է  սև գույնի
մահուդյա կամ թավշյա կամ էլ մետաքսյա կտոր/ փղկաքող։  Դրա վերևի եզրին
կարվել է  վերադիր  ասեղնագործ  ժանյակ, որը երևում էր վրայի շապկի  տակից։

   Շուշի քաղաքում, 1895 թվականի պաշտոնական տվյալներով, կար մեկ
մետաքս մանող և մեկ  մետաքս ոլորող գործարան` համապատասխանաբար 80
և 90 բանվորներով, իսկ Շուշու գավառում կար ընդհանուր  12 մետաքսի
գործարան` 720 բանվորական ուժով: Մեկ այլ տվյալով՝ գավառում հաշվվում էր
26 հիմնարկ, որից 16-ը՝ մանարան, 10-ը` մետաքս ոլորող: 1895 թվականին
պատրաստվել է 1100 փութ մետաքս և 280 փութ ֆրիզոն: Մինչև 1883 թվականը
գավառում պատրաստված թելն ուղարկվել է Մարսել, իսկ դրանից հետո
մետաքսաթելը ուղարկվել է Մոսկվա, իսկ ֆրիզոնը` Ֆրանսիա: Շուշի քաղաքում
1895 թվականին աշխատել են  80 տղամարդ (29 բանվորով և 62 աշակերտով)  և
1 կին դերձակ (մեկ բանվորով): Դերձակները կատարել են ոչ միայն մի գյուղի
պատվերները, այլ նաև շրջակա գյուղերինը: Շուշի քաղաքում եղել է 4
թաղիքագործ: Աշխատել են նաև գլխարկ կարող և կոշկակար ու մաշկակար
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վարպետներ․ ըստ որում՝ քաղաքում նրանք բացարձակ մեծամասնություն են
կազմել Շուշիի գավառի  յուրաքանչյուրից երեքական վարպետի դիմաց:1

Բամբակյա և մետաքսյա թաշկինակները կարևոր նշանակություն և լայն
կիրառություն են ունեցել  ամուսնական սովորույթներում և հարսանեկան
արարողակարգում։ Մրգերի, քաղցրավենիքի և զարդերի հետ  դրանք
պահանջված և ընդունված ընծաներ են համարվել։ Շատ գործածական էին
դրամ, ծխախոտ, մանր իրեր պահելու  քսակները։ Ասեղնագործվել են
ասեղամանները, ասեղի բարձիկները, մկրատների, սանրերի գրպանիկները՝
բները,  ժամացույցների ամանները: Քաղաքում օգտագործվել են ասեղնագործ
դեկորատիվ  բնանկարներ, դիմանկարներ, թեմատիկ պատկերներ, նկարների
շրջանակներ։ Յուրաքանչյուր կին  աշխատել է գեղեցիկ  ձեռագործներով
հարդարել իր միկրոտիեզերքը՝ տունը՝ առավել աչքի ընկնող տեղում
ներկայացնելով դրանք։ Շքեղ, ճոխ բանվածքները խնամքով պահպանվել և
փոխանցվել են  սերնդեսերունդ՝ որպես ընտանեկան մասունքներ։
    Տեղական ասեղնագործությունը առանձնացվել է յուրահատուկ ոճով,
կարատեսակներով, զարդանկարային  կառուցվածքով։ Կիրառվել են  ուռուցիկ,
գծային  հարթակարը,  շղթայակարը,  վերադիր  կարը, իսկ շյուղակարը,
հետասեղը, կոթ ասեղը, վերադիր կարը, ուռուցիկ  հարթակարը  հատկապես
կիրառվել են եկեղեցական վարագույր,  ծածկոց, սփռոց, սրբիչներ, քսակ,
ասեղաման և այլ  առարկաներ ասեղնագործելիս։
         Սյունիքի և Արցախի  հին ասեղնագործությունները կատարվել են
մետաքսաթելով,  ոսկեթելով՝ մարգարիտներով և գոհարներով համադրված։
Մետաղյա, թանկարժեք ճարմանդները ամրացրել են ասեղնագործ գոտիները։
Թավշյա երկար գոտիները հարդարվել են մետաքսաթելով արված
զարդանկարներով:

Արցախյան ժանյակի օրինակ էր Շամախիի թոռը՝ կնոջ  գլխի ծածկոցը,
ճաղերով գործած ցանցկեն շալը: Այն մոտ 1 մետր կամ ավելի երկարություն
ուներ, նույնքան կամ փոքր-ինչ  պակաս լայնությամբ։ Օրիորդները կրել են
ճերմակ և կարմիր, իսկ այրիները կամ տարեց կանայք՝ մուգ գույների : Թոռ
գործող կինը  նստել է ներքնակի  վրա և դազգահը դրել իր առջև։ Անընդհատ
աշխատելով՝  մեկ ամսվա ընթացքում կարող էին գործել մեկ շալ ։ Թոռը
գործելուց հետո  այն եփել են օճառով2։ Նման ցանցագործ երկար
վարագույրներ,  մեծ սփռոցներ  շամախեցի վարպետուհիներին պատվիրել են

1.Լալայան Ե.,  Երկեր, հ.2, Արցախ,Երևան, 1988, էջ 84-85:
2.  Թոռը   գործել են միլով և կեռ ասեղով։ Գործ են ածել դազգահ՝ եռանկյունի պրիզմա կավից,
երբեմն քարից։ Պրիզման դրվել է  մի երեսի վրա,  հակառակ կողի ծայրերում  երկու եղեգ են
խրել, կես-կես արշինի չափով։ Ուղղահայաց տեղադրված եղեգների մեջ թել են կապել և այդ
թելին կապել   թոռի  ծայրը։ Որքան գործել են՝ դրանք  փաթաթել են  եղեգներին։ Ամեն  տան
կարելի էր  տեսնել նման դազգահներ։ Դավթյան Ս., Հայկական ժանյակ, Երևան, 1966, էջ 13:
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անդրկովկասյան քաղաքների՝ Բաքվի,  Շուշու, Թիֆլիսի, Նուխու  ունևոր դասի
կանայք՝ իրենց սենյակները զարդարելու համար։
      Շամախեցի կնոջ տարազի կարևոր մաս հանդիսացող  գլխաշոր թոռը
ցանցկեն ժանյակի հրաշալի նմուշ է։ Դա հյուսել  են կանայք։  Շամախին հայտնի
էր իր մետաքսյա կերպասներով, որը մետաքսաթելի հետ արտահանվել է
Ռուսաստան։ 19-րդ դարում Թառայան եղբայրների արհեստանոցում  գործվել
են մետաքսաթել կերպասներ, որոնք հարդարվել են  բուսական  բարդ
նախշերով, վարդերի փնջերով։
      Ժանյակը կարվել  է կանանց սպիտակեղենի, տարբեր կարերով
ասեղնագործված  տուտկապերի, ծածկոցների  եզրերին։ Ասեղի ժանյակով
եզրազարդվել են թաշկինակները, որոնք կարվել են հենց կտորի եզրերին։
Ասեղնագործ ժանյակները  գործվել են կարի հասարակ ասեղով, կոճի կամ
մետաքսե բարակ թելերով , առանց  կտորի, ինչպես  ասում  են, օդում։  Ժանյակը
կարվել  է  հանգույց-օղակով, որը  կազմվում է  հանգույցի  արանքի թելից։
    Այսպիսով,   արցախյան տարազին բնորոշ է   և շատ տիպական
ասեղնագործության լիցք, հարթակար  վերադիր, երբեմն ոսկեթել եղանակներով
արված գեղազարդումը,   կտորների խճանկարով պատրաստված մանկական
պայուսակները և ուսաշորերը, բռնիչները, ոսկեթել ասեղնագործությամբ  և
բուսանախշերով հարդարված ոտնաման չմոշկները, ոսկեթել և մետաքսաթել
ասեղնագործած վարտիքների փողքերը, ինչպես նաև տարբեր եղանակներով
արված տուտկապերը։ Շատ առանձնահատուկ ձևավորում ունեն կանանց
կարճաճիտք սպիտակ հայելանման հատվածով, վիշապանախշերով և
գունաշերտերով նախշազարդ մետաքսյա և բրդյա գուլպաները։
           Այս բոլորը որոշակի ձևավորումից հետո կարելի է և հանձնարարելի է
կիրառելու ժամանակակից հուշանվերային արտադրության մեջ` շեշտելով
Արցախ-սյունիքյան մշակութային յուրահատկությունները ժողովրդական
մշակույթի  այս ինքնատիպ ոլորտում։
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Նկար 1ա, 1բ․ Արցախ-Սյունիքի կանանց ավանդական տարազ, 19-րդ դար,
Հայոց ազգագրության թանգարանի ցուցադրություն

Նկար 2․ Արցախ-Սյունիքի տարազախմբի
կանանց  գլխի հարդարանք,  Հայոց ազգագրության
թանգարանի հավաքածու
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Նկար 3․ Մանուշակ Ոսկանյանը Արցախի  ավանդական տարազով,
Ստեփանակերտ,1970-ական թթ.

Նկար 4․ Տատիկը ավանդական տարազով, Ստեփանակերտ, 1993 թվական
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Նկար 5ա, 5բ, 5գ․ Կնոջ գլխաշոր-թոռեր, Արցախ,  Հադրութի շրջան, գյուղ Տող,
20-րդ դարի սկիզբ

Նկար 6. Կնոջ գուլպա, Արցախ-Սյունիք, 19-րդ դար
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Նկար 7․ Կնոջ ոտնաման-չմոշկ,  Արցախ-Սյունիք, 19-րդ դ. վերջ

Նկար 8ա, 8բ․ Տուտկապ-բոխչաներ, 20-րդ դարի սկիզբ
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Նկար 9․ Տարեց  կին ավանդական տարազով, Աթայան Մայկո,
Լեռնային Ղարաբաղ, Թաղավարդ, 1950-ական թթ.

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ,  պ․գ․դ․ Վ․Ռ․Բալայանը։
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Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ-ում
հիփոթեքային վարկերի ֆինանսավորման մեխանիզմները,
ինչպես նաև դրանց ընդլայնման ուղիները: Այդ նպատակով
ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում գործող հիփոթեքային
վարկավորման մոդելները, հիփոթեքային վարկավորման
վերաֆինանսավորման մեխանիզմները, ինչպես նաև մշակվել
է հայեցակարգ, համաձայն որի՝ ՀՀ-ում պետք է ստեղծվի
Պետական հիփոթեքային վարկավորման արժեթղթավորման
հիմնադրամ, որի գործառույթը լինելու է վարկավորող կազմա-
կերպություններից հիփոթեքային վարկերի «փուլերի գնումը» և
դրանց ապահովությամբ հիփոթեքային պարտատոմսերի
թողարկումն ու տեղաբաշխումը։ Այդ հիմնադրամի և
վարկավորող կազմակերպությունների միջև պայմանագրերը
լինելու են ունիֆիկացված:
Բանալի բառեր՝ հիփոթեքային վարկ, արժեթղթավորում,
հիփոթեքային պարտատոմսեր, ակտիվներով ապահովված
արժեթղթեր, վերաֆինանսավորում, որակավորված վարկեր,
պետական հիփոթեքային հիմնադրամ, իրացվելիության ռիսկ,
վարկային ռիսկ, տոկոսադրույքի ռիսկ:

А.Алексанян
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АРМЕНИИ
Целью исследования является изучение механизмов
финансирования ипотечных кредитов в Армении, а также пути их
расширения. С этой целью были изучены действующие в Армении
модели ипотечного кредитования, механизмы рефинансирования
ипотечного кредитования, а также разработана концепция,
согласно которой в Армении должен быть создан
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Государственный ипотечный кредитный фонд, функцией
которого будет «покупка пул» ипотечных кредитов у кредитных
организаций,выпуск и размещение ипотечных облигаций с их
обеспечением. Договоры между фондом и кредитными
организациями будут унифицированы.
Ключевые слова։  ипотека, секьюритизация, ипотечные
облигации, обеспеченные ценные бумаги, рефинансирование,
государственный ипотечный фонд, риск ликвидности,
кредитный риск, процентный риск.

A. Aleksanyan
WAYS TO EXPAND FINANCIAL MECHANISMS FOR

MORTGAGE LENDING IN ARMENIA
The purpose of the study is to study the mechanisms for financing
mortgage loans in Armenia, as well as ways to expand them. For this
purpose, the existing models of mortgage lending in Armenia,
mechanisms  for  refinancing  mortgage  lending  were  studied,  and  a
concept was developed according to which a State Mortgage Credit
Fund should be created in Armenia, the function of which will be to
“purchase a pool” of mortgage loans from credit organizations, issue
and place mortgage bonds with their security. Agreements between
the fund and credit institutions will be unified.
Key words: mortgage, securitization, mortgage bonds, secured
securities, refinancing, state mortgage fund, liquidity risk, credit risk,
interest rate risk.

Հիփոթեքային վարկավորման ֆինանսավորման մեխանիզմները ենթադրում
են հետևյալ խնդիրները և դրանց լուծման մոտեցումները.
1. ֆինանսավարկային կազմակերպությունը ինչ միջոցների հաշվին է
ֆինանսավորում իր կողմից տրամադրվող հիփոթեքային վարկերը,
2. գործում են, արդյոք, վերաֆինանսավորման մեխանիզմներ:
ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման մեխանիզմների ընդլայնման ուղղությամբ
բավականին լուրջ քայլեր են կատարվել. ներդրվել են հիփոթեքային
վարկավորման երեք հիմնական մոդելներից երկուսը՝ բաց հատյալ և բաց
ընդլայնված՝ միամակարդակ և երկմակարդակ մոդելները, ինչպես նաև
հիփոթեքային վարկավորման վերաֆինանսավորման մեխանիզմը: ՀՀ-ում
ֆինանսական ինստիտուտները սկսեցին հիփոթեքային վարկեր տրամադրել
2005  թ-ից։ Որպես առաջին մոդել հանդես էր եկել բաց հատյալ մոդելը,  ինչը
ենթադրում էր, որ ֆինանսական ինստիտուտները հիփոթեքային վարկեր էին
տալիս իրենց տրամադրության տակ եղած դրամական միջոցների,
հիմնադիրների կողմից կատարված ներդրումների, հաճախորդների
դեպոզիտային հաշիվների մնացորդներից և այլն:
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 Բաց ընդլայնված մոդելի ներդրման նպատակով ՀՀ-ում 2008 թ.  մայիսի 26-ին
ընդունվեցին երկու օրենքներ՝ «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի
մասին» և «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված
արժեթղթերի մասին»: «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ
օրենքի ընդունմամբ ներդրվեց բաց ընդլայնված միամակարդակ մոդելը, ըստ որի՝
բանկերը և վարկային կազմակերպությունները իրենց կողմից տրամադրված
հիփոթեքային վարկերի ապահովությամբ թողարկում են պարտատոմսեր,
որոնցից ստացված միջոցների հաշվին ֆինանսավորում էին հաջորդ
հիփոթեքային վարկերը: Համաձայն այդ օրենքի՝ ապահովված հիփոթեքային
պարտատոմսը  բանկի կամ վարկային կազմակերպության թողարկած,
հրապարակայնորեն առաջարկվող պարտատոմս է, որն ապահովված է
հիփոթեքային վարկերի, ինչպես նաև նշված օրենքով սահմանված այլ
ֆինանսական ակտիվների գրավով1:

2017  թ.  դեկտեմբերի 12-ին,  «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա»  ֆոնդային
բորսայում «Արարատ Բանկ» ԲԲԸ-ն տեղաբաշխել է «Առաջին հիփոթեքային
ընկերություն» ՍՊԸ-ի կողմից թողարկված 100 մլն ՀՀ դրամ և 500 հազար ԱՄՆ
դոլար ծավալով առաջին ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերը2:

Բաց ընդլայնված երկմակարդակ մոդելը ներդրվեց «Ակտիվների
արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի
ընդունմամբ, համաձայն որի՝ Արժեթղթավորման հիմնադրամը օրենքին
համապատասխան ստեղծված և բացառապես արժեթղթավորման և
ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի թողարկման նպատակ հետապնդող ոչ
առևտրային կազմակերպություն է3: Նույն օրենքով արժեթղթավորումը
սահմանվում է հետևյալ կերպ․ «Արժեթղթավորում՝ գործընթաց, որի միջոցով
նախաձեռնողը կամ վաճառողն արժեթղթավորման հիմնադրամին վաճառում է
ակտիվներ՝ արժեթղթավորման հիմնադրամին փոխանցելով այդ ակտիվների
նկատմամբ փոխանցման համար անհրաժեշտ բոլոր իրավունքները, իսկ
արժեթղթավորման հիմնադրամը թողարկում է արժեթղթեր՝ ապահովված գնված
ակտիվներով և այդ ակտիվներից ստացվող վճարներով: Որպես նախաձեռնող
կարող է հանդես գալ բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը, որը վաճառում
է իր ակտիվները Արժեթղթավորման հիմնադրամին:  Ակտիվների խմբում կարող
են ներառվել այն ակտիվները, որոնք արժեթղթավորման հիմնադրամին
ակտիվների վաճառքի օրվա դրությամբ ծանրաբեռնված չեն դրանց նկատմամբ
երրորդ անձանց իրավունքներով ու պահանջներով և ազատ են որևէ

1 «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3։
2 Արարատ Բանկ ՓԲԸ պաշտ. կայքէջ՝ https://www.araratbank.am/hy/irakanacvats-toxarkumner/124/,
մուտք է 14.11.2021թ.։
3 «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենք,
հոդված 4։
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սահմանափակումից1: Ակտիվներով ապահովված արժեթղթերը կարող են լինել
պարտատոմսերի կամ մասնակցության վկայագրերի տեսքով:

Անհրաժեշտ է նշել, որ երկմակարդակ մոդելը ՀՀ-ում այդպես էլ չի գործարկվել,
քանի որ 2015 թ -ին սեպտեմբերի 15-ին ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցված «ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ I»-ը՝ որպես
արժեթղթավորման առաջին հիմնադրամ, նախաձեռնողներից գնել է միայն ՓՄՁ
վարկեր, գյուղատնտեսական և սպառողական վարկեր:

Հիփոթեքային վարկերի ֆինանսական ռեսուրսների ընդլայման համար մեծ
կարևորություն ունի նաև վերաֆինանսավորող ընկերությունների
առկայությունը: Տվյալ դեպքում վարկատու կազմակերպությունը, տրամադրելով
հիփոթեքային վարկը, դիմում է վերաֆինանսավորող կազմակերպությանը՝ այն
ֆինանսավորելու նպատակով2: ՀՀ-ում առկա են վերաֆինանսավորում
իրականացնող երկու ընկերություններ՝ «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն»
ՎՎԿ ՓԲԸ և «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ, որոնց միակ բաժնետերը
ՀՀ Կենտրոնական բանկն է:

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ գրանցված է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
16.06.2009թ-ին (29902,4 մլրդ ՀՀ դրամ կանոնադրական կապիտալ)։
Ընկերությունը վերաֆինանսավորման նպատակով վարկեր է տրամադրում ՀՀ
առևտրային բանկերին և վարկային կազմակերպություններին, այսինքն՝
ծառայություններ չի մատուցում վերջնական սպառողներին: Ընկերության
կողմից վերաֆինանսավորված վարկերը ներկայացված են գծապատկեր 1-ում:

1 Նույն տեղը, հոդված 23։
2«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ, «Բնակարանային միկրովարկերի և
էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ», 22.04.2014թ., թիվ
009 L որոշում, էջ 6։
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Գծապատկեր 1․ Ազգային հիփոթեքային ընկերության կողմից
վերաֆինանսավորված հիփոթեքային վարկերի դինամիկան 2012-2020 թթ.  1

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն, որը գրանցված է ՀՀ ԿԲ-ի
կողմից 03.02.2010թ-ին (136382.6 մլրդ ՀՀ դրամ կանոնադրական կապիտալ)2,
որի գործունեության հիմնական նպատակն է ձևավորել միջին և ցածր եկամուտ
ունեցող երիտասարդների`  բնակարանային ապահովվածության, կրթության
և առօրյա այլ խնդիրների լուծմանն ուղղված`  շուկայականից ցածր
տոկոսադրույքով վարկավորման հնարավորություններ3:

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է ընկերության կողմից 2015-2020 թթ.
վերաֆինանսավորված հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի դինամիկան:

Գծապատկեր 2․ «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից
վերաֆինանսավորված վարկերի պորտֆելի դինամիկան 2015-2020թթ.4

ՀՀ-ում արժեթղթավորման համակարգի գործարկման նպատակով պետք է
ստեղծվի Պետական հիփոթեքային արժեթղթավորման հիմնադրամ (Հատուկ
նշանակության ընկերություն՝ SPV). այն պետք է հիմնադրվի որպես ոչ
առևտրային կազմակերպություն, որի միակ գործառնությունը կլինի
հիփոթեքային վարկերի գնումը և դրանց ապահովությամբ պարտատոմսերի
թողարկումը և տեղաբաշխումը: Արժեթղթավորման համակարգի ձևավորման

1 https://nmc.am/hy/statistics/loan-dynamics/refinanced-quarterly
2 «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ․ ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 03.02.2010
թիվ 1/53Ա որոշում․ Կանոնադրություն,http://www.hfy.am/files/The_Charter_of_HFY_09.11.2020.pdf
3 «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պաշտոնական կայքէջ,
http://www.hfy.am/am/mission.html
4 http://www.hfy.am/am/analytics.html
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համար հիփոթեքային վարկերի արժեթղթավորման գործընթացը
ներկայացնենք գծապատկեր 3-ի տեսքով:

Առաջին քայլում վարկառուն դիմում է վարկավորող կազմակերպություն՝
հիփոթեքային վարկ ստանալու նպատակով:

Երկրորդ քայլում վարկավորող կազմակերպությունը («օրիգինատոր»)
ստուգում է վարկառուի ֆինանսական դրությունը, վարկային պատմությունը,
ներկայացվող փաստաթղթերի օրինականությունը, որոշում է կայացնում
տրամադրել հիփոթեքային վարկ՝ դիցուք 11%-ով:

Գծապատկեր 3․ ՀՀ-ում ակտիվների արժեթղթավորման համակարգի
առաջարկվող մեխանիզմը1

Երրորդ քայլը սկսվում է այն ժամանակ, երբ «օրիգինատորը» տրամադրել է
հիփոթեքային վարկ: Վերջինս փաթեթավորում է տրամադրված հիփոթեքային
վարկերը առանձին փուլերում, որոնցում ընդգրկված վարկերը պետք է լինեն
միասեռ, այսինքն՝ դրանք համապատասխանեն միմյանց իրենց որակով,
ժամկետներով, ռիսկի մակարդակով, եկամտաբերությամբ և այլն: Հիփոթեքային
վարկերը վաճառքի պահին պետք է դասակարգված լինեն որպես ստանդարտ:
Համաձայն գործող օրենսդրության՝ ստանդարտ են դասակարգվում այն
ակտիվները, որոնք սպասարկվում են պայմանագրի համաձայն և
խնդրահարույց չեն, այսինքն՝ բավարարում են հետևյալ չափանիշներին՝2

1 Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից։
2 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական
պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ», ՀՀ
Կենտրոնական բանկի 23.04.99թ. թիվ 63 որոշում, 3.7 կետ․ https://www.cba.am

Վարկառու

ՊՀԱՀ

Օրիգինատոր

Ներդրողներ
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·  փոխառուի (պարտապանի) ֆինանսական կացությունը կասկած չի
հարուցում,

·  առկա է ակտիվը մարելու (սպասարկելու)՝ փոխառուի (պարտապանի)
բավարար ունակությունը:

Այդ պատճառով «օրիգինատորը» պետք է վաճառի հիփոթեքային վարկերի
փուլը միայն այն դեպքում, երբ հաճախորդը արդեն կատարել է մի քանի ամսվա
մարումներ: Այնուհետև «օրիգինատորը» վաճառում է հիփոթեքային վարկերի
փուլերը Պետական հիփոթեքային արժեթղթավորման հիմնադրամին
(այսուհետ՝ ՊՀԱՀ)՝ 13%-ով: Այս դեպքում օրիգինատորի շահույթը կկազմի 2%:
Այդ հիփոթեքային վարկերը դուրս են գրվում վարկատուի հաշվեկշռից և
հաշվառվում ՊՀԱՀ-ի հաշվեկշռում: «Օրիգինատորը» պարտավոր է
տեղեկացնել վարկառուներին ակտիվների վաճառքի մասին:

Չորրորդ քայլում տեղի է ունենում ՊՀԱՀ-ի կողմից վճարում ակտիվների ձեռք
բերման դիմաց: ՊՀԱՀ-ը, գնված ակտիվների ապահովությամբ, թողարկում է
արժեթղթեր՝ հիփոթեքային պարտատոմսեր: Միաժամանակ ՊՀԱՀ-ը պետք է
դիմի ՀՀ Կենտրոնական բանկ՝ վարկանիշ ստանալու համար, որը պետք է
մանրամասն ուսումնասիրի պարտքային պարտավորությունների
յուրաքանչյուր փուլի ռիսկայնությունը, վարկառուի, վարկատու
կազմակերպության և երաշխավորի ֆինանսական կայունության աստիճանը, և,
ըստ այդմ, որոշի թողարկված արժեթղթերի վարկանիշը: Այնուհետև
«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն ակտիվներով
ապահովված արժեթղթերին տրամադրելու է  միջազգային տարբերակիչ
ծածկագիր:

Հինգերորդ քայլում ՊՀԱՀ-ը վաճառում է այդ արժեթղթերը ներդրողներին.
վերջիններս կարող են լինել և՛ իրավաբանական, և՛ ֆիզիկական անձինք:

Հաջորդ քայլում ներդրողը վճարում է արժեթղթերի դիմաց:
Յոթերորդ քայլում վարկառուն ամսական վճարումներ է կատարում ՊՀԱՀ-

ին, որը ներառում է վարկի մայր գումարը և տոկոսագումարները:
Այնուհետև ՊՀԱՀ-ն կատարում է իր պարտականությունները ներդրողի

նկատմաբ՝ վճարումներ իրականացնելով պարտատոմսերի դիմաց:
ՊՀԱՀ-ի և օրիգինատորների միջև կնքվող պայմանագրերը պետք է լինեն

ունիֆիկացված, այսինքն՝ գնվող հիփոթեքային վարկերի փուլերը ունենալու են
միասնական չափանիշներ: Մեր կողմից առաջարկվող սխեմայի դեպքում այդ
չափանիշներն են՝

1. հիփոթեքային վարկ/գրավի արժեք հարաբերակցությունը՝ 70% (LTV),
2. հիփոթեքային վարկերը դասակարգված են որպես ստանդարտ

ակտիվներ,
3. տրամադրված բոլոր հիփոթեքային վարկերը ամբողջությամբ

ենթարկված են մոնիթորինգի,
4. հիփոթեքային վարկերը պետք է տրամադրվեն միայն ՀՀ դրամով,
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5. վարկառուներ կարող են լինել միայն ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք,
6. հիփոթեքային վարկի ժամկետը  պետք է գտնվի 5-15 տարի միջակայքում:
Միայն վերոնշյալ պայմանների բավարարման դեպքում հնարավոր է կնքել

հիփոթեքային վարկերի փուլի վաճառքի պայմանագիր օրիգինատորի և ՊՀԱՀ-
ի միջև:

Որպեսզի հիփոթեքային պարտատոմսերը գրավիչ լինեն ներդրողների
համար, դրանց տոկոսադրույքը ավելի բարձր է լինելու ֆինանսական շուկայում
գործող տոկոսադրույքներից: Գծապատկեր 4-ում ներկայացնենք ՀՀ
ֆինանսական շուկայի գործիքների տոկոսադրույքները. ներառված են
պետական միջնաժամկետ պարտատոմսերի միջին կշռված
եկամտաբերությունը, 1 տարուց ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը,
եվրոբոնդերի և վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները:

Գծապատկեր 4. Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները 2021թ. հունիսի
30-ի դրությամբ1

ՊՀԱՀ-ը պետք է թողարկի ազդագիր: Համաձայն Արժեթղթերի շուկայի մասին
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի՝ «Ազդագիրը պետք է պարունակի թողարկողի և
առաջարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը, որը
պետք է բավարար լինի ներդրողի կողմից թողարկողի և արժեթղթերով
նախատեսված պարտավորությունների ցանկացած երաշխավորի (այսուհետ՝
երաշխավոր) ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի,
եկամուտների և ծախսերի, գործունեության հեռանկարների, նրա հետ կապված
ռիսկերի, ինչպես նաև այդ արժեթղթերով ամրագրված իրավունքների
վերաբերյալ հիմնավորված գնահատական կազմելու համար»2 :

1 Հիմքը՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն,
https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx, ինչպես նաև
https://brite.blominvestbank.com/series/Weighted-Average-Interest-Rate-on-Eurobonds-3669/
2 Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենք։
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Կարևոր է ընդգծել այն հանգամանքը, որ, ի տարբերություն ավանդների,
հիփոթեքային պարտատոմսերի մարումը չի երաշխավորվելու ավանդների
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից. այդ պատճառով
հիփոթեքային պարտատոմսերի տարեկան առաջարկվող եկամտաբերությունը
ավելի բարձր է (գծապատկեր 4): ՊՀԱՀ-ի կողմից հիփոթեքային վարկերի փուլով
ապահովված պարտատոմսերը կթողարկվեն երկու տրանշով և յուրաքանչյուր
տրանշի պարտատոմսերը կունենան հետևյալ բնութագրիչները.

1. թողարկվող արժեթղթի դասը՝ անվանական, արժեկտրոնային
պարտատոմս

2. արժեթղթի ձևը՝ ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի,
3. թողարկման արժույթը՝ ՀՀ դրամ,
4. եկամտաբերությունը՝ տարեկան 8%,
5. հիփոթեքային պարտատոմս/հիփոթեքային վարկի փուլ

հարաբերակցությունը՝ յուրաքանչյուրի համար 40%,
6. տեղաբաշխման ձևը՝ երաշխավորված,
7. ապահովվածություն՝ ապահովված,
8. արժեթղթերի մարման ժամկետը՝ 24 ամիս:
Հիփոթեքային պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են ՀՀ Կենտրոնական

դեպոզիտարիայում ստանդարտ աճուրդի եղանակով: Պարտատոմսերի
արժեկտրոնը վճարվելու է եռամսյակը մեկ՝ հետևյալ բանաձևով՝ (1)
Արժեկտրոն = պարտատոմսի մնացորդային արժեք∗արժեկտրոնի տարեկան տոկոսադրույք( . )

Հիփոթեքային պարտատոմսերի թողարկման ոլորտում առկա են լինելու
հետևյալ ռիսկերը՝

1. իրացվելիության ռիսկը, որը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ
նախկինում այս պարտատոմսերի սահմանափակ քանակով թողարկման և
տեղաբաշխման պատճառով թողարկողը կարող է դժվարություններ ունենալ
դրանց վաճառքի ժամանակ: Այս ռիսկի նվազեցման նպատակով
պարտատոմսերը թողարկվելու են երկու տրանշով, ինչպես նաև
երաշխավորված են լինելու միջազգային բարձ վարկանիշ ունեցող
կազմակերպության կողմից:

2. վարկային ռիսկը այն բանի հավանականությունն է, որ պարտատոմսերի
ապահովություն համարվող հիփոթեքային վարկերի գծով
պարտավորությունները կարող են ժամանակին չկատարվել: Այս ռիսկի
նվազեցման նպատակով վարկավորող կազմակերպությունը պետք է ունենա
վարկային ռիսկի զսպման մեխանիզմներ, որոնք սահմանված են «Բանկերի
գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական
տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ի անբաժանելի մաս կազմող
«Վարկային ռիսկի հաշվարկը» հավելվածում: Բացի այդ, համաձայն
հիփոթեքային վարկավորման ուղեցուցում սահմանված ստանդարտի՝
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սահմանված LTV-ի առավելագույն արժեքն է 70%, իսկ հիփոթեքային վարկերով
ապահովված պարտատոմսերի թողարկման դեպքում թողարկվող
պարտատոմս/հիփոթեքային վարկի փուլ հարաբերակցությունը պետք է
տատանվի 75- 80 % միջակայքում:

3. տոկոսադրույքի ռիսկը, որը տեղի է ունենալու այն դեպքում, երբ ՀՀ
ֆինանսական շուկայում տոկոսադրույքները փոխվեն այնպես, որ
հիփոթեքային պարտատոմսերում ներդրումները լինեն ոչ գրավիչ: Այս ռիսկի
նվազեցման նպատակով թողարկվող հիփոթեքային պարտատոմսերը, ի
տարբերություն այլ երկրներում կիրառվող պարտատոմսերի, թողարկվում են
համեմատաբար կարճ ժամկետայնությամբ՝ երկու տրանշով, ֆինանսական
շուկայի այլ գործիքների տոկոսադրույքներից ավելի բարձր
եկամտաբերությամբ (տե՛ս գծապատկեր 4):

4. երկրի ռիսկը այն բանի հավանականությունն է, որ ՀՀ-ում կարող են տեղի
ունենալ այնպիսի իրադարձություններ, որոնց արդյունքում ՀՀ ֆինանսական
շուկան կհայտնվի անկայուն վիճակում․ արդյունքում ներդրողները կորուստներ
կկրեն: Բացի այդ, հնարավոր է՝ ընդունվեն այնպիսի նորմատիվ-իրավական
ակտեր, որոնք կարող են ազդել հիփոթեքային պարտատոմսերի գրավչության
վրա:

Որպես հիփոթեքային պարտատոմսերում ներդրումներ կատարողներ
կարող են հանդիսանալ ՀՀ ներդրումային ընկերությունները, որոնց
թույլատրվում է ներդրումներ կատարել բարձր  իրացվելի արժեթղթերում, բացի
այդ, վերջին տարիներին ՀՀ ներդրումային ընկերությունների կողմից
հրապարակված աուդիտորական եզրակացությունները դրական են: Վերջին
տարիներին աճել են ՀՀ ներդրումային ընկերությունների ակտիվների
մեծությունը, ինչպես նաև կուտակված շահույթը (տե՛ս գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5․ ՀՀ ներդրումային ընկերությունների հիմնական
հաշվեկշռային ցուցանիշները 2014-2020թթ. (մլրդ դրամ)1

1Գծապատկերը կառուցվել է հեղինակի կողմից, հիմքը՝  ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական
կազմակերպությունների վիճակագրության բաժին՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ակտիվներ 25,4 28,7 41,6 64,3 56,6 63,5 77,3
Պարտավորություններ 20,5 24,5 35,1 54,5 45,9 50,3 63,6
Ընդհանուր կապիտալ 49,2 40,4 6,5 9,8 10,7 13,1 13,6
Կուտակված շահույթ 1,4 0,8 2,0 3,1 3,6 4,9 5,7
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Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ 2018-2020 թթ. աճել են ներդրումային
ընկերությունների հաշվեկշռային բոլոր ցուցանիշները, բացի այդ 2020թ.
ներդրումային ընկերությունների ակտիվների ընդհանուր մեծությունը 2014թ-ի
համեմատությամբ աճել է 3 անգամ, իսկ կուտակված շահույթը՝ ավելի քան 4
անգամ:

Այսպիսով, հիփոթեքային վարկերի արժեթղթավորման մեխանիզմի
ներդրումը կբարձրացնի վարկավորող կազմակերպությունների ֆինանսական
ռեսուրսների ներգրավման հնարավորությունները, հիփոթեքային վարկերի
հասանելիությունը, որի արդյունքում կզարգանա ՀՀ հիփոթեքային
վարկավորման շուկան, արդյունում նաև՝ ամբողջ ֆինանսական շուկան:
Հիփոթեքային վարկերի արժեթղթավորման մեխանիզմի ներդրմամբ կշահեն ՀՀ
հիփոթեքային վարկի շուկայի բոլոր մասնակիցները:

Գրականություն

1. Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ
օրենք։
2. Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենք։
3. «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով
ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենք։
4. «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ,
«Բնակարանային միկրովարկերի և էներգաարդյունավետ
վերանորոգման վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ»,
22.04.2014թ., թիվ 009 L որոշում։
5. «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ ՀՀ
Կենտրոնական բանկի նախագահի 03.02.2010, թիվ 1/53Ա
որոշում․Կանոնադրություն,http://www.hfy.am/files/The_Chart
er_of_HFY_09.11.2020.pdf
6. «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի
պաշտոնական կայքէջ, http://www.hfy.am/am/mission.html
Արարատ Բանկ ՓԲԸ պաշտ. կայքէջ՝
https://www.araratbank.am/hy/irakanacvats-
toxarkumner/124/,մուտք՝ է 14.11.2021թ.։
7. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի
դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների
ձևավորման կարգ» ՀՀ Կենտրոնական բանկի 23.04.99թ. թիվ
63 որոշում, 3.7 կետ https://www.cba.am
8. ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամավարկային և
ֆինանսական վիճակագրություն,
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https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx,
ինչպես նաև https://brite.blominvestbank.com/series/Weighted-
Average-Interest-Rate-on-Eurobonds-3669/
9. ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական
կազմակերպությունների վիճակագրության բաժին՝
https://www.cba.am/am/SitePages/statfinorg.aspx
10.https://www.araratbank.am

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական
խորհրդի անդամ, տ.գ.դ. Թ.Ն.Մանասերյանը։
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