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Ա ՊՐԱԿ, №2 / հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դրանց 

դասավանդման մեթոդիկա // ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն, Վանաձորի պետական համալսարան/: Խմբ.  

խորհուրդ` Թ. Շահվերդյան և այլք. – Երևան: «ՎԱՌՄ» ՍՊԸ, 2021. – 596 էջ: 

 

Ժողովածուն ամփոփում է հումանիտար և հասարակական գիտու-

թյունների տարաբնույթ հարցերին, ինչպես նաև դրանց դասավանդման 

մեթոդիկային վերաբերող գիտական հոդվածներ, որոնք խմբագրական 

խորհրդի անդամները գրախոսել, խմբագրել և երաշխավորել են տպագ-

րության:  

 

 
© Հեղինակային խումբ, 2021 

© Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 

  պետական համալսարան, 2021 

ISSN 1829-4804                                           



 
Печатается по решению ученого совета 

Ванадзорского  государственного университета имени  О. Туманяна  
 

 

    

Редакционный советРедакционный советРедакционный советРедакционный совет    

ТТТТ....    СССС....    ШахвердянШахвердянШахвердянШахвердян,    д. ф. н. (председатель редакционного совета, главный редактор) 

Э.Э.Э.Э.    Р.Р.Р.Р.    БабурянБабурянБабурянБабурян,    к. ф. н. (заместитель председателя редакционного совета) 

ДДДД....    В.В.В.В.    ГюлзатянГюлзатянГюлзатянГюлзатян,    к. ф. н. (ответственный секретарь) 
        

    

Члены редакционного советаЧлены редакционного советаЧлены редакционного советаЧлены редакционного совета    

Л.Л.Л.Л.    Ш.Ш.Ш.Ш.    ОганисянОганисянОганисянОганисян, д. ф. н., член-корр. НАН РА, А.А.А.А. К.К.К.К. ЕгиазарянЕгиазарянЕгиазарянЕгиазарян,    д. ф. н., 

П.П.П.П.    О.О.О.О.    ГеворГеворГеворГеворккккянянянян, д. пед. н., В.В.В.В.    А.А.А.А.    КарагезянКарагезянКарагезянКарагезян, д. пед. н., Р.Р.Р.Р.    Н.Н.Н.Н.    АзарянАзарянАзарянАзарян, д. пед. н., 

И.И.И.И.    К.К.К.К.    КарапетянКарапетянКарапетянКарапетян,    д. пед. н., М.М.М.М.    П. МкртумянП. МкртумянП. МкртумянП. Мкртумян, д. псих. н., ФФФФ....    ВВВВ....    МовсисянМовсисянМовсисянМовсисян, д. и. н., 

КККК....    ГГГГ....    ХачатрянХачатрянХачатрянХачатрян, д. и. н., С.С.С.С.    А.А.А.А.    ЗакарянЗакарянЗакарянЗакарян,    д. филос. н., Г.Г.Г.Г.    М.М.М.М.    КерянКерянКерянКерян,    д. пол. н., 

Г.Г.Г.Г.    М.М.М.М.    ПапоянПапоянПапоянПапоян, к. экон. н., K.K.K.K.    С.С.С.С.    КазарянКазарянКазарянКазарян,    к. ю. н., К.К.К.К.    С.С.С.С.    АрустамянАрустамянАрустамянАрустамян, к. ф. н., 

С.С.С.С.    С.С.С.С.    БабаянБабаянБабаянБабаян, к. ф. н., Т.Т.Т.Т.    В. В. В. В. ТадевосянТадевосянТадевосянТадевосян, к. ф. н., АААА....    ПППП....    АрутюнянАрутюнянАрутюнянАрутюнян, к. ф. н., 

Л.Л.Л.Л.    М.М.М.М.    МалумянМалумянМалумянМалумян, к. ф. н., Л.Л.Л.Л.    Ю.Ю.Ю.Ю.    ВарданянВарданянВарданянВарданян, к. ф. н., К.К.К.К.    Г.Г.Г.Г.    ГуланянГуланянГуланянГуланян, к. ф. н.,    

Н.Н.Н.Н.    А.А.А.А.    ДжагинянДжагинянДжагинянДжагинян, к. ф. н.,  А.А.А.А.    Ж.Ж.Ж.Ж.    АракелянАракелянАракелянАракелян, к. пед. н., А.А.А.А.    А.А.А.А.    ПапоянПапоянПапоянПапоян,    к. пед. н.    

    

 

 

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ ВАНАДЗОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, ВЫПУСК А, №2 / гуманитарные и общественные науки, 

методика их преподавания// Министерство образования, науки, культуры и 

спорта РА, Ванадзорский государственный университет/ Ред. совет –  

Т. Шахвердян и др. – Ереван, ООО «ВАРМ», 2021.–  596  с. 

       

 

        В сборнике представлены научные статьи, относящиеся к вопросам  

гуманитарных и общественных наук, а также методикe их  преподавания, 

которые после рецензирования и редактирования были рекомендованы к 

печати по решению редакционного совета. 
 

© Авторская группа, 2021 

©  Ванадзорский государственный университет 

 имени О. Туманяна, 2021  
  

ISSN 1829-4804                                           



Printed by the Resolution of the Academic Council of  

Vanadzor State University after H. Tumanyan 

 

Editorial Editorial Editorial Editorial ВоardВоardВоardВоard    

TTTT....    SSSS....    ShahverdShahverdShahverdShahverdyanyanyanyan, Doctor of Philological  Sciences (Chairman of the Editorial Board, Chief Editor) 

HHHH....    RRRR....    BaburyanBaburyanBaburyanBaburyan, Candidate of Philological Sciences (Deputy Chairman of the Editorial Board) 

D.D.D.D.    V.V.V.V.    GyulzatyanGyulzatyanGyulzatyanGyulzatyan, Candidate of Philological Sciences (Secretary-in-Charge) 

 

Editorial Editorial Editorial Editorial ВоardВоardВоardВоard    MMMMembersembersembersembers    

LLLL    Sh.Sh.Sh.Sh.    HovhannisyanHovhannisyanHovhannisyanHovhannisyan, Doctor of Philological Sciences, Member of NAS, 

AAAA....    KKKK....    YeghiazaryanYeghiazaryanYeghiazaryanYeghiazaryan, Doctor of Philological Sciences, PPPP....    HHHH....    GevorgyanGevorgyanGevorgyanGevorgyan, Doctor of 

Pedagogical Sciences, V.V.V.V.    HHHH....    GharagyozyanGharagyozyanGharagyozyanGharagyozyan, Doctor of Pedagogical Sciences, R.R.R.R.    N.N.N.N.    AzaryanAzaryanAzaryanAzaryan, 

Doctor of Pedagogical Sciences, I.I.I.I.    K.K.K.K.    KarapetyanKarapetyanKarapetyanKarapetyan, Doctor of Pedagogical Sciences, 

M.M.M.M.    P.P.P.P.    MkrtumyanMkrtumyanMkrtumyanMkrtumyan, Doctor of Psychological Sciences, F.F.F.F.    V.V.V.V.    MovsisyanMovsisyanMovsisyanMovsisyan,    Doctor of 

Historical Sciences, K.K.K.K.    H.H.H.H.    KhachatryanKhachatryanKhachatryanKhachatryan, Doctor of Historical Sciences, S. A. ZakaryanS. A. ZakaryanS. A. ZakaryanS. A. Zakaryan,    

Doctor of Philosophical Sciences, G.G.G.G.    M.M.M.M.    KeryanKeryanKeryanKeryan,    Doctor of Political Sciences, 

H.H.H.H.    M.M.M.M.    PapoyanPapoyanPapoyanPapoyan, Candidate of Economic Sciences, Ch.Ch.Ch.Ch.    S.S.S.S.    GhazaryanGhazaryanGhazaryanGhazaryan, Candidate of 

Juridical Sciences, K.K.K.K.    S. ArustamyanS. ArustamyanS. ArustamyanS. Arustamyan, Candidate of Philological Sciences, S.S.S.S.    S.S.S.S.    BabayanBabayanBabayanBabayan, 

Candidate of Philological Sciences, T.T.T.T.    V. V. V. V. Tadevosyan,Tadevosyan,Tadevosyan,Tadevosyan, Candidate of Philological Sciences, 

H. P. HarutyunyanH. P. HarutyunyanH. P. HarutyunyanH. P. Harutyunyan, Candidate of Philological Sciences, L.L.L.L.    M.M.M.M.    MalumyanMalumyanMalumyanMalumyan, Candidate of 

Philological Sciences, L.L.L.L.    Yu.Yu.Yu.Yu.    VardanyanVardanyanVardanyanVardanyan, Candidate of Philological Sciences, 

K.K.K.K.    H.H.H.H.    GulanyanGulanyanGulanyanGulanyan, Candidate of Philological Sciences, N.N.N.N.    A.A.A.A.    JaghinyanJaghinyanJaghinyanJaghinyan, Candidate of 

Philological Sciences, A.A.A.A.    Zh.Zh.Zh.Zh.    ArakelyanArakelyanArakelyanArakelyan, Candidate of Pedagogical Sciences, 

A.A.A.A.    A.A.A.A.    PapoyanPapoyanPapoyanPapoyan, Candidate of Pedagogical Sciences. 

    

SCIENTIFIC PROCEEDINGS OF VANADZOR STATE UNIVERSITY, ISSUE “A”, 

№2 / Humanities and Social Sciences and their teaching methodology // RA 
Ministry of Education, Science,  Culture and Sport, Vanadzor State University/.  

Editorial Board: T. Shahverdyan, etc. –  Yerevan. “VARM” Ltd, 2021. – 596 p. 

 

 

The collection summarizes scientific articles on various issues of 

Humanities and Social Sciences, as well as scientific articles referring to their 

teaching methodology, which have been reviewed, edited and recommended 

for publication by the members of the Editorial Board. 

 

© Authors’ group, 2021 

© Vanadzor State University 

 after H. Tumanyan, 2021 

ISSN 1829-4804                                           



 
– 7 – 

    

    

    

    

    

ԼԵԶՎԱԲԱՆԼԵԶՎԱԲԱՆԼԵԶՎԱԲԱՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ    

ЯЗЫКОЗНАЯЗЫКОЗНАЯЗЫКОЗНАЯЗЫКОЗНАНИЕНИЕНИЕНИЕ    

LINGUISTICSLINGUISTICSLINGUISTICSLINGUISTICS    

        



 
– 8 – 

ՀՏԴ  81՝04   
ԼԼԼԼեհականեհականեհականեհական    փոխառություններըփոխառություններըփոխառություններըփոխառությունները    ԿԿԿԿամենիցիամենիցիամենիցիամենիցի1111    

դատականդատականդատականդատական    արձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններում    ևևևև    նրանցնրանցնրանցնրանց    
արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը    գեղարվեստականգեղարվեստականգեղարվեստականգեղարվեստական    գրականությանգրականությանգրականությանգրականության    մեջմեջմեջմեջ    

Անահիտ ԱզարյանԱնահիտ ԱզարյանԱնահիտ ԱզարյանԱնահիտ Ազարյան    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. փոխառություն, պաշտոնանուն, իրավական 
հարաբերություններ, փոխատու լեզու, տառադարձման օրինաչափու-
թյուններ, բաղաձայնական համակարգ, նորակերտ հարադրություններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Պատմաբան Վ. Ռ. Գրիգորյանի աշխատասիրությամբ 1963 թ. լույս 
տեսած «Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձանա-
գրությունները (XVIդ.)» ուսումնասիրությունը2 հետաքրքիր նյութեր է 
տալիս Արևելյան Եվրոպայի հայկական ամենախոշոր գաղթավայրերից 
մեկի՝ Կամենեց-Պոդոլսկի հայ բնակչության իրավական, հանրատնտե-
սական և մասամբ էլ քաղաքական կացության վերաբերյալ3:  

Ուսումնասիրելով դատական արձանագրությունների բառապա-
շարը՝ իբրև տվյալ ժամանակաշրջանի իրականության արտացոլում, 
առանձնացրել ենք փոխառությունները: 

Ուսումնասիրության համար սկզբնաղբյուր են ծառայել վերոնշյալ 

                                                                 
1 Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի նախնական անվանումներից մեկն է, որը հավա-

նաբար կիրառվել է 9-րդ դարից սկսած: 
2 Կամենեց-Պոդոլսկում ստեղծված բազմաթիվ ձեռագիր մատյանները, որոնց 

մի մասը այժմ պահվում է Լենինգրադում, կարևոր սկզբնաղբյուր են ոչ միայն 
Պոդոլյեի, այլև ողջ Լեհաստանի, Ուկրաինայի և Ռումինիայի պատմության 
համար: Նրանցում հատկապես մեծարժեք են կամենիցյան տարեգրությունները, 
որոնք բաղկացած են մի քանի ժամանակագրություններից [4, 20]:  

3 Դժվար է պատասխանել այն հարցին՝ երբ են հայերը հաստատվել Պոդոլյեի 
կենտրոն Կամենիցում: Ցարդ պարզված չէ անգամ Կամենիցի հիմնադրման 
հստակ ժամանակը: Հայտնի է, որ հայերի հաստատվելուց շատ կարճ ժամանակ 
անց այդ քաղաքը դառնում է Եվրոպայի հայկական խոշորագույն գաղթավայրե-
րից մեկը. տեղի հայ գաղութը ազգաբնակչության թվով գերազանցում էր անգամ 
Լվովին:  

Այս հանգամանքով պայմանավորված՝ Կամենիցում ստեղծված բազմաթիվ 
ձեռագիր մատյանները կարևոր սկզբնաղբյուր են ամբողջ տարածաշրջանի լեզ-
վական իրողությունների ուսումնասիրման տեսանկյունից: 
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դատարանի 369 արձանագրությունների լեհական փոխառությունները4: 
Անդրադառնալով մեր կողմից հետազոտվելիք թեմային՝ 

Ս. Ղազարյանը գրել է. «.... հայ և եվրոպական ժողովուրդների միջև 
ստեղծված հարաբերությունները և սելջուկյան, մոնղոլական ու թուրքա-
կան արշավանքներն ու տիրապետությունը Հայաստանում բազմաթիվ 
նոր բառերի առաջացման ու տարածման անհրաժեշտության պահանջ են 
դնում՝ հարստացնելով միջին հայերենի բառապաշարը, թեև փոխառված 
բառերի զգալի մասը չի արմատանում հայոց հետագա շրջանի գրավոր 
լեզվի մեջ» [5, 276-277]: 

Ուսումնասիրված դատական 369 արձանագրություններում ամենից 
հաճախադեպը լեհական փոխառություններն են5: Դա պայմանավորված 
է նրանով, որ թեև Կամենիցում գոյություն է ունեցել երեք ինքնավարու-
թյուն՝ լեհական, ուկրաինական և հայկական, այնուամենայնիվ այդ հան-
գամանքը նպաստում էր արդեն իսկ գոյություն ունեցող ինքնավարու-
թյունների լեզուների փոխներթափանցումներին: Կամենիցի հայությունը, 
համեմատած լեհահայ մյուս գաղութների հետ, ուշ ձուլվեց [4, 39]: Դրա 
հիմքում, իհարկե, հայկական գաղութի թե՛ լեզվական, թե՛ մշակութային և 
թե՛ իրավական համակարգերի հարաբերական անկախությունն էր: 

Աշխատանքում նպատակ է հետապնդվում ներկայացնելու հայոց 
լեզվի զարգացման այդ փուլին բնորոշ բառային իրողությունները՝ ելնելով 
պատմահամեմատական և մակածման (ինդուկտիվ) մեթոդներից, այն է՝ 
մասնավոր դատողությունների հիման վրա եզրահանգելով ընդհանուրի 
վերաբերյալ: 

Դատական արձանագրությունների լեհական փոխառություններըԴատական արձանագրությունների լեհական փոխառություններըԴատական արձանագրությունների լեհական փոխառություններըԴատական արձանագրությունների լեհական փոխառությունները    
Oտար բառերի՝ փոխառությունների ներթափանցումը լեզվի որևէ 

շրջափուլ տեղի է ունենում կա՛մ ժողովուրդների անմիջական շփման, 
կա՛մ էլ ստեղծված տարատեսակ մշակութային շփումների միջոցով: Այս 
դեպքում մենք գործ ունենք ժողովուրդների անմիջական շփմամբ միջին 

                                                                 
4 Հիշյալ փոխառությունների մեծ մասի հետագա գործածությունը առաջին 

հերթին պետք է պայմանավորել ոչ թե լեհական ազդեցությամբ, այլ ավելի ուշ 
ժամանակաշրջանում ռուսերենի ազդեցությամբ: 

5 Փաստական նյութի, եզրահանգումների, դատողությունների և միջինհայե-
րենյան փոխառությունների քննության համար ուսումնասիրել ենք «Միջին հայե-
րենի բառարան»-ը, հարկ եղած դեպքում օգտվել «Նոր բառգիրք հայկազեան 
լեզուի», «Հայերէն արմատական բառարան», «Հայերէն բացատրական բառարան» 
և «Հայոց լեզվի բարբառային բառարան» աշխատություններից:  
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հայերեն ներթափանցած լեհական ծագում ունեցող օտարամուտ6 բառերի 
հետ7, որոնք ներկայացնում են հետևյալ հիմնական իմաստային 
դաշտերը. 

1. ՊաշտոնանուններՊաշտոնանուններՊաշտոնանուններՊաշտոնանուններ՝ բան (pan) «պարոն», շլախեդնիյ (szlachcic) 
«մանր կալվածատեր», ուրեատնիք (urzednik) «ոստիկան», պուրմիսդր 
(burmistrz) «քաղաքագլուխ», ռայդցա (redca) «խորհրդական», սդարօսդայ 
(starosta) «վարչական գործերի կառավարիչ», վոյթ (wojt) «գավառապետ», 
վոյվոտայ (wojewoda) «քաղաքացիական բարձր պաշտոնյա», տէբուդադ 
(deputat) «պատգամավոր», փիսար (pisarz) «գրագիր», քօմօրնիք (komornik) 
«դատական կատարածու»: 

2. Չափի, արժՉափի, արժՉափի, արժՉափի, արժեքի միավորներեքի միավորներեքի միավորներեքի միավորներ, հարկ, տուրք՝ հարկ, տուրք՝ հարկ, տուրք՝ հարկ, տուրք՝ բոմոչնա // բոմոցնա 
(հին լեհերեն) «գործը լսելու համար դատական տուրք», բամեդնիյ (հին 
լեհերեն) «դատական տուրք», զադան (zadatek) «առգին», լօքօդ (lokieć) 
«երկարության չափ՝ արմնկաչափ», հրիւնայ (grzywna) «դրամական 
միավոր», հրուշ // հրոշ (grosz) «գրոշ», մոնիդայ (moneta) «դրամ», ռաթայ 
(rata) «մուծման վճար», սումայ (suma) «դրամ»: 

3. Մասնագիտություն, արհեստ՝ Մասնագիտություն, արհեստ՝ Մասնագիտություն, արհեստ՝ Մասնագիտություն, արհեստ՝ բրինցիբալ (pryncypał) «տեր», 
կօշքար (հին լեհերեն) «սայլապան», միրոջնիք (mlynarczyk) 
«ջրաղացպան», մուժիք (macznik) «ջրաղացպան», շաֆար (szafarz) 
«մառանապետ», ֆուրման (furman) «կառապան»: 

4. Կենցաղ, տնտեսություն՝ Կենցաղ, տնտեսություն՝ Կենցաղ, տնտեսություն՝ Կենցաղ, տնտեսություն՝ բասքա // բասիքա (pasieka) 
«մեղվափեթակ», բրիսդաւքայ (przystawka) «աղցանաման», եառմարք 
(jarmark) «տոնավաճառ», մաղազին (magazyn) «խանութ», պէչքայ // բէչքայ 
(beczka) «տակառ», սդեբքայ (stepka) «նկուղ», սդրդայ (sterta) «դեզ», սդօլ 
(stol) «սեղան», պոտնեա «ճամպրուկ», քամէն (kamien) «կշռաքար», 
քուխնայ (kuchnia) «խոհանոց», քօբիցա (kopica) «դեզ», ուպրուս (obrus) 
«սփռոց», քօմօրայ (komora) «փոքր սենյակ», քօրչմա (karczma) «պանդոկ», 
ֆորմայ (forma) «կաղապար»: 

                                                                 
6 Բնորոշումը Մ. Մուրադյանինն է. «Միջին հայերենում պատկառելի չափերի 

են հասնում օտարամուտ բառերը, որոնց գլխավոր աղբյուրներն են՝ արաբերենը, 
պարսկերենը, հունարենը, իտալերենը, ֆրանսերենը, թուրքերենը, ինչպես և 
ասորերենը, վրացերենը» [1, 197]:  

7 Պետք է կարևորել նաև այն հանգամանքը, որ թեև տվյալ փոխառությունները, 
ըստ միջին հայերենի բառարանի, լեհական ծագում ունեն, սակայն բոլոր այդ 
բառերի՝ որևէ փոխատու լեզվի պատկանելությունը այնքան էլ միանշանակ չէ, 
հետևաբար հարկ ենք համարում նշել նաև դրանց պայմանականության մասին: 
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5. Իրավական հարաբերություններԻրավական հարաբերություններԻրավական հարաբերություններԻրավական հարաբերություններ՝ աբէլացիա (apelacja) «վճռաբեկ 
գանգատ», արեսդ (areszt) «կալանք», բլենի բօդենդ (plenipotent) 
«լիազորված անձ», բրիվիլեայ (przywilej) «արտոնություն», գազնայ (kazn) 
«բանտ», զաբիս (zapis) «պարտամուրհակ», ինվէնդար (inwentarz) «գույք», 
մահարիչնիք // մահրիչնիք «վկա», մինութայ (minuta) «դատավճռի 
քաղվածք», ռաթայ (rata) «մուծում», ռաթուշ (ratusz) «բանտ», սդադուդ 
(statut) «կանոնադրություն», սոտուշ // սօտուշ // սոտուչ «անձնավորու-
թյուն, որից գնված է վիճելի առարկան», տեքրեդ // տէգրէթ (dekret) «վճիռ», 
տիլեցիա (dylacja) «ժամկետի երկարաձգում», տովոտ (dowod) 
«ապացույց», տօգլատ (dokladka) «հավելում», ումոցովանըյ (umocowanie)8 
«լիազորված», ուվեազանեայ (uwięzienie) «կալանք», փրօքուրադօր 
(procurator) «դատախաղ»: 

6. Հագուստ, կտորեղեն, զարդեր՝ Հագուստ, կտորեղեն, զարդեր՝ Հագուստ, կտորեղեն, զարդեր՝ Հագուստ, կտորեղեն, զարդեր՝ լանցուխ (lańcuch) «շղթա», հաչքա 
(haczyk) «ճարմանդ», սփօնքայ // զբօնքայ (zaponka) «ճարմանդ», 
ատամաշքա (adamaszek) «կտորի տեսակ», բլախօթ (plachta) «քաթանե մեծ 
թաշկինակ», սնոր (sznur) «երիզ», քիրի (kir) «սև մահուդ», քօլփաք (kolpak) 
«գլխադիր»: 

7. Գործիքներ, զենքեր՝ Գործիքներ, զենքեր՝ Գործիքներ, զենքեր՝ Գործիքներ, զենքեր՝ հագովնիցայ (hakownica) «հրացան», շապլա 
(szabla) «թուր», քրեսքա // քրօսքա (krocica) «ատրճանակ»: 

8. Զգայական ընկալումներ՝ Զգայական ընկալումներ՝ Զգայական ընկալումներ՝ Զգայական ընկալումներ՝ բիւէ (biba) «հարբեցողություն», կվալդ 
(gwalt) «աղմուկ»: 

9. Հասարակական հարաբերություններ՝ Հասարակական հարաբերություններ՝ Հասարակական հարաբերություններ՝ Հասարակական հարաբերություններ՝ նագլատ (naklad) «ծախս», 
շթուքայ (sztuka) «հատ»: 

10.     ԿենդանանունԿենդանանունԿենդանանունԿենդանանուն՝ ՝ ՝ ՝ եալովիցամըյ (jalowizna) «ստերջ կով»: 
Ըստ խոսքիմասային պատկանելության՝ լեհական փոխառություն-

ները հիմնականում գոյականներ են: 
Իմաստային դաշտերի բազմազանությունը վկայում է փոխառու-

թյունների պատկառելի չափերի մասին, որոնք, ինչպես նկատելի և հաս-
կանալի է, արդյունք են հասարակական, քաղաքական մի իրավիճակի, 
որն ուղեկցել է հայ ժողովրդի մի հատվածին իր կյանքի մի որոշակի 
փուլում: 

Փոխառությունների առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք մեծ 

                                                                 
8 Սույն բառը լեհերենում կիրառվում է բայանուն-գոյականի արժեքով, հետևա-

բար բնականոն է փոխառության՝ հայերենում՝ համապատասխան հիշյալ արձա-
նագրությունների մեջ հարակատար դերբայով կիրառությունը, ինչպես՝ «Ի յայս 
աւուր դատաստանին առջեւն եկաւ Սարգիս մանտաւաք եւ կանկատ առաւ 
Միլքոյին վերայ. որ է ումոցովանըյումոցովանըյումոցովանըյումոցովանըյ Խաչուէն կնոջէ ....»: 
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մասամբ ժամանակավոր բնույթ չեն կրում: Ի տարբերություն այն տեսա-
կետի, որ փոխառությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում, «…. փոխ-
առյալ բառերի մեծագույն մասը գործածվում է այնքան ժամանակ, որքան 
որ տևում է փոխատու լեզվով խոսողների տիրապետությունը» [2, 516], 
այնքան էլ չի վերագրվում մեր կողմից ուսումնասիրվող փոխառություն-
ներին: 

Ստորև մենք կուսումնասիրենք լեհահայոց արձանագրությունների 
այն փոխառությունները, որոնք առկա են ոչ միայն լեհահայոց խոսված-
քում, այլև արևելահայոց մեջ: Պատահական չէ, որ և՛ գաղթահայերը, և՛ 
բնիկ հայերը նույն կարգի փոխառություններ են կատարել, փոխառու-
թյուններ, որոնք արտացոլում էին մեզնում չեղող երևույթներ: Մի մասի 
համար դրանք դիտարկվել են որպես հիմնական բառապաշարի տարրեր, 
իսկ մյուս մասի համար՝ փոխառություն. իզուր չէ, որ Է. Աղայանը 
հետևյալ կերպ է բնութագրել փոխառությունները. «ժամանակավոր 
բնույթ են կրում լեզվի պատմության մեջ ու մեծ մասամբ չեն մերվում նրա 
բառային կազմին, մանավանդ հիմնական բառաֆոնդին, նրանք նաև 
զգալի դեր չեն կատարում լեզվի զարգացման պրոցեսում և, առհասարակ, 
ազդեցություն չեն գործում լեզվի վրա» [2, 517]: 

 
ՓոխաՓոխաՓոխաՓոխառռռռությունները գեղարվեստական գրականության մեջությունները գեղարվեստական գրականության մեջությունները գեղարվեստական գրականության մեջությունները գեղարվեստական գրականության մեջ    

1. Եառմարք («տոնավաճառ») փոխառությունը, որոշակի փոփոխու-
թյունների ենթարկված, մինչև օրս էլ բավականին կիրառելի է արևելահայ 
ժողովրդախոսակցական լեզվում: Նշենք կիրառության օրինակ՝ Ինչպես 
յայտնի է ԵարմրկաԵարմրկաԵարմրկաԵարմրկա կոչւած տեղում առևտուր անող մանրավաճառները 
գործադուլ էին արել տեղերի գինը թանգացնելու համար (Մամուլ): Տվյալ 
օրինակում այս փոխառությանը վերագրվել է տեղանիշ հատուկ անվան 
իմաստ: 

1.1. Թիֆլիսի բարբառում այս փոխառությունը հետաքրքիր փոփո-
խությունների է ենթարկվել՝ վերածվելով յարմունկա-ի9: Օրինակ՝ 
Յարմունկումը Յարմունկումը Յարմունկումը Յարմունկումը բատինկեք առա (ԳՍ):  

1.2. Եառմարք փոխառությունը Նոր Նախիջևանի բարբառում 
կիրառվում է յառմուք տարբերակով:  

2. Մուժիք («ջրաղացպան»)10 միջինհայերենյան փոխառությունը 
                                                                 

9 Ունի նաև Յարմուկա ձևը. երկու ձևերն էլ գործածական են միայն արևմտա-
հայոց մոտ, ինչպես՝ Քյընըմա յարմուկայարմուկայարմուկայարմուկա, ետ տըեռնալիս մըթեն ա ընգնըմ, քյնըմ 
ա համին էտ տոնը ղոնաղ ընգընըմ (ԳՍ): 

10 Խարբերդի բարբառում մուժիկ նշանակում է «մշուշ, մառախուղ»:  
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ժամանակակից հայերենում ենթադրաբար իմաստի նորացման է 
ենթարկվել, այսինքն՝ նախկին իմաստը մոռացվել է, և բառը գործածվում 
է միայն նոր իմաստով: Ներկայումս մուժիք գոյականին վերագրվել է 
«ռուս գյուղացի, գեղջուկ» իմաստը11, ինչպես՝ .... Էս ժամանակ էր ահա, որ 
հյուսիսի դաշտերում Երկաթակամ ու համառ մի նոր մուժիկ մուժիկ մուժիկ մուժիկ երևաց .... 
(ԵՉ): Խնդրե՛մ, մտեք,– Ներեցե՛ք ... երկու մուժիկ՝ մուժիկ՝ մուժիկ՝ մուժիկ՝ դռներում (ՊՍ): Նույն 
ժամուն մի մուժիկ, մուժիկ, մուժիկ, մուժիկ, բարձած սայլակով, տարաժամ քաղաքը ներս էր 
բերում յուր ագարակային բերքը (Ր): – Էխ-է՜խ, մուժի՛կմուժի՛կմուժի՛կմուժի՛կ: ՄուժիկինՄուժիկինՄուժիկինՄուժիկին 
հարկավոր է – մի զույգ կոշիկ (ԵՉ): 

3. Պէչքայ // բէչքայ («տակառ»)12 փոխառությունը, պահպանելով 
նախնական իմաստը և հնչյունական որոշակի փոփոխությունների 
ենթարկվելով, կիրառություն է գտել նաև հայ գրականության դասական-
ների ստեղծագործություններում: Բերենք գործածության մի քանի 
օրինակ՝ Գոտիկը, ինչպես բոշկի բոշկի բոշկի բոշկի կապը, մեջքովն ոլորած, դուրս թռավ 
(ԽԱ): Մի բոչկա բոչկա բոչկա բոչկա ջուրը, խնայելով, խմում ենք երկու օր. օրական մի 
բակլաշկա՝ ոնց որ ուղտին գդալով ջրես .... (ՍԶ): – Ողջույն Սյունյաց 
սպարապետին,– բղավում է Բոչկա Բոչկա Բոչկա Բոչկա Զախարը կանացի ձայնով, որ 
անբնական է նրա հաստ մարմնի համար (ԱԲ): Իսկ հայտնի 
պոնդոկապետ ԲոչկաԲոչկաԲոչկաԲոչկա Նիկոլայը, նա, որ հանրամատչելի դուխան է 
պահում Լորիս Մելիքյան փողոցի վրա .... (ԵՉ): 

Վերջին օրինակներում արդեն առկա է անձին երկրորդաբար տրվող, 
նրա գիրության հատկանիշը բնութագրող, մականուն դարձած հատուկ 
անուն: 

4. Սդօլ («սեղան»)13 բառը ևս, թերևս հետագայում ռուսերենի 
ազդեցությամբ փոխանցվելով ժամանակակից արևելահայերենի խոսակ-
ցական բառապաշարին, լայն գործածություն է գտել, ինչպես՝ Գնում իս 
տունը վիր գրում. Երկու կոտրած սկամի, մե հին ստոլստոլստոլստոլ ու մե քանի ային-

                                                                 
11 Մուժիկ գոյականը ռուսերենում ունի հետևյալ իմաստները. 1) գյուղացի, 

2) տղամարդ, 3) տղամարդ՝ ամուսին, 4) աշխատակից՝ դժվար, կեղտոտ աշխա-
տանք կատարող: Հետևաբար կարող ենք որոշակիորեն փաստել, որ բառը հայե-
րենին է անցել հենց ռուսերենի միջոցով՝ առանց իմաստային որոշակի փոփոխու-
թյունների:  

12 Բառն առավել տարածված է Արարատյան, Ջավախքի բարբառներում: 
Ղարաբաղի բարբառում բառը ունի պոժկա կազմությունը, ինչպես՝ Տերտակ 
պոժկան պեցուր ծեն կըհանե՝ «Դատարկագլուխ մարդտ մեծախոս է լինում, ոչինչ 
չարժեցողը շատ է աղմկում՝ իրեն թմբկահարում»:  

13 Բառը տարածված է Թբիլիսիի, Ղարաբաղի, Մեղրիի, Կարինի բարբառ-
ներում:  
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օյին բանիր իս գտնում (Ր): Մոտիկ կանգնածներն իրար երեսի են նայում՝ 
«կամաց, ախպերացու, ստոլը ստոլը ստոլը ստոլը կջարդես» .... (ԶԴ): 

5. Փիսար («գրագիր») փոխառությունը նույնպես, պահպանելով իր 
նախնական նշանակությունը, կիրառություն է գտել հայ դասականների 
ստեղծագործություններում, ինչպես՝ – Հո դեղը չափից ավելի չե՞ք լցրել – 
հարցրեց նա պիսարպիսարպիսարպիսար14141414    Արշավիրի միջոցով (ՎԱ): Վեր ես կենում մեր դեմ 
խոսում. Այդպես պիսերպիսերպիսերպիսեր մենք չենք ուզում (ՀԹ): 

6. Հրուշ // հրոշ («գրոշ») արժեքի միավորը (իրականում՝ ռուսական 
փոխառություն) ժամանակակից հայերենում ենթարկվել է բաղաձայնա-
կան փոփոխության և լայն կիրառություն գտել, ինչպես՝ Նա ձեռքը 
պարզեց, որ տա ինձ մի քանի գրոշգրոշգրոշգրոշ    (Ր): Քանի՞ գրոշ գրոշ գրոշ գրոշ արժե մի դրություն, որ 
հին իմաստասերը բանաձևել է այս խոսքով. «Ես միայն մի բան գիտեմ, 
այն՝ որ ոչինչ չգիտեմ» (Ն-Դ): 

6.1. Գրոշ փոխառությունը դարձվածակազմության մեջ ևս կենսու-
նակ է: Ժամանակակից հայերենում ունենք գրոշի համար հոգի(ն) տալ, 
սև գրոշ, գրոշի արժեք չտալ, գրոշի արժեք (չ)ունենալ, գրոշ չարժենալ և 
այլ դարձվածքներ՝ հիմնված բառի՝ «չնչին, անարժեք բան» 
փոխաբերական իմաստի վրա: Օրինակ՝ Գրոշի արժեք Գրոշի արժեք Գրոշի արժեք Գրոշի արժեք չուներ այդ հարցը, 
մի ինչ-որ քաղաք գրավելու ժամանակամիջոցը սխալ գուշակելու խնդիրը 
(ԵՉ): Էս ղադա փուղիր է մխսիլ տալի ինձ, յիս, վուր մե գրոշի համա գրոշի համա գրոշի համա գրոշի համա հոքի հոքի հոքի հոքի 
իմ տալիիմ տալիիմ տալիիմ տալի (ԳՍ): 

7. Տէբուդադ («պատգամավոր») փոխառությունը հայերենին անցել է 
կրկին ռուսերենի միջոցով: Այն ժողովրդախոսակցական բառապաշարի 
ակտիվ շերտի բառ է եղել և է, անգամ երբեմն իր արտացոլումն է գտել 
նաև գրական ստեղծագործություններում, ինչպես՝ – Մ. Մ., եթե չես 
մոռացել, խնդրում եմ չանտեսես դեպուտատդեպուտատդեպուտատդեպուտատ լինելուդ մասին .... (ՀՄ): 
Ասում է, այ տղերք, էդ մարդը հո դեպուտատ դեպուտատ դեպուտատ դեպուտատ չի՞ (ՊԶ):  

8. Մաղազին («խանութ») փոխառությունը հայ դասականների 
ստեղծագործություններում հանդիպում է և՛ իր նախնական տարբերա-
կով, և՛ բաղաձայնական որոշակի փոփոխությամբ, ինչպես՝ Ալ մաղազին մաղազին մաղազին մաղազին 
չը մնաց չըմտնանք, ալ պեան չմնաց – չառնի (ԱՇ): Մենք ման էինք ածում 
մեզ հետ մի ամբողջ շարժական մագազինմագազինմագազինմագազին (Ր): Ճոթի մաղազայում մաղազայում մաղազայում մաղազայում 
վառվում էր մի ճրագ (ԱԲ): Այս փոխառությունը ևս ռուսական 
ազդեցության հետևանք է: 

8.1.  Նույն մաղազա տարբերակը Խոտուրջուրի, Ուրմիայի, Վանի, 
                                                                 

14 Հատկանշական է, որ այս և հաջորդ գեղարվեստական փոխաբերության մեջ 
փոխառությունը հնչյունափոխվել է. տեղի է ունենում շնչեղ խուլ-խուլ անցում: 
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Գանձակի բարբառներում ունեցել է «գետնափոր նկուղ, մառան» մասնա-
վոր իմաստը, ինչպես՝ Մաղազաներում Մաղազաներում Մաղազաներում Մաղազաներում .... պահվում են զենք ու 
զինամթերք (ԳՄ):  

9. Վոյթ («գավառապետ») պաշտոնանունը 20-րդ դարասկզբին դեռևս 
գործածական էր, ինչի վկայությունը մամուլից բերված հետևյալ օրինակն 
է՝ Նրանց ցուցակը նախագան էր կազմում և ամեն տարի ս. Մատթէոսի 
նախատօնակին «հաւատատար մարդկանց» հետ միասին սկսում էին 
ընտրել վոյթ վոյթ վոյթ վոյթ և նրա համար օգնական .... (Նոր Դար, 28.08.1901, 135):  

10. Ֆորմայ («կաղապար») փոխառությունը հայ դասականներից 
Ստեփան Զորյանի բառապաշարի բավականին գործուն բառերից է, 
օրինակ՝ Ազգային ֆորմաֆորմաֆորմաֆորմա – դա, իհարկե, միայն լեզուն չէ .... (ՍԶ): Մեր 
անցյալի պրոզայիկները՝ սկսած Աբովյանից մինչև Նար-Դոս, ստեղծել են 
պրոզա իրենց ժամանակի ազգային ֆորմայովֆորմայովֆորմայովֆորմայով, մի ֆորմաֆորմաֆորմաֆորմա, որ այսօր 
ակտուալ չի, իհարկե (ՍԶ): 

11. Ֆուրման («կառապան») փոխառությունից է հավանաբար առա-
ջացել Ֆուրման անձնանունը, որի հիմքում ընկած է գերմանական 
Fuhrman բառը, որը նշանակում է «սայլապան» և ածանցված է fahren՝ 
«ընթանալ, փոխադրամիջոցով տանել» նշանակությամբ բայից: Լեհական 
այս փոխառությունն էլ պետք է որ փոխառված լինի գերմաներենից, 
այսինքն՝ այս դեպքում այն միջնորդավորված փոխառություն է: Այս 
ամենը մեկ անգամ ևս փաստում է՝ ոչ մի դեպքում ոչ մի լեզու կատարե-
լապես անկախ ու անջատ չէ մյուսներից» [3, 28]: 

 
Փոխառությունների հնչափոխական և Փոխառությունների հնչափոխական և Փոխառությունների հնչափոխական և Փոխառությունների հնչափոխական և տառադարձման տիպերըտառադարձման տիպերըտառադարձման տիպերըտառադարձման տիպերը    

Կամենիցյան արձանագրությունների լեհական փոխառությունների 
ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս միջինհայերենյան բառերի հնչափո-
խության տառադարձման որոշակի օրինաչափություններ բացահայտել. 

1. Լեհական jajajaja հնչյունակապակցությունը՝ 
▪ Բառասկզբում jarmark>եառմարք, jalowizna>եալովիցամըյ փոխա-
ռություններում ենթարկվել է ja>ja>ja>ja>եաեաեաեա փոփոխության:  

▪ Բառավերջում apelacja>աբէլացիա, dylacja>տիլեցիա փոխառու-
թյուններում ենթարկվել է    ja>ja>ja>ja>իա իա իա իա փոփոխության:     

2. IeIeIeIe հնչյունակապակցությունը՝ 
▪ Բառամիջում kamien>քամէն փոխառության մեջ ենթարկվել է ie>ie>ie>ie>էէէէ 
փոփոխության. տեղի է ունեցել երկբարբառի պարզեցում: 

▪ Բառամիջում lokieć>լօքօդ փոխառության մեջ ենթարկվել է ie>ie>ie>ie>օ օ օ օ 
((((աւ) աւ) աւ) աւ) տառադարձման: 
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▪ Բառամիջում pasieka>բասիքա բառում ենթարկվել է ie>ie>ie>ie>իիիի փոփո-
խության. տեղի է ունեցել երկբարբառի պարզեցում: 

▪ Բառավերջում հետևյալ փոխառություններում՝ umocowanie> 
ումոցովանըյ, uwięzienie>ուվեազանեայ ենթարկվել է մի դեպքում 
ie>ie>ie>ie>ըըըը, իսկ մյուս դեպքում՝ ie>ie>ie>ie>եա եա եա եա փոփոխության: 

3. AwAwAwAw հնչյունակապակցությունը przystawka>բրիսդաւքայ բառում 
ենթարկվել է aw>aw>aw>aw>աւ աւ աւ աւ փոփոխության: 

4. YwYwYwYw-ը grzywna>հրիւնայ փոխառության մեջ կրել է yw>yw>yw>yw>իւիւիւիւ 
փոփոխություն:  

5. Oj Oj Oj Oj երկբարբառը միջինհայերենյան wojt>վոյթ, wojewoda> 
վոյվոտայ պաշտոնանուն-փոխառություններում կրել է    oj>oj>oj>oj>ոյ ոյ ոյ ոյ փոփո-
խությունը:  

6. E E E E ձայնավորը՝ 
▪ Urzednik>ուրեատնիք փոխառությունը փաստում է e>e>e>e>եա եա եա եա տառա-
դարձման մասին. այս դեպքում տեղի է ունեցել պարզ ձայնավորի 
երկբարբառացում:     

▪ Redca>ռայդցա օրինակում առկա է e>e>e>e>այ այ այ այ փոփոխություն. տեղի է 
ունեցել պարզ ձայնավորի երկբարբառացում: 

▪ Deputat>տէբուդադ, beczka>բէչքայ, apelacja>աբէլացիա, inwentarz> 
ինվէնդար, dekret>տէգրէթ փոխառություններում տեղի է ունեցել 
e>e>e>e>է է է է տառադարձում: 

▪ Stepka>սդեբքայ, areszt>արեսդ, plenipotent>բլենի բօդենդ օրինակ-
ներում հանդիպում է e>e>e>e>ե ե ե ե տառադարձումը: 

▪ Moneta>մոնիդայ դեպքում առկա է e>e>e>e>ի ի ի ի տեղաշարժը: 
▪ Sterta>սդրդայ փոխառությունը հետաքրքրական է, քանի որ 
բառամիջում տեղի է ունեցել e>(e>(e>(e>(ը)ը)ը)ը)    տառադարձումը:  

Վերոնշյալ փոխառությունների քննությունը հնարավորություն է 
տալիս նաև որոշակիորեն գաղափար կազմելու լեհական փոխառություն-
ների՝ բաղաձայնական համակարգերի տարբերակների պատկանելու-
թյան վերաբերյալ: Քննության շնորհիվ պարզ է դառնում. 

1. Բառապաշարային տվյալ շերտին առավել տիպական է կիլիկյան 
եռաստիճան բաղաձայնական համակարգը, որտեղ ձայնեղ հպականները 
դարձել են խուլեր, խուլերը՝ ձայնեղներ, իսկ շնչեղ խուլերը մնացել են 
անփոփոխ: Այսպես՝ pan>բան, urzednik>ուրեատնիք, starosta>սդարօսդայ, 
deputat>տէբուդադ, pryncypał>բրինցիբալ, naklad>նագլատ, pasieka> 
բասիքա, przystawka>բրիսդաւքայ, sterta>սդրդայ, stol>սդօլ, dowod> 
տովոտ, hakownica>հագովնիցայ և այլն: 
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2. Redca>ռայդցա և zadatek>զադան փոխառություններում հանդի-
պում է նաև բաղաձայնական համակարգի մեկ այլ տարբերակ: Եռաստի-
ճան անտեղաշարժ բաղաձայնական համակարգի վկայությունն են այս 
փոխառությունները, որտեղ ձայնեղների, խուլերի և շնչեղ խուլերի 
շարքերը պահպանվել են անփոփոխ: 

3. Zaponka>զբօնքայ և zadatek>զադան բառերում բառասկզբի ձայնեղ 
բաղաձայնը մնացել է նույնը. zaponka>զբօնքայ փոխառության դեպքում 
տեղի են ունեցել խուլ>ձայնեղ և խուլ>շնչեղ խուլ տեղաշարժերը: Սա էլ 
բնորոշ է միջին հայերենի բաղաձայնական համակարգի մեկ այլ տարբե-
րակի, որտեղ խուլ հպականները կարող էին արտահայտվել կա՛մ հին 
խուլերն15 արտահայտող պ, կ, տ, ծ, ճպ, կ, տ, ծ, ճպ, կ, տ, ծ, ճպ, կ, տ, ծ, ճ տառերով, երբ այդ շարքը մնացած 
լիներ անփոփոխ, կա՛մ հին ձայնեղներն արտահայտող բ, գ, դ, ձ, ջբ, գ, դ, ձ, ջբ, գ, դ, ձ, ջբ, գ, դ, ձ, ջ տառե-
րով, երբ դրանցով արտահայտված հնչյունները տեղաշարժված լինեին 
խուլերի [1, 112]: 

Այս ամենից զատ՝ նկատելի է, որ հետևյալ փոխառություններին 
տիպական են նաև խուլ – շնչեղ խուլ տեղաշարժերը, ինչպես՝ urzednik> 
ուրեատնիք, wojt>վոյթ, komornik>քօմօրնիք, rata>ռաթայ, jarmark> 
եառմարք, kuchnia>քուխնայ, karczma>քօրչմա, minuta>մինութայ և այլն:  

Քննվող արձանագրությունների լեհական փոխառությունները 
հետաքրքրական են նաև նրանով, որ բայական փոխառությունների հա-
մակարգում ունենք նորակերտ հարադրություններ կամ խառը տիպի նո-
րակազմություններ: Այս տիպի նորակազմությունների անվանական բա-
ղադրիչը լեհական գոյականական փոխառություն է, իսկ բայական բա-
ղադրիչը՝ միջինհայերենյան բառային միավոր: Նմանատիպ կապակցու-
թյուններ են՝ արեսդ առնել (areszt) «կալանք դնել», աբելովադ // աբէլովադ 
առնել (apelować) «բողոքարկել», իսդիկովադ առնել (instygować) «դատա-
կան գործ հարուցել», կվալդ առնել // կվալդովադ առնել (gwaltowac) 
«բռնություն գործադրել», օսոչավադ առնել // սոչովադ առնուլ16 (szacować) 
«գնահատել»: 

Մեզ հանդիպած բոլոր այս նորակազմություններում որպես բայա-
կան բաղադրիչ բացառապես հանդես է գալիս ներգործական սեռի առնել 
բայը:  

                                                                 
15 Հին հայերենում պայմանականորեն առանձնացնում ենք եռաստիճան 

բաղաձայնական համակարգ, որտեղ հին խուլերի շարքը մի դեպքում մնացել է 
անփոփոխ, մեկ այլ դեպքում փոխվել է հակառակ ուղղությամբ՝ ձայնեղների պ>b, 
կ>g, տ>d և այլն: 

16 Սա գրաբարյան առնուլ բայը չէ:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ուսումնասիրելով դատական վերոնշյալ 369 արձանագրություն-
ները՝ կարծում ենք, որ թեև վերոբերյալ փոխառությունները, ըստ միջին 
հայերենի բառարանի, ունեն լեհական ծագում, սակայն հիշյալ բառերի՝ 
լեհերենին պատկանելությունը այնքան էլ միանշանակ չէ. որոշ դեպքե-
րում գործ ունենք միջնորդավորված փոխառությունների հետ: Լեհական 
փոխառությունների գերակշռող մեծամասնությունը գոյական է, իսկ 
իմաստային-թեմատիկ դաշտերի բազմազանությունը վկայում է փոխա-
ռությունների պատկառելի չափերի մասին, որոնք արդյունք են քաղաքա-
կան և հասարակական մի իրավիճակի, որը լեհահայությանն ուղեկցել է 
միջինհայերենյան ժամանակահատվածում: 

Աշխարհագրական ծագումնաբանությամբ անմիօրինակ բնակչու-
թյուն է եղել Կամենիցում: Տարբեր բարբառակիր հայերի առկայության 
մասին են փաստում հնչյունական զուգաձևությունները, ինչպես՝ պէչքայ 
// բէչքայ, հրուշ // հրոշ, բոմոչնա // բոմոցնա, սոտուշ //սօտուշ // սոտուչ, 
տեքրեդ // տէգրէթ և այլն: 

Ինչպես ընդհանրապես փոխառությունների, այնպես էլ մեր առանձ-
նացրածների յուրահատկությունն այն է, որ մնայուն բնույթ են կրում: 
Դրանց զգալի մասը մինչ օրս էլ կիրառելի է, այն էլ ոչ թե, օրինակ, 
Արդեալի բարբառում կամ լեհահայերի որոշ խոսվածքներում, այլ արևե-
լահայ բարբառներում (որոշ դեպքերում՝ անգամ արևմտահայոց մոտ), 
ժողովրդախոսակցական լեզվում և դրանցից բաղադրված գեղարվեստա-
կան փոխաբերություններում՝ տեղ գտնելով հայ դասականների գործե-
րում և մամուլի էջերում ու բավականին կենսունակորեն կիրառվելով 
դարձվածակազմության բնագավառում: 

Լեհական փոխառությունների քննությունը թույլ է տալիս գաղափար 
կազմել նաև կամենիցահայության կատարած փոխառությունների՝ միջին 
հայերենին բնորոշ բաղաձայնական համակարգերի այս կամ այն տարբե-
րակի առկայության մասին, որը միաժամանակ հավաստում է գաղթահա-
յերի՝ տարբեր բարբառակիրներ լինելու հանգամանքը: Քննությամբ պարզ 
է դառնում, որ կամենիցահայության խոսվածքում առավել տիպականը 
կիլիկյան եռաստիճան բաղաձայնական համակարգն է՝ ձայնեղ հպական-
ներից դեպի խուլ, խուլերից՝ ձայնեղ անցումներով և շնչեղ խուլերի ան-
փոփոխությամբ: Նույն այդ փոխառությունների ուսումնասիրությունը 
հետաքրքրական է նաև նրանով, որ փոխառությունների համակարգում 
կան նորակերտ բայական հարադրություններ, որոնք համալրում են 
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միջին հայերենի խառը տիպի փոխառությունների շարքը, և որոնց անվա-
նական բաղադրիչը գոյականական փոխառություն է, իսկ բայական 
բաղադրիչը՝ բնիկ հայերեն բայ: 

    
    

ԳրականութԳրականութԳրականութԳրականությունյունյունյուն    

1. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, Երևան, 
Հայկական ՍՍՀ գիտություների ակադեմիայի հրատարակչու-
թյուն, 1972, 496 էջ:  

2. Աղայան Է., Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, «Միտք» 
հրատարակչություն, 1967, 638 էջ:  

3. Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, I մաս, Երևան, ԵՊՀ հրա-
տարակչություն, 1940, 356 էջ:  

4. Գրիգորյան Վ., Կամենեց-պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատա-
րանի արձանագրությունները, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչու-
թյուն, 1963, 440 էջ:  

5. Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, ԵՊՀ 
հրատարակչություն, 1981, 402 էջ:  

 
ՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններ    

ԱԲԱԲԱԲԱԲ – Ակսել Բակունց 
ԱՇԱՇԱՇԱՇ – Ալեքսանդր Շիրվանզադե 
ԳՄԳՄԳՄԳՄ – Գուրգեն Մահարի 
ԳՍԳՍԳՍԳՍ – Գաբրիել Սունդուկյան 
ԵՉԵՉԵՉԵՉ – Եղիշե Չարենց 
ԶԴԶԴԶԴԶԴ – Զարզանդ Դարյան 
ԽԱԽԱԽԱԽԱ – Խաչատուր Աբովյան 
ՀՄՀՄՀՄՀՄ – Հրանտ Մաթևոսյան 
ՆՆՆՆ----ԴԴԴԴ – Նար-Դոս 
ՊԱՊԱՊԱՊԱ – Պարույր Սևակ 
ՊԶՊԶՊԶՊԶ – Պերճ Զեյթունցյան 
ՍԶՍԶՍԶՍԶ – Ստեփան Զորյան 
ՎԱՎԱՎԱՎԱ – Վախթանգ Անանյան 
ՐՐՐՐ – Րաֆֆի 
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Польские заимствования в судебных протоколах Каменицы иПольские заимствования в судебных протоколах Каменицы иПольские заимствования в судебных протоколах Каменицы иПольские заимствования в судебных протоколах Каменицы и    
    их выражение в художественной литературих выражение в художественной литературих выражение в художественной литературих выражение в художественной литературееее    

    
Анаит Азарян Анаит Азарян Анаит Азарян Анаит Азарян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: заимствование, официальный, правовые отношения, 

язык заимствования, закономерности транслитерации, консонантная система, 
новые сочетания 

Изучив 369 протоколов армянского суда города Каменца-Подольска, мы 
пришли к тому выводу, что вышеназванные заимствования, по среднеармянс-
кому словарю, имеют польское происхождение, однако польская принадлеж-
ность указанных слов не очень однозначна: в некоторых случаях имеем дело с 
опосредованными заимствованиями. Подавляющее большинство польских 
заимствований - существительные, а многообразие семантико-тематических 
полей свидетельствует о значительном размере заимствований, которые 
являются результатом такой политической и общественной ситуации, которая 
сопровождала польских армян в среднеармянский период. 

Особенностью выделенных нами заимствований, как и всех остальных, 
является их постоянный характер. Большинство из них употребляются и 
сегодня, однако не только, например, в словаре Арделя или некоторых говорах 
польских армян, но и в западноармянских словарях (в некоторых случаях и у 
восточных армян), разговорной речи и составных от них художественных 
произведениях, находя место в произведениях армянских классиков и на 
страницах прессы, довольно активно используются также в области перевода.  

Изучение польских заимствований позволяет составить мнение о 
заимствованиях, сделанных каменицкими армянами, о наличии в них 
типичной среднеармянскому того или иного варианта консонантной системы, 
которая одновременно свидетельствует о том, что армяне-колонисты были 
носителями разных диалектов. В результате исследования становится ясно, что 
в говорах каменицких армян наиболее типичным является киликийская 
трехступенчатая консонантная система - с переходами от звонких смычных к 
глухим, от глухих – к звонким и неизменностью придыхательных глухих.  

Исследование этих же заимствований интересно тем, что в системе 
заимствований существуют новые глагольные сочетания, которые пополняют 
ряд заимствований смешанного типа среднеармянского языка, именным 
компонентом которых является номинативное заимствование, а глагольный 
компонент – исконно армянский глагол. 
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Polish Loanwords in Court Records of Kamentes andPolish Loanwords in Court Records of Kamentes andPolish Loanwords in Court Records of Kamentes andPolish Loanwords in Court Records of Kamentes and    
their Expression in Fictiontheir Expression in Fictiontheir Expression in Fictiontheir Expression in Fiction 

Anahit AzaryanAnahit AzaryanAnahit AzaryanAnahit Azaryan    
 

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: loanword,,,, official name, legal relations, lending language, spelling 

patterns, consonant system, newly formed relations 
Examining the 369 protocols of the Armenian court in the city of Kamenets-

Podolsk, we tend to think that the loanwords, according to the Middle Armenian 
dictionary, are of Polish origin, but the belonging of the mentioned words to the 
Polish language is not so clear. In some cases, we deal with intermediate loans. The 
vast majority of Polish loanwords are nouns, and the variety of semantic-thematic 
fields testifies to the considerable amount of loanwords, which are the result of a 
political and social situation that accompanied the Polish-Armenians during the 
Middle Armenian period. 

The peculiarity of both the loanwords in general and those separated by us is 
that they are of a permanent nature. Most of them are still applicable today, not in 
the Ardal dialect or some dialects of Polish-Armenians, but in Eastern Armenian 
dialects (in some cases even among Western Armenian), in the colloquial language, 
in their artistic metaphors, in the works of Armenian classics, in the press and 
applied vigorously in the field of translation. 

The examination of Polish loanwords allows us to form an idea about the 
existence of this or that version of the consonant systems typical of Middle 
Armenian, which at the same time confirms the fact that the Armenian colonists 
were the speakers of different dialects. As a result of the examination, it becomes 
clear that the most typical in the dialects of the Armenians of Kamentes is the 
three-level philetic system of Cilicia, from vocal touches to deaf, from deaf with 
vocal transitions, with the immutability of breathing deaf. 

The study of the same loanwords is interesting in that there are newly formed 
verb conjunctions in the loan system, which complement the series of Middle 
Armenian mixed-type loanwords, the nominal component of which is a noun loan, 
and the verb component is a native Armenian verb. 

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.10.15.10.15.10.15.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    20.10.20.10.20.10.20.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 81՝38  
Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների     

փոխառնչության հարցի շուրջփոխառնչության հարցի շուրջփոխառնչության հարցի շուրջփոխառնչության հարցի շուրջ    
Գոհար Բաղրամյան Գոհար Բաղրամյան Գոհար Բաղրամյան Գոհար Բաղրամյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. տեքստային կարգ, կապի միջոց, ոճական 

մակարդակ, կառուցվածքային մակարդակ, ոճի կաղապարում, տեքստի 
կառուցման սկզբունքներ, ոճական հատկանիշ, տեքստի կառուցված-
քային մաս    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

«Հայտնի է, որ տեքստը գլխավորապես գրավոր փաստաթղթերի 
տեսքով հաղորդակցություն է՝ միահյուսված տարբեր տիպի լեզվական, 
քերականական և տրամաբանական կապերով»1: Այդ հաղորդակցության 
հարաբերականորեն առանձին հատվածների փոխկապակցմանը (հատ-
կապես գեղարվեստական տեքստում) մեծապես նպաստում են տեքստա-
յին ոճական հնարները՝ դառնալով տեքստում կապի (կոհեզիայի) միջոց-
ներից: Եվ քանի որ վերջինս ուղղակիորեն կապվում է տեքստի կառուց-
ման ու կառուցվածքի հետ, ուստի տեքստի կառուցման հիմնահարցերի 
կիզակետում է հայտնվում նաև ոճական հնարների ուսումնասիրումը 
տեքստի կառուցման տեսանկյունից: Ըստ էության որպես տեքստի 
կառուցմանը նպաստող կապի միջոցներ՝ ոճական հնարները նրա 
կառուցվածքային ամբողջականության մեջ գործածվում են՝ իրականաց-
նելով ինչպես հիմնական՝ ոճական, այնպես էլ վերջինիս հիման վրա՝ 
կառուցվածքային գործառույթներ: Գեղարվեստական տեքստերում 
ոճական հնարների այդ գործառույթներն առավել ակնհայտ են դառնում, 
քանի որ հաճախ դրանք անհրաժեշտ են ստեղծագործության գեղարվես-
տականության, գեղագիտական ու գաղափարական կողմի ապահովման 
համար, մյուս կողմից՝ սերտորեն կապված են ողջ ստեղծագործությանը և 
այն բովանդակող գեղավեստական տեքստին, նրան բնորոշ կարգերին 
(կապակցվածություն, ամբողջականություն, ավարտունություն և այլն), 
այդ թվում՝ կառուցվածքին ու կառուցվածքային ամբողջականությանը: 

Տեքստի կառուցման համաշար ոճական հնարների այս երկու գոր-
ծառույթներն իրականացվում են զուգակցված և փոխկապակցվածության 

                                                                 
1 Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկ-
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սկզբունքով՝ առանց տարանջատման, քանի որ այդ փոխկապակցվա-
ծությունը գործում է նաև տեքստի կառուցվածքի ու նրանում գործածված 
ոճական հնարների միջև: Այսինքն՝ տեքստի կառուցվածքային որոշակի 
կաղապար ենթադրում է ոճական հնարների և նրանց ոճական-կառուց-
վածքային գործառույթների որոշակի համալիր. տեքստի մակարդակում 
գործառող ոճական հնարների ոճագործառական յուրահատկությունները 
տեքստի լեզվաբանական, գրականագիտական, գեղարվեստական 
առանձնահատկությունների հետ միասին պայմանավորում են տեքստի 
կառուցման յուրահատկություններն ու կառուցվածքի կաղապարումը: 
Դրանով իսկ կարելի է հիմնավորել, որ տեքստի ոճական ու կառուցված-
քային մակարդակները, մասնավորապես՝ տեքստային ոճական հնար-
ներն ու տեքստի կառուցվածքն անտարրալուծելի են, դեռ ավելին՝ լրաց-
նում են միմյանց և ապահովում տեքստի ոճական ու կառուցվածքային 
ամբողջականությունն ու կապակցվածությունը: Այս առումով հատ-
կանշական է հետևյալ դիտարկումը. «.... Յուրաքանչյուր ստեղծագործու-
թյուն, ըստ էության, դրանում առկա բազմաթիվ տարրերի միջև հաս-
տատված հարաբերությունների մի հսկայական ցանց է, իսկ գեղարվես-
տական խոսքի էությունն էլ այն է, որ նրա մեջ մտնող յուրաքանչյուր 
տարր դառնում է անհրաժեշտ ու անփոխարինելի և սերտորեն կապված 
ողջ ստեղծագործությանը»2: 

Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների առնչակցությունն արտա-
հայտվում է հետևյալ կերպ. գործում է ոճական հնարների գործածություն 
– տեքստի բովանդակության շարադրանքի ոճի ու ոճական յուրա-
հատկությունների ստեղծում – այդ նույն բովանդակության ու ոճի կաղա-
պարում որոշակի կառուցվածքում օրինաչափությունը: Ըստ էության 
յուրաքանչյուր տեսքտի ստեղծում ենթադրում է ինչպես կառուց-
վածքային, իմաստային, ձևի ու բովանդակության, այնպես էլ դրանց հետ 
սերտորեն փոխկապված և փոխպայմանավորվող ոճական, թեմատիկ-
գաղփարական ու գեղագիտական ամբողջականություն, կապակց-
վածություն ու միասնություն: Տեքստի բովանդակության շարադրանքի 
ոճը և այդ նույն բովանդակության ու ոճի կաղապարումը որոշակի 
կառուցվածքում տեքստի ոճաբանության անկյունաքարային հիմ-
նահարցերից է: Նրա կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցու-
թյունը փորձել ենք ուսումնասիրել տեքստի կառուցման հայեցակետով՝ 

                                                                 
2 Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկ-
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տեքստային կարգերի և ոճական հնարների փոխկապվածության հենքով՝ 
տեքստի լեզվաոճական քննությունն ուղղելով ոճական տարաբնույթ 
հնարների և նրա կառուցվածքային առանձնահատկությունների, դրանով 
իսկ տեքստի կառուցվածքի ու ոճի փոխհարաբերությունը բացա-
հայտելուն: 

Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցության 
լեզվաբանական մեկնությունները:լեզվաբանական մեկնությունները:լեզվաբանական մեկնությունները:լեզվաբանական մեկնությունները: Տեքստի կառուցման և ոճական հնար-
ների փոխառնչակցության հարցը քննելիս առանցքային է դառնում նաև 
տեքստին բնորոշ կարգերի և ոճի, մասնավորապես՝ ոճական հնարների 
փոխառնչակցության խնդիրը: Հայտնի է, որ տեքստային կարգերը նշա-
նակալի դեր ունեն տեքստի համարժեք ընկալման ու հասկացման 
համար և տեքստին բնորոշ հատուկ հարաչափներ են3: Տեքստային կար-
գերը տարբեր լեզվաբաններ մեկնաբանում և բնորոշում են տարբեր 
մոտեցումներով (Գալպերին Ի. Ռ., Նովիկով Ա. Ի. և այլք), որն ըստ 
էության պայմանավորված է ինչպես տեքստի բազմագործառույթ բնույ-
թով, այնպես էլ այն նպատակներով, որոնք սահմանում են տեքստն 
ուսումնասիրողները4: Տեքստային կարգերի փոխազդեցությունը դիտար-
կել է նաև Ի. Ռ. Գալպերինը: Ըստ նրա հայեցակարգի՝ տեքստային կար-
գերը տեքստի տիպաբանական առանձնահատկությունները կազմող 
քերականական կարգեր են, որոնցից առաջատարը իրազեկայնության 
կարգն է: Վերջինս նա դիտարկում է այնպիսի կարգերի հետ փոխազդե-
ցության մեջ, ինչպիսիք են կապակցումը, շարունակականությունը 
(континуум), մասնատելիությունը (членимость), տեքստի հատվածների 
ինքնաիմաստաբանությունը (автосемантия), եղանակայնությունը, ներա-
ռումը, ավարտվածությունը5: Տեքստն իբրև ամբողջական միավոր 
դիտարկելիս կարևորվում է նաև արդեն նշված ձևակառուցվածքային և 
բովանդակաիմաստային կարգերի (ծավալում կամ զարգացում 
(развернутость), հաջորդականություն, կապվածություն, ավարտվածու-
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թյուն, խոր հեռանկար, զորութենություն (դինամիկա), կայականություն 
(ստատիկա) փոխկապվածությունը6, որը թույլ է տալիս տեքստը դիտար-
կել որպես ձևաիմաստային և կառուցվածքաբովանդակային ամբող-
ջություն: Այստեղ դարձյալ առանցքային է դառնում ոճի և այն ստեղծող 
ոճական հնարները որպես տեքստի կարգ դիտարկելու հարցը, քանի որ 
ոճն ու այն ստեղծող հնարները տեքստի կառուցմանը նպաստում են 
միաժամանակ և՛ կառուցվածքային, և՛ իմաստային-բովանդակային 
ոլորտներում՝ դրանով իսկ կապվելով և գործառական առումով նույնա-
նալով տեքստի ձևակառուցվածքային ու բովանդակաիմաստային կար-
գերի հետ: Մյուս կողմից՝ ոճը չի կարող դիտարկվել տեքստի կառուցված-
քից ու բովանդակությունից դուրս, քանի որ տեքստի կառուցման ոճական 
հնարները գործառում են տեքստի կառուցվածքի և բովանդակության 
միասնության հենքով: Նշված իրողությունները կարելի է համարել 
տեքստի կառուցման այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք պայմանավո-
րում են ոճի և տեքստի կառուցվածքի, մասնավորապես՝ ոճական հնար-
ների և տեքստը կազմող տեքստային կարգերի փոխառնչակցությունը՝ 
դառնալով հիմք ոճը ևս տեքստային կարգ դիտարկելու համար: Ստորև 
փորձել ենք նշված իրողություններին անդրադառնալ տեքստի կառուց-
ման հայեցակետով: Քանի որ տեքստային կարգերի մեկնաբանությանը, 
դրանց բնութագրմանն ու տարանջատմանը նվիրված են մի շարք լեզվա-
բանական հանգամանալից ուսումնասիրություններ, և սույն հոդվածում 
մեր նպատակից չի բխում տեքստային բոլոր կարգերի ուսումնասիրումը, 
ուստի այդ հարցը հանգամանորեն չենք քննել: Հոդվածում փորձել ենք 
տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչակցությունը վերհա-
նել ոճի և տեքստային կարգերի կապի տեսանկյունից: Քննելով տեքստա-
յին կարգերի (հիմնական տեքստային կարգերի կամ տեքստայնության 
չափանիշների՝ կապակցվածություն, ամբողջականություն, միտումնավո-
րություն, հասցեականություն կամ ընկալելիություն, իրազեկայնություն, 
իրավիճակայնություն, միջտեքստայնություն, հաջորդականություն և 
այլն) և ոճի փոխազդեցության հիմնահարցերը՝ Ե. Ա. Գոնչարովան նշում 
է, որ «ոճը, որպես տեքստի «ձևակերպման եղանակ», ըստ հաղոր-
դակցման սկզբունքի՝ ազդում է նրա կառուցվածքում տեքստային յուրա-

                                                                 
6 Տեքստի բովանդակային, իմաստային կարգերի մասին առավել հանգամա-

նալից տե՛ս Новиков А. И., Смысл как особый способ членения мира в сознании // 
Языковое сознание и образ мира: сборник статей, М., Институт языкознания РАН, 
2000: 
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քանչյուր կարգի իրականացման բնույթի վրա»: Այնուամենայնիվ, ըստ 
Ե. Ա. Գոնչարովայի, ի տարբերություն տեքստայնության նշված 
չափանիշների, որոնք մատնանշում են տեքստի՝ որպես համակարգային 
և կառուցվածքային կազմակերպված (լեզվական) հաղորդման կայուն 
հատկությունները, անկախ որոշակի հեղինակին պատկանելուց՝ ոճը փո-
փոխական է, անհատական և տեքստի կառուցվածքի հանրայնորեն պայ-
մանավորված հարաչափը: Նա նաև նշում է, որ ճի փոփոխությունները 
պայմանավորված են հեղինակի փոփոխությամբ և նրա՝ ճանաչողության 
ու հաղորդակցության առարկան կամ թեման ներկայացնելու (խոսքային) 
եղանակով7: 

Գեղարվեստական տեքստը, կապված լինելով գեղարվեստական 
ստեղծագործությանը, բացի իր բուն տեքստային հիմնական հատկանիշ-
ներից՝ ինքնին օժտվում է նաև գեղարվեստական ստեղծագործությանը 
բնորոշ հատկանիշներով (գաղափարական և գեղագիտական միասնու-
թյուն) և դրանց հետ կապված՝ կառուցվածքային առանձնահատկություն-
ներով: Գեղարվեստական տեքստի այս հատկանիշի մասին հետաքրքրա-
կան է հետևյալ դիտարկումը. «…. Բացի ցանկացած տեքստին բնորոշ 
կապակցվածության և ավարտուն ամբողջականության հատկանիշներից՝ 
գեղարվեստական ստեղծագործությունը բնութագրվում է նաև գաղափա-
րական և գեղագիտական միասնությամբ, որը կամայական ստեղծագոր-
ծության մեջ ձևավորվում է ձևի ու բովանդակության սերտ ու անքակտելի 
կապով»8: 

Այստեղ հարկ է նշել շատ կարևոր մի իրողություն. տեքստի կառուց-
ման ոճական հնարները, որոնք ոճական գործառույթի հենքով օժտված են 
նաև տեքստակազմիչ գործառույթով, այն իրականացնում են երկոլորտ 
եղանակով: Այսպես՝ ձևավորելով տեքստի կառուցվածքային-իմաստային 
ամբողջականությունը և կառուցվածքային-ոճական կապակցվածությու-
նը՝ տեքստային ոճական հնարները ոճական կապերի միջոցով նպաս-
տում են նաև տեքստի գաղափարական ու գեղագիտական բովանդա-
կության միասնական կառուցվածքային համակարգի ստեղծմանը և 
տեղեկատվությունը պատկերավոր ու գեղարվեստորեն հաղորդելուն, 
տեքստի իմաստաոճական երանգները և կառուցվածքաիմաստային 
յուրահատկությունները կերտելուն: Այսինքն՝ գեղարվեստական տեքս-

                                                                 
7 Տե՛ս Гончарова Е. А., Текстовые категории и стиль // Известия РГПУ им. 

А. И. Герцена. № 194. 2019, էջ 89: 
8 Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի., նշվ. աշխ., էջ 8: 
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տում գործածվող ոճական հնարները դառնում են գեղարվեստական 
ստեղծագործության հիմնական գաղափարի կրողն ու ոճառագործառա-
կան յուրահատկություններով արտահայտողը և տեքստում բովանդակող 
տեղեկատվությունը ոչ թե որպես ուղղակի տեղեկատվություն, այլ որպես 
իմաստավոճական երանգներ ունեցող ոճապատկերային, գեղագիտա-
կան ու գաղափարական բովանդակություն հաղորդող միջոց: Վերջինս 
տեքստի ձևի և բովանդակության միասնության ապահովման անհրա-
ժեշտ պայմաններից է: Տեքստի կառուցվածքի, այն ապահովող տեքստա-
յին կարգերի և ոճական հնարների փոխկապվածության առնչությամբ 
հետաքրքրական ընդգծում է անում նաև Ե.Ա. Գոնչարովան՝ հիմք ընդու-
նելով այն տեսակետները, որոնց համաձայն՝ բոլոր տեքստային կարգերի 
հիմքում ընկած է դրանց համար ընդհանուր երկու հիմնաքարային կար-
գավորում, մասնավորապես՝ 1) տեքստային հավաքածուի ամբողջակա-
նությունն ապահովող ճանաչողական նախադրյալների առկայություն 
(«Wissenskonstellationen»` ըստ Բոգդանի / Դրեսսլերի) և 2) գործառական 
կամ հաղորդակցական նշանների ընդհանրությունը, որոնց հաջորդակա-
նությունը ստեղծում է տեքստ («kommunikative Okkurenz»)9: 

Ըստ էության ոճական հնարները կազմում են տեքստի կառուցման 
գործառական կողմը, այսինքն՝ դրանց ոճական, տեքստակազմիչ գործա-
ռույթների հենքով ստեղծվում են մի կողմից՝ տեքստային կարգերը, մյուս 
կողմից՝ վերջիններս էլ ապահովում են տեքստի համակարգայնությունն 
ու կառուցվածքայնությունը: Այստեղ ծագում է սկզբունքային հարց՝ 
արդյոք ոճը տեքստային կարգերից մե՞կն է: Այս խնդիրն առավել ընդ-
հանրական մոտեցմամբ՝ ոճի և տեքստային կարգերի միասնության 
դիտարկմամբ, քննել է նաև Ե. Ա. Գոնչարովան: Հիմք ընդունելով մի կող-
մից՝ տեքստի լեզվաբանության զարգացումը և տեքստի ոճաբանության 
ծագումը, ինչպես նաև երկու գիտակարգերի հայեցակարգային զինանոցի 
հարստացումը՝ նոր գաղափարների շնորհիվ, մյուս կողմից՝ «որոշակի 
թեմատիկ միավորների, ամբողջի կառուցման, այն ավարտելու որոշակի 
տիպերի, խոսողի և խոսքային հաղորդակցման այլ մասնակիցների 
հարաբերությունների տիպերի և ոճի միասնության» վերաբերյալ Մ. Մ. 
Բախտինի մոտեցումը, «ստեղծված կառուցվածքի, այն կառուցելու 
առանձնահատուկ սկզբունքների և ոճի կապի» հայեցակետը, տեքստի և 
ոճի հարաբերության վերաբերյալ Մ. Հոֆմանի տեսակետը, որն այն բնո-
րոշում էր որպես «փոխներթափանցման հարաբերություն», իսկ ոճը հա-
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մարում տեքստի ներդրյալ բաղկացուցիչ՝ Ե. Ա. Գոնչարովան ոճը 
դիտարկում է որպես տեքստի ստեղծման պարտադիր գործոն, նրա 
անբաժանելի, «ներդրյալ» հատկանիշ, որն ընդգրկում է տեքստի կառուց-
վածքի բոլոր մակարդակները10: Այս առումով հատկանշական է նաև 
Մ. Ն. Կոժինայի կողմից ոճի հետևյալ բնորոշումը. «ոճը տեքստի էական 
հատկություններից է, որը ձևավորվում և արտահայտվում է նրա 
խոսքային համակարգայնության մեջ»11: Համաձայնելով այս տեսակետին՝ 
կարող ենք նշել, որ տեքստի կառուցման տեսանկյունից՝ իբրև տեքստի 
առանձնահատկություն՝ գործառական-հաղորդակցական մակարդակում 
ոճը համընկնում է տեքստի կարգերի հետ՝ գործառելով վերջիններիս հետ 
սերտ փոխառնչակցության հիմքով: Ուստի ոճը և տեքստային կարգերը 
տեքստի իմաստակառուցվածքային յուրահատկություններից դուրս չենք 
դիտարկում, այլ համարում ենք տեքստի՝ իբրև հեղինակի ստեղծագործա-
կան գործընթացի արդյունքի կառուցման հատկանիշներ: 

Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու Ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների ու 
տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածությունը: Ոճը տեքստի, 
մասնավորապես՝ գեղարվեստական տեքստի հիմնական հատկանիշնե-
րից է, և կարծում ենք, որ այն գեղարվեստական տեքստի հիմնական կար-
գերից պետք է համարել: Հետևաբար տեքստի կառուցման հայեցակետով 
ոճը պետք է լեզվաոճական վերլուծության ենթարկել մյուս տեքստային 
կարգերի հետ փոխկապակցված, որը ենթադրում է գեղարվեստական 
տեքստի կառուցվածքի ոճական առանձնահատկությունները ձևավորող 
լեզվական միավորների ու լեզվաոճական միջոցների, այդ թվում՝ ոճա-
կան հնարների լեզվաբանական, ոճագործառական հատկանիշների և 
գործառույթների վերհանում և արժևորում տեքստի մակարդակում, 
այսինքն՝ տեքստի տիրույթում ոճական հնարների գործառման առանձ-
նահատկությունների ուսումնասիրում և վերլուծություն: Ըստ էության 
տեքստի կառուցման հայեցակետով տեքստի կառուցվածքն ու կառուց-
վածքային առանձնահատկությունները դիտարկվում են դրանք պայմա-
նավորող ոճական հնարների գործառական առանձնահատկությունների 
ու տեքստային կարգերի փոխպայմանավորվածության հիման վրա: 
Այսպես՝ տեքստի կառուցման ոճական հնարների լեզվաոճական վերլու-
ծությունը մի դեպքում կարող է միտված լինել տեքստի կառուցվածքային 

                                                                 
10 Տե՛ս Гончарова Е. А., Текстовые категории и стиль, էջ 92-93: 
11 Кожина М. Н. Стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка. Под ред. М. Н. Кожиной, М.: Флинта; Наука. 2003, с. 511-512. 
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ամբողջականության, մյուս դեպքում՝ կապակցվածության, մեկ այլ 
դեպքում՝ այս կամ այն կարգի ապահովման մեջ ոճական հնարների 
տեղի ու դերի վերհանմանը՝ գործառութային քննության հենքով:     

Վերը շարադրվածը թույլ է տալիս դիտարկել մի կարևոր իրողու-
թյուն. գեղարվեստական տեքստի հիմնական հատկանիշները կամ 
կարգերը արտահայտվում են բովանդակային և կառուցվածքային մա-
կարդակներում: Ըստ էության այդ հատկանիշներն անմիջական կապ 
ունեն տեքստի կառուցվածքային ենթամակարդակների հետ: Տեքստի 
կառուցվածքն ինքնին լայն և ընդգրկուն հասկացություն է և ներառում է 
ինչպես տեքստին բնորոշ, տեքստային հիմնական հատկանիշները, 
այնպես էլ հենց կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Եթե 
դիտարկենք տեքստի վերաբերյալ լեզվաբանական գիտության մեջ գոյու-
թյուն ունեցող տարբեր սահմանումները, ապա կտեսնենք, որ դրանք, 
որքան էլ տարբերվում են տեքստի այս կամ այն հատկանիշի գերակա-
յության, առկայության կամ բացակայության մատնանշմամբ, այդուհան-
դերձ, հատկանշում են տեքստին բնորոշ այնպիսի լեզվաբանական 
կարգեր, որոնք սերտորեն կապված են նրա կառուցվածքի հետ, այս կամ 
այն չափով ենթադրում են իրենց արտահայտման համար կառուցվածքա-
յին որոշակի կաղապարում: Այսինքն՝ ավարտվածությունը՝ իբրև տեքստի 
կարևոր հատկանիշ, արտահայտվում է որոշակիորեն ավարտուն 
կառուցվածքում, կամ՝ ամբողջականությունը, կապակցվածությունը 
ենթադրում են ամբողջական և կապակցված որոշակի կառուցվածք: Նույն 
կերպ նաև տեքստի ոճական առանձնահատկությունները, այդ թվում՝ 
ոճական հնարների ոճական հատկանիշներն են փոխկապակցվում նրա 
կառուցվածքի, կառուցվածքային առանձնահատկությունների և տեքստի 
կառուցվածքի հետ անմիջականորեն կապված մյուս հատկանիշների 
հետ: Տեքստի կառուցման տեսանկյունից նրա կարգերի, կառուցվածքի և 
ոճական հնարների փոխառնչակցությունն արտահայտվում է տեքստի 
ոճի և տեքստային կառուցվածքի երկու հիմնական սկզբունքների սերտ 
կապով: Որպես տեքստի կառուցման այդպիսի հիմնական սկզբունքներ 
Ե. Ա. Գոնչարովան իրավացիորեն մատնանշում է կապակցվածությունը 
և ամբողջականությունը12: 

Գեղարվեստական տեքստում ոճական հնարների գործառույթներն 
իրականացվում են կառուցվածք-իմաստ-ոճ միասնական եռաչափ ձևով, 

                                                                 
12 Гончарова Е.А. Текстовые категории и стиль. с. 94. 
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որն էլ տեքստի կառուցման առանցքային հատկանիշներից պետք է 
համարել, իսկ դրանում մեծ է ոճական հնարների դերը: 

Տեքստի կառուցման ոճական հնարների և, առհասարակ, տեքստի 
լեզվաոճական առանձնահատկությունների քննության առումով՝ 
կարևորվում է ոչ միայն առանձին ոճական հնարների ոճական հատկա-
նիշների վերհանումը, այլև այն տեղն ու դերը, որ դրանք ունեն ամբողջ 
համատեքստում և ստեղծագործության կառուցվածքում ընդհանրապես: 
Այսինքն՝ տեքստի կառուցման ոճական հնարները դիտարկվում են նրա 
կառուցվածքի ու կառուցվածքային մասերի, իսկ այդ հնարների ոճական 
հատկանիշները՝ տեքստի կառուցվածքային ու հիմնական հատկանիշ-
ների հարաբերությամբ: Վերջինս էլ իր հերթին բնորոշվում է դրանց 
փոխառնչակցությամբ: 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք 

կատարել մի շարք հետևություններ. 
▪ տեքստայնության կարևոր բաղկացուցիչ են ոճական հնարները՝ 

տեքստային կարգերի հետ սերտ փոխառնչակցության և փախադարձ 
կապի հիմքով. 

▪ տեքստի կառուցման ոճական հնարները սերտորեն կապված են 
կապակցվածության և ամբողջականության կարգերի հետ, ընդ որում այդ 
կապն արտահայտվում է նաև թեմատիկ, իմաստային և գաղափարական 
կապակցվածության և ամբողջականության ստեղծմամբ. 

▪ ոճական հնարների հետ տեքստի առաջատար կարգերի՝ կապակց-
վածության ու ամբողջականության կապը հիմնվում է նաև վերջիններիս 
հետ փախազդեցության մեջ գտնվող մյուս կարգերի փոխառնչակցության 
վրա, այսինքն՝ ոճական հնարների միջոցով տեքստի կապակցվածության 
կամ ամբողջականության ստեղծումը կարող է մի կողմից՝ պայմանավոր-
վել առնչակից մյուս կարգերով, օրինակ՝ իրազեկայնությամբ, ավարտ-
վածությամբ, մյուս կողմից՝ պայմանավորել այդ կարգերի ստեղծումը. 
ըստ էության գործում է մի կողմից՝ տեքստի կառուցման ոճական հնար-
ների և տեքստային կարգերի, մյուս կողմից՝ հենց տեքստային կարգերի 
օրինաչափ փոխպայմանավորվածություն. 

▪ ոճական հնարները տեքստի կառուցման, նրա կառուցվածքի 
անօտարելի, ներտեքստային բաղկացուցիչն են և որպես այդպիսիք՝ 
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տեքստում գործառում են ոչ միայն զուտ ոճական, այլև տեքստակազմիչ 
գործառույթով. 

▪ տեքստային կարգերի և ոճի փոխկապվածությունը տեքստի 
կառուցման տեսանկյունից արտահայտվում է տեքստային ոճական 
հնարների, դրանց գործածության, երկոլորտ գործառման (ոճական և 
տեքստակազմիչ գործառույթների համատեղում) և տեքստի կառուցված-
քայնությունն ու համակարգայնությունը ապահովող հարաչափների 
փոխպայմանավորվածությամբ: 

Տեքստի կառուցման ոճական հնարների ուսումնասիրումը ենթա-
դրում է ոչ միայն տեքստում դրանց ոճաբանական, այլ նաև այդ հիմքով՝ 
կառուցվածքային, իմաստային, գաղափարական ու գեղագիտական 
կողմի ստեղծման առանձնահատկությունների վերհանում: Հետևաբար 
առաջատար է դառնում պարզել, թե ոճական հնարները ստեղծագործու-
թյան ամբողջ համաշարում և կառուցվածքում ինչ տեղ են զբաղեցնում: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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О вопросах взаимосвязанности формировании текста и О вопросах взаимосвязанности формировании текста и О вопросах взаимосвязанности формировании текста и О вопросах взаимосвязанности формировании текста и     
стилистических приемовстилистических приемовстилистических приемовстилистических приемов    

Гоар Баграмян Гоар Баграмян Гоар Баграмян Гоар Баграмян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: текстовые категории, средства    взаимосвязанности, 
стилистический уровень, структурный уровень, принципы формирования 
текста, стилистическое качество, структурная часть текста    

В данной статье рассматриваются, с одной стороны, взаимосвязан-
ности текстовых категорий и стилистических приемов, с другой стороны - 
связь между стилем и текстовой категорией. Кроме того, стилистические 
приемы рассматриваются как способствующие приемы в формировании 
текста. Рассматриваемая проблема с точки зрения структуры текста, 
предоставляет возможность направить лингвостилистическое исследова-
ние текста на его структурные особенности, на разъяснение взаимосвязи 
между структурой текста и стилем. 

В статье акцентируются принципы комбинирования стилистических 
приемов и их стилистическо-структурные функции. В статье рассматри-
вается также стилистическо-структурные уровни текста и неотъемлимые 
особенности текстовых стилистических приемов. Расскрываются также 
выражения взаимосвязи между формированием текста со стилистическими 
приемами, в частности, в содержании текста, в стилистических особен-
ностях изложения текста. 

В статье рассматриваются те базовые принципы формирования текста, 
которые обусловлены структурой стиля и текста, текстовых категорий и 
стилистических приемов, где формируется убеждение – рассматривать 
стиль как текстовую категорию. Следовательно, мы не рассматриваем 
текстовые категории и стиль вне семантическо-структурной особенности 
текста, а считаем их качествами формирования авторского творческого 
процесса. 
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On Some Issues on Text Formation and ReciprocityOn Some Issues on Text Formation and ReciprocityOn Some Issues on Text Formation and ReciprocityOn Some Issues on Text Formation and Reciprocity    
of Stylistic Meansof Stylistic Meansof Stylistic Meansof Stylistic Means    

    
GGGGohar Baghramyan ohar Baghramyan ohar Baghramyan ohar Baghramyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    textual parameter, linkage means, stylistic level, structural 

level, style framing, text formation principles, stylistic quality, structural 
component of the text 

The article studies the interconnection of textual parameters and stylistic 
means, on the one hand, and the interconnection between style and textual 
parameters on the other hand. Moreover, stylistic means are discussed in the 
article as linkage means intensifiers. The problem under consideration, from the 
perspective of text structure, provides an opportunity to direct the 
linguostylistic study of a text to its structural peculiarities and the 
interconnection elucidation between text structure and style. 

Combinability of stylistic means and textual parameters, as well as the 
principles of combinability of the structural functions of stylistic means is 
accentuated in the article. Also, the article examines the stylistic and structural 
levels of a text and the inseparable peculiarities of textual stylistic means and 
their structure. In addition, the study reveals the utilization of stylistic means in 
the process of text formation and stylistic means interconnection, which leads 
to the creation of narration style of the content, creation of stylistic 
peculiarities, regularities between the content and style framing. 

The article discusses the basic principles of text formation determined by 
style and text structure, textual parameters and stylistic means which serve as a 
basis for considering style a textual category. Therefore, we do not treat style 
and textual parameters as separate sematic-structural units of a text, but 
consider them the qualities utilized in the text-forming process. 
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ՀՏԴ 81՝38 
Հոմանիշները ՍայաթՀոմանիշները ՍայաթՀոմանիշները ՍայաթՀոմանիշները Սայաթ----Նովայի խաղերումՆովայի խաղերումՆովայի խաղերումՆովայի խաղերում    

    
Մարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ Թորաբի    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Սայաթ-Նովա, խաղեր, հոմանիշ, գոյական, 

ածական, թվական, բայ, իմաստաբանություն 
 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 
Լեզվաբան Աշոտ Սուքիասյանը «հոմանիշ» հասկացությունը քննե-

լիս նշում է հայագետների կողմից առաջադրված համարժեք մի շարք 
տերմիններ, որոնցից են՝ համանիշ, նույնանիշ, նույնանուն, համանշան, 
համանշանակ, համիմաստ, նույնանշան, մերձանիշ, մերձիմաստ, 
փաղանուն, փաղանշան, համանուն, հոմանուն և այլն1:  

Էդուարդ Աղայանը և Հովհաննես Բարսեղյանը նախընտրում են 
նույնանիշ և համանիշ տերմինային տարբերակները: Ըստ այս լեզվաբան-
ների՝ միևնույն իմաստն արտահայտող բառերը նույնանիշներ են, իսկ 
մոտիկ իմաստներ արտահայտող բառերը՝ հոմանիշներ2: 

Մանուկ Աբեղյանը և Արմենակ Մուրվալյանը օգտագործում են 
միայն նույնանիշ և համանիշ տերմինները3: Պետրոս Բեդիրյանը պաշտ-
պանում է այս տեսակետը և նույնանիշ է կոչում ամբողջովին նույն 
իմաստն արտահայտող բառերը, իսկ համանիշ՝ հոմանիշները, այսինքն՝ 
նույնանիշ և համանիշ բառերը միասին4: 

 Հրանտ Պետրոսյանը, Արարատ Ղարիբյանը, Ահարոն Գրիգորյանը 
և ուրիշներ գործածում են նույնանիշ և հոմանիշ տերմինները5: 

Նշված տերմինների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ տարբեր 

                                                                 
1 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1971, էջ 30: 
2 Տե՛ս Աղայան է., Հ. Բարսեղյան, Հայոց լեզու, Երևան, 1968, էջ 58-60: 
3 Տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, 1965, էջ 154-161, Մուրվալյան Ա., 

Հայոց լեզվի բառային կազմը, Երևան, 1955: 
4 Տե՛ս Բեդիրյան Պ., Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և դրանց ուսուցումը, 

«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», Երևան, 1968, 3-4, էջ 37-43: 
5 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Հայոց լեզվի գործնական քերականություն, Ա մաս, 

Երևան, 1927: Գրիգորյան Ա., Հայոց լեզու, Երևան, 1960: Ղարիբյան Ա., Հայոց լեզու, 
Երևան, 1968, էջ 55: 



 
– 35 – 

ժամանակներում տարբեր մասնագետներ առաջարկում են հիմնակա-
նում երկու զույգ բառեր՝ իմաստային որոշակի տարբերությամբ. 
1) նույնանիշ և համանիշ, 2) նույնանիշ և հոմանիշ6: Նազիկ 
Հովհաննիսյանը փաստում է, որ «նոյնանշան բառ»-ը առաջինը կիրառել է 
Մխիթար Սեբաստացին (1676-1749 թթ.), իսկ հոմանիշ (փաղանուն) և 
նույնանիշ եզրերը տարբերակվում են 18-րդ դարից7: Ըստ այսմ՝ կարող 
ենք ասել, որ Սայաթ-Նովայի ժամանակներում քերականներն արդեն 
առանձնացում էին իմաստով նույն կամ մերձիմաստ բառերը: 

Այս տերմիններից ոչ բոլորն են գործածվում ժամանակակից լեզվա-
բանական գրականության մեջ: Մի մասն էլ ձեռք է բերել այլ իմաստ: 
Այսպես օրինակ՝ ժամանակակից հայերենում նույնանուն և համանուն 
տերմիններով նշվում են ոչ թե իմաստով նույն կամ մոտ բառերը, այլ 
նույն հնչյունական կազմն ունեցող, սակայն ամբողջովին տարբեր իմաստ 
արտահայտող բառերը: Այս մասին Էդուարդ Աղայանը գրում է. 
«Համանուններ են կոչվում ձևով նույնական, իմաստով տարբեր բառերը. 
օրինակ՝ մարտ «պատերազմ» և մարտ (ամսանունը), այր «տղամարդ» և 
այր «քարանձավ», սուր «հատու» և սուր «երկսայրի հատող և խոցող 
զենք», կետ (կետադրական նշանը) և կետ (կենդանին), փող «դրամ» և փող 
«խողովակ», հոտ «բույր» և հոտ «ոչխարի նախիր…»8:  

«Հայերենագիտական բառարանում» Հրանտ Պետրոսյանը համանու-
նության մասին գրում է. «Լեզվական որոշ միավորների՝ բառերի, բառա-
ձևերի, քերականական կառույցների, մասնիկների, ձևաիմաստային 
փոխհարաբերության այն դեպքը (երևույթն) է, երբ դրանք արտասանու-
թյամբ, հնչյունական կազմով նույնն են, իմաստով՝ տարբեր: Ըստ այդմ էլ 

                                                                 
6 Նշված բոլոր օրինակները վերաբերում են հասարակ բառերին: Հատուկ 

անունների, մասնավորապես, ցեղանունների հոմանշության վերաբերյալ անդ-
րադարձ է կատարել Հ. Գևորգյանը, որը միևնույն էթնիկական միավորի վերաբեր-
յալ կիրառվող տարբեր անվանումները կոչել է «զուգահեռ ցեղանուններ» բառա-
կապակցությամբ, տե՛ս А. Геворгян, Параллельные этнонимы в Армянской 
историографии, Caucaso-Caspica, II-III, 2018, էջ 301-305. 

7 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ն., Բարբառային իրողություններ XVIII դ. նույնանիշ-
ների ձեռագիր բառարաններում, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրու-
թյուն, 2 (20), ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 32-33: 

8 Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 
1984, էջ 65: Տե՛ս նաև Սարգսյան Ա., Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ 
ուղեցույց, Երևան, 2007, էջ 22: 
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զանազանում են համանուն կամ նույնանուն բառեր, «համանուն» մաս-
նիկներ (ածանցներ), քերականական համանուններ, համանուն բառա-
ձևեր»9: 

Այս տերմինների առաջացման պատմությունը ուսումնասիրելուց 
հետո Ա. Սուքիասյանը ամփոփում է իր տեսական դիտարկումները և 
հանձնարարելի է համարում «հոմանիշ» եզրույթի գործածությունը10: 

Հետևելով լեզվաբանների առաջադրած տերմիներին՝ Սայաթ-Նովայի 
բառապաշարի մերձիմաստային փունջը Անվանում ենք «հոմանիշ», որն 
օգտագործում ենք նաև սույն հոդվածում: 

Աշոտ Սուքիասյանը «Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարանում» 
առանձնացնում է արտաքին հոմանշություն հասկացությունը11:  

Հայկանուշ Մեսրոպյանը, ըստ այսմ, պայմանականորեն հավելում է 
նաև ներքին հոմանշություն հասկացությունը12:  

Խաղերի խնդրո առարկա բառախումբը արտաքին հոմանշություն 
հասկացության վերաբերել չի կարող, քանի որ քննության ենթակա են 
բացառապես մեկ հեղինակի պատկանող ստեղծագործությունները: 
Այսինքն՝ ուսումնասիրությունը պետք է կատարվի «ներքին հոմա-
նշություն» հասկացության շրջանակում: Հավելենք, որ տվյալ դեպքում 
ուսումնասիրության այս եղանակը պահանջում է ոչ միայն ներքին 
հոմանշության շրջանակ, այլև ավելի սահմանափակ, միևնույն նախադա-
սության, բանաստեղծական միևնույն տողի, միևնույն մտքի արտահայտ-
ման ընթացքում կիրառվող հոմանիշները:  

Պետք է ասել, որ խաղերի ժանրային առանձնահատկությամբ և 
աշուղի Ժողովրդախոսակցալան լեզվական ոճով պայմանավորված՝ հո-
մանիշներն այդքան էլ մեծաթիվ չեն, և հաճախ դրանք առանձնացնելը 
դժվարանում է, քանի որ դիտարկվող բառազույգերը հոմանիշ են դառ-
նում հիմնականում փոխաբերական իմաստով հանդես գալիս: Որպես 
սովորական բառարանային բառեր՝ դրանք հոմանիշներ չեն, սակայն 

                                                                 
9 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 

1987, էջ 323: 
10 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1971: 
11 Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Երևան, 1967: 
12 Տե՛ս Մեսրոպյան Հ., Ածականական հոմանիշները հայերենի բարբառներում, 

Երևան, 2010, էջ 23: 



 
– 37 – 

փոխաբերական իմաստով գործածվելիս միավորվում են իմաստային 
միևնույն դաշտով և դառնում են հոմանիշներ: 

Սայաթ-Նովայի խաղերի հոմանշային շարքը դասակարգելիս առաջ-
նորդվել ենք Աշոտ Սուքիասյանի առաջադրած մի քանի դրույթներով ևս, 
որոնք ներկայացնում են հոմանիշների հնչյունաբանական, բառաքերա-
կանական, ձևաբանական և իմաստային հատկանիշները: 

Հոմանիշները՝Հոմանիշները՝Հոմանիշները՝Հոմանիշները՝    տարաբնույթտարաբնույթտարաբնույթտարաբնույթ    հատկանիշներիհատկանիշներիհատկանիշներիհատկանիշների    գնահատմամբգնահատմամբգնահատմամբգնահատմամբ 
Ա) Հնչյունաբանական հատկանիշՀնչյունաբանական հատկանիշՀնչյունաբանական հատկանիշՀնչյունաբանական հատկանիշ: Աշոտ Սուքիասյանը գրում է, որ 

ըստ այս չափանիշի՝ հոմանիշները պետք է ունենան հնչյունական տար-
բեր կազմ13: Սայաթ-Նովայի խաղերից հոմանիշներ ընտրելիս առաջ-
նորդվել ենք այս չափանիշով: Այդ հոմանշային զույգերն ունեն հնչյունա-
կան տարբեր կազմ. օրինակ՝ դավթար//գիրք, նաբաթ//ղանդ // շաքար 
(«Պըռոշնիրըտ` նաբաթ ունիս,– Ղանդ ու շաքարի նըման իս» [6]14), դիբա//////// 
ենգիդունիա, զարբաբ ////////    զար, սեր ////////էշխ, դըրուստ    ////////ադալաթ, լուս////////շողք, 
ծառա //////// նոքար և այլն:  

Բ) Ձևաբանական հատկանիշՁևաբանական հատկանիշՁևաբանական հատկանիշՁևաբանական հատկանիշ: Ըստ այս առանձնահատկության՝ հո-
մանիշները պետք է ունենան խոսքամասային նույն պատկանելությունը: 
Սայաթ-Նովայի խաղերում հանդիպում են ոչ միայն միևնույն խոսքի 
մասին պատկանող հոմանիշներ, այլև բառակապակցություններ, դարձ-
վածքներ, նկարագրական եղանակով կազմված արտահայտություններ և 
լեզվական այլ միավորներ: Նույն խոսքի մասին են պատկանում հայերեն 
դիղ և պարսկերեն չարա («Իմ դիղեմեն քիզ չը կա չարա [18]), խաղ//////// տաղ 
(«Մեջլիսներու խաղըն դուն իս, Վանքերումըն տաղըն դուն իս» [21]) գոյա-
կանները, հայերեն օտար և թուրքերեն յադ ածականները («Տիսուտ 
կարոտ չը թողնիս, Չասիս` սա օտար, սա` յադ» [57]), հալվել //////// մաշվել 
(«Հալվեցա, մաշվեցա. էլ ի՜նչ ջան գու քամ» [12]), լաց էլնել// վա'յ 
կանչել («Հա՛ լաց էլա, վա՛յ կանչեցի անհաշիվ,Էլ ի՞նչ օգուտ, ջան տուր, կի
նքըտ հա՜ մաշի» [63]) բայերը և այլն:  

Ըստ ձևաբանական հատկանիշի՝ խաղերի հոմանշային զույգերը 
կարելի է բաժանել ներքոբերյալ հիմնական խմբերի:  
        

                                                                 
13 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1971, էջ 128: 
14 Այս և հետագա բոլոր օրինակները՝ ըստ «Սայաթ-Նովա, Խաղեր» (Երևան, 

1987) ժողովածուի: Ուղիղ փակագծերում խաղերի համարներն են: 
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Բ.1. Գոյականական հոմանիշներԲ.1. Գոյականական հոմանիշներԲ.1. Գոյականական հոմանիշներԲ.1. Գոյականական հոմանիշներ    
Սայաթ-Նովայի կիրառած հոմանիշների շարքում մեծ թիվ են կազ-

մում փոխառությունները, ուստի հայերեն գոյականներով արտահայտ-
ված հոմանիշները խաղերում քիչ են: Հայտնի է, որ Սայաթ-Նովան ստեղ-
ծագործել է 18-րդ դարում Թիֆլիսում խոսվող բարբառով: Այդ շրջանում, 
ինչպես նաև զարգացման հետագա փուլերում Թիֆլիսի բարբառի բառա-
պաշարը աչքի է զարնում փոխառյալ բառերի առատությամբ: Բավակա-
նին մեծ թիվ են կազմում պարսկերենից, թուրքերենից, արաբերենից 
կատարված փոխառությունները, որոնք առանձին բաժնով ներկայացնելը 
հոդվածի սահմաններում նպատակահարմար չէ:  

Առանձնացրել ենք փոխաբերաբար գործածված քարափ և քարուկիր 
բառազույգը: Այսպես՝ «Բունիաթըս ավազ չիմանաս` քարափ է, 
քարուկըրեն է» [37]: Տվյալ դեպքում քարափ գոյականի ուղիղ ձևով և 
քարուկիր գոյականի քարուկըրեն բացառական հոլովաձևով բնորոշվում 
է բունիաթը (պրսկ. bonyād)՝ հիմքը: Ակնհայտ է, որ նշված գոյականները 
հանդես են գալիս փոխաբերական իմաստով և հոմանիշ են դառնում 
«ամուր» ածականին:  

Հայերեն լյարդ և թոք գոյականները միանալով կազմել են լիրթ ու թոք 
բառակապակցությունը: Չնայած լյարդը և թոքը՝ որպես ներքին 
օրգաններ, ունեն տարբեր նկարագիր, սակայն միասին հանդես են գալիս 
որպես հոմանիշներ և փոխաբերաբար նշանակում են «ամբողջական 
մարմին»: Էդուարդ Աղայանի բառարանում լյարդութոք կցական բարդ 
կազմությամբ գլխաբառն ունի հետևյալ բացատրությունը. «Մորթած 
անասունի ուտելի փորոտիքը՝ թոքը, սիրտը, փայծաղը և լյարդը»15:  

Օրինակ՝ «Խիլքըս գլխեմես տարիլ իս, լիրթ ու թոքըս զարդ իս արի» 
[8]:  

Տվյալ օրինակում լիրթը և թոքը կարելի է փոխաբերական իմաստով 
հասկանալ հոգին և մարմինը, այսինքն՝ ողջ էությունը, որ զարդ16 է արիլ՝ 
«այրել է, խաշել»:  

Փոխաբերական իմաստով հոմանիշ դարձած վանք ////////անապատ//////// 
քար գոյականներով կազմվում է եռանդամ հարաբերություն, որն ունի 
«աստված» կամ «եկեղեցի» իմաստները: 

                                                                 
 15 Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրատ., 

Երևան, 1976, էջ 533:    
16 Պրսկ. zard «դեղին»: 
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«Վանք սիրե, անապատ սիրե, քար սիրե» [36]: Վանք սիրել, անա-
պատ սիրել, քար սիրել հարադիր բայերը համարժեք են ճգնավոր ու 
սակավապետ լինել, աստվածասեր լինել հարադրություններին: 

«Դիբա ու ենգիդունիա, զարբաբ ու զար իս, գովելի» [4]: Այս օրինա-
կում դիբա («մետաքսյա ոսկեթել, արծաթյա կտոր, դիպակ») փոխառյալ 
գոյականը հենաբառ է ադրբեջաներեն ենգիդունյա («թանկագին կտոր») 
հոմանիշին: 

«Թարիփըտ դավթար իմ արի, փիլ պիտի, վուր գիրքըն տանե» [4]: 
Դավթար պարսկերեն բառը գիրք հայերեն հոմանիշի հենաբառն է: 

«Կըրակ դըրիր սըրտիս խուցի յարումըն. 
Վո՛ւնց գըրանքումըն կա, վո՛ւնց դավթարումըն»  
[18] բանաստեղծական տողում դավթար բառին հոմանիշ է գիրք 

(գիր+ք) գոյականի գրանք (գիր+անք) հարանունը: 
Ոսկի հենաբառի հոմանիշներն են պարսկերեն զար և օսկու զարնիշ 

գոյականներով արտահայտված որոշիչները, որոնցով Սայաթ-Նովան 
բնորոշում է սիրեկանի թարթիչները. «Թերթերուկիտ մազըն` զար, օսկու 
զարնիշ» [47]: 

Խաղերում հաճախ հոմանիշ են դառնում երկու գոյական, որոնք 
տարբեր լեզուներում ունեն նույն իմաստը: Տվյալ դեպքում դրանք 
դառնում են համանիշներ կամ նույնանիշներ: Այսպես՝ արաբերեն ղամզ և 
պարսկերեն նազ բառերն ունեն միևնույն՝ «նազ, նազանք» իմաստը: 
«Յա՛ր, էտ քու նազ ու ղամզով ջանս փուլ ու փանդ իս արի» [9]: Այդպիսի 
հարաբերությամբ են միացած ադրբեջաներեն չայիր և պարսկերեն չիման 
«խոտավետ դաշտ, մարգագետին» բառերը («Ծուցիտ մեչըն չայիր չիման»): 

Հայերեն բարև բառի նույնանիշ թարգմանական տարբերակն է 
սալամ արևելյան փոխառությունը. «Բարովին բարով չիս իտա` թաքա-
վուրի սալամի պես» [27]: 

Երբեմն էլ գոյականով արտահայտված հոմանշային զույգը փոխաբե-
րական իմաստով գործածվելիս ձեռք է բերում ածական խոսքի մասի գոր-
ծառույթ: Այդպես պարսկերեն ալմաս «ադամանդ» և արաբերեն յաղութ 
«թանկագին քար, երկնագույն կապույտ կամ կամ կարմրավուն դեղին 
գույնի, հակինթ»17 գոյականները տեքստում գործածվում են փոխա-

                                                                 
17 Սայաթ-Նովայի խաղերի բառերի բոլոր բացատրությունները՝ ըստ Արմենակ 

Քոչոյանի՝ «Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի բառարանի», Հայկական ՍՍՌ ԳԱ 
հրատ., Երևան, 1963: 
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բերական իմաստով և ունեն ածականական իմաստ. նշանակում են 
«ընտիր, փայլուն, սպիտակ, գեղեցիկ և այլն»: Օրինակ՝ «Ակռեքըտ յաղութ-
ալմաս է» [6]: 

«Դաստամազըտ սիմ ու շարբաբ, նամ շաղ էկած ռեհան է» [19] 
բանաստեղծական տողում պարսկերեն՝ սիմ «բարակ մետաղալար, նվա-
գարանի լար» և արաբերեն՝ շարբաբ «նուրբ մետաքսաթել» բառերը հոմա-
նիշ են դառնում իրենց փոխաբերական իմաստներով՝ «մետաքսաթելի 
նման նուրբ ու փայլուն լինելը»: Սիմ ու շարբաբ գոյական որոշիչները 
հատկանշում և բնորոշում են սիրեկանի դաստամազը՝ կատարելով 
ածականի դեր: 

Մերձիմաստ կամ մերձանիշ գոյականներ են շարբաթ-ն ու ղանդ-ը 
(«Խմիլ իս էշխով շարբաթըն` պռոշնիրըտ ղանդ իս արի» [9]), սանթուր//////// 
քամանչա////////դափ նվագարանների անունները  

(«Յիրիք բան կա` հոքու մարմնու կարքումն է` 
Թե գուզիս, վուր դադաստան չը տեսանիս»: 
«Գուզիմ թե համաշա դամ անիմ քիզիդ` 
Սանթուրով, քամանչով, դափով, նազանի») [11],  

արաբերեն ադաբ («համեստություն, քաղաքավարություն, բարեկրթու-
թյուն») և նույն լեզվով ար «ինքնասիրություն, ամոթ» փոխառությունները 
(«Հայալու իս` ադաբ ունիս, ար ունիս» [11], արաբերեն բաս «զրույց, 
խոսակցություն» և նույն լեզվով լամզ «ակնարկ, զարտուղի հասկացնելու 
կերպ» օտարաբանությունները («Արի նըստի, Սա'յաթ-Նովա, խոսկըտ 
ասա լամզ ու բասով» [38], հայերեն մազեղեն «այծի մազից գործած կոշտ՝ 
կոպիտ քուրձ, կտոր» և պարսկերեն շալ «բրդե թելից տանը պատրաստած 
հասարակ և հաստ գործվածք» («Կու հաքնիմ մազեղեն, կու հաքնիմ 
շալըն» [15]), հայերեն ուշկ, միտկ և պարսկերեն փահմ եռանդամ 
բառաշարքը («Չունքի ուշկ ու միտկըս իրար շաղեցիր`Փահմես կու 
հիռացնիմ հանգիրըն մեմեկ» [15]) և այլն:  

Բ.2. Ածականով կամ Բ.2. Ածականով կամ Բ.2. Ածականով կամ Բ.2. Ածականով կամ ածականաբար հանդես եկող բառերով ածականաբար հանդես եկող բառերով ածականաբար հանդես եկող բառերով ածականաբար հանդես եկող բառերով 
արտահայտված հոմանիշներարտահայտված հոմանիշներարտահայտված հոմանիշներարտահայտված հոմանիշներ    

Սայաթ-Նովայի խաղերում, համեմատած գոյական հոմանիշների, 
ածականով և ածականաբար հանդես եկող այլ խոսքի մասերով արտա-
հայտված հոմանիշները այդքան էլ մեծ թիվ չեն կազմում: Այսպիսի հոմա-
նշային զույգերից են նուր գովելի և անպատմելի («Նուր գովելի, 
Անպատմելի, 
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Վարթի մեչըն շուռ իս գալի» [3]), սիրով ու սիրեկան  
(«Գանձ իս սիրով ու սիրեկան» [3],  
«Հո՛ւր իս, սիրով սիրեկան» [8]), անարատ և մաքուր 
(«Խոսկիրըտ մալում իմ արի` անարատ մաքուր իս, ա՛խպեր» 

[8], առակավուր և մասալով 
(«Շատ մարթ կոսե` յիս յարիմեն հասրաթ իմ` 
Լեյլի-Մեջլումն էլ չի էլի էս հալով.  
Խոսկ իս ասում առակավուր-մասալով» [14]):  
Երբեմն ածական անունն է հանդես գալիս այլ խոսքի մասի դերով: 

Օրինակ՝ գոյականաբար են գործածված պարսկերեն բեմուրվաթ 
«անողորմ, անգութ, անխիղճ» և պարսկերեն-արաբերեն բեիղրար 
«ուրացող, ուխտազանց» հոմանիշ ածականները 

(«Բեմուրվաթին, բեիղրարին, չի՛մ տեսի» [14]): 
«Լիզուտ շաքար, պռոշըտ ղանդ, ակռեքըտ մարքրիտ ալմաս է» [16] 

օրինակում հայերեն շաքար (< իր.) և արաբերեն ղանդ գոյական նույնա-
նիշների միջոցով արտահայտվում է քաղցր ածականի իմաստը: Արաբե-
րեն խաս «ընտիր, նուրբ, անխառն» ածականը գոյականաբար է գործած-
ված «Հաքիլ իս ատլաս խասեմեն» [21]՝ հոմանշային զույգ կազմելով 
արաբերեն ատլաս «մետաքսյա կտոր՝ փայլուն, ողորկ երեսով, կերպաս, 
սնդուս, սատին» գոյականի հետ:  

Բ.3Բ.3Բ.3Բ.3. . . . Թվականով արտահայտված հոմանշությունԹվականով արտահայտված հոմանշությունԹվականով արտահայտված հոմանշությունԹվականով արտահայտված հոմանշություն    
Թվական խոսքի մասով հոմանիշներ խաղերում չեն հանդիպում: 

Թերևս միակ օրինակը կարելի է համարել տարի գոյականին հոմանիշ 
տասներկու ամիս իմաստային համարժեքը, որը նաև շրջասույթ է. 
այսպես՝ «Տարին-տասներկու ամիս մազիրըտ հուսած կուլի» [9]: 

Բ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտվածԲ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտվածԲ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտվածԲ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտված    հոմանիշներհոմանիշներհոմանիշներհոմանիշներ    
Սայաթ-Նովայի խաղերում հոմանշային զույգից մեկը հիմնականում 

լինում է պարզ կամ ածանցավոր բայ, իսկ մյուսը՝ հարադիր բայ:  
Ընդհանրապես նկատելի է, որ աշուղը երբեմն կազմում է 

գործածության լայն շրջանակ չունեցող հարադիր բայեր, որոնք կարելի է 
հեղինակային նորաբանություն համարել: Բայական հոմանիշները 
կարելի է ներկայացնել երեք խմբով:  

Բ.4.1. Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.  
Հոմանիշ երկու բայով օրինակները հազվադեպ գործածություն 

ունեն: Այսպես՝ հեռանալ և գնալ հոմանիշ բայերով է կազմված այս 
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բանաստեղծական տողը. «Ասաց թե. «Հիռացի՛ գըլխեմես, գընա՛» [18]: 
Ունենք նաև հալվել //մաշվել հոմանշային զույգ 

(«Էշխեմետ դառիլ իմ յիզիդ, 
Հալվեցա, մաշվեցա քիզիդ» [20]: 
Պետք է նշել, որ նույնանիշ բայերը Սայաթ-Նովայի խաղերում հազ-

վադեպ են հանդիպում: Իմանալ և գիդենալ նույնանիշներն են գործած-
ված հետևյալ օրինակում.  

«Թեգուզ իմանաս, գիդենաս աստղերու համբարքըն սիրուն» [43]:  
Բ.4.2. Պարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրՊարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրՊարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրՊարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրավորավորավորավոր    բայ:բայ:բայ:բայ: Այսպիսի 

կառույցներում հիմնականում հայերեն պարզ կամ ածանցավոր հենա-
բայը համանշային շարք է կազմում մեկ կամ մեկից ավել հարադրավոր 
բայերի հետ:  

Օրինակ՝ էրվել // կրակ տալ // բիրյան անել  
(«Ջիգարըս կրակ իս տըվի, էրվում իմ` բիրյան իս անում» [5] էրել // 
հովանալու ճար չունենալ  
(«Էշխեմետ սիրտըս էրվում է, հովանալու ճար չունիմ» [19]),  
էրել // քաբաբ անել  
(«Յիս խոմ էն գըլխեն էրած իմ, նուրմեկանց քաբաբ մի՛ անի» [37]), 
սանձահարել//սանձ դնել («Բերնումըս դընիմ սանձ` կենամ. 
Սանձահարիմ» [3]), խփել // քարասպան անել  
(«Խփեցեք մե տիղըս, մե նշան արեք, 
Թեգուզ էստու համա քարասպան արեք» [14], լացել // արնով թացել 
հանգավոր («Բլբուլի նման լացիլ իմ, Աչկիրըս արնով թացիլ իմ» [20]), 
նուրել (նորացնել, վերանորոգել) //չաղ անել 
«Հիմքըտ վերըստին նուրեցին, չաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք» 
[45] և այլն: 
ՀիվանդանալՀիվանդանալՀիվանդանալՀիվանդանալ////////պառկելպառկելպառկելպառկել    դըժարդըժարդըժարդըժար    հալի:հալի:հալի:հալի: Հիվանդանալ -ան- սոսկածանց-

ավոր բայի հետ երկանդամ հոմանշային զույգ է կազմվել պառկել դըժար 
հալի («անառողջ, ծանր վիճակում լինել») հարադիր բայով: «Էշխեմետ 
հիվանդացիլ իմ, պառկած իմ դըժար հալի» [19]: 

Բ.4.3. Երկու հարադրավոր բայերի հոմանշությունԵրկու հարադրավոր բայերի հոմանշությունԵրկու հարադրավոր բայերի հոմանշությունԵրկու հարադրավոր բայերի հոմանշություն: 
«Աշխարքըն ծով, դուն մեչըն նավ – ման իս գալի, լանգ իս անում» 
օրինակում ման գալ գործուն բառապաշարի մաս կազմող հարադրու-
թյանը հոմանիշ է լանգ պարսկերենով բառով կազմված լանգ անիլ հարա-
դրավոր բայը՝ «օրորվել, շորորվել, ճոճվել» մերձավոր իմաստով: 
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«Անջաղ գըցիս էշխի մեչըն, յիդ կէհաս` քար չիս անի» [1] տողում յիդ 
էհալ «հետ կանգնել, հրաժարվել» հարադիր բային իմաստով մոտ հոմա-
նիշ է քար անիլ «ազդել, ներգործել, օգնել» հարադիր բայի ժխտական 
խոնարհման քար չիս անի ձևը, այսինքն՝ «չես օգնի, կհրաժարվես, ետ 
կկանգնես»:  

Հարադիր բայերով երկանդամ հոմանիշներ կան 
«Յա՛ր, յիս քիզ բարով իմ տալիս,– շուռ իս գալի, ղալ իս անում» [5] 

տողում: Տվյալ դեպքում ունենք շուռ գալ և ղալ օտար բաղադրիչով 
կազմված ղալ անիլ «անհանգստացնել, նեղություն, գլխացավանք պատ-
ճառել» հարադիր բայերը: 

Այդպես նաև՝ անգաճ անել և խոսկ իմանալ, այսինքն՝ «լսել» 
(«Ա'նգաճ արա, մա՛տաղ իմ քիզ, էս խոսկս սա'ղ իմացի» [9]), հուր լինել և 
էշխով կրակվել, այսինքն՝ «այրվել» («Հուր իս` էշխով կըրակած» [8]), 
ձիռնիրը թըլանալ (ձեռքերը թուլանալ) և բանը չշինել (գործ անել 
չկարողանալ), այսինքն՝ «ի վիճակի չլինել, չկարողանալ» 

(«Ձիռնիրըս թըլացավ` չէ շինում բանըս» [18]), սուլթան գալ 
(փոխաբերաբար՝ «սուլթանի՝ թագավորի նման գալ») և խաս գալ 
(«որպես ընտիր, եզակի երևույթ ներկայանալ») 
(«Թե բեմուրվաթ յարի հալըն հարցընիս`Ասում է թե. «սուլթան գու ք

ամ, խաս գու քամ» [12]), հիվանդ պառկել և աչկը ճանապարհին մնալ 
(«Էշխեմեն հիվանդ պառկեցա, աչկըս ճանապարին մընաց» [30] և այլն: 

Անղալամ անզարնիշ քաշել հարադիր բայի պարագայում հոմանիշ 
են արաբերեն անղալամ «նկարչի վրձին չտեսած» և պարսկերեն 
անզարնիշ «առանց ոսկե դրվագի, առանց ոսկե նախշի» անվանական 
բաղադրիչները, որոնցով ընդգծվում են սիրեկանի ունքերի անթերի 
լինելը («Անղալամ անզարնիշ քաշած օսկու պես է փայլում ունքըտ» [23]): 
Ինչպես նկատում ենք, հայերեն ան ժխտական նախածանց ունեցող 
ղալամ և զարնիշ գոյականները նկարչական արվեստին վերաբերող 
հասկացություններ են, որով էլ դառնում են մասնակի հոմանիշներ: 

Հոմանիշ բայական հարադրությունների հետաքրքիր օրինակ է նաև 
արաբերեն շափաղաթ «ցոլք, հուրհրատում, կայծ» և բարբառային շովղ 
«լույս» բառերով կազմված շովղ ու շափաղաթ տալ հարադիր բայը՝ 
«փայլել» իմաստով: 

«Մե բիռըս Փռանգի ատլաս է, տալիս է շովղ ու շափաղաթ» [10]: 
Ինչպես նշեցինք, բերված օրինակներում հոմանշությունը ներբայական է, 



 
– 44 – 

այսինքն՝ հարադիր բայ կազմող գոյական կամ ածական բաղադրիչներն 
են հոմանիշ: 

Նկարագրական բնույթ ունեն «Ձենըտ քաղցըր ունիս` լամզով կու 
խոսիս» [13] տողի քաղցր ձայն ունենալ (հաճելի ձայնով խոսել) և լամզով 
խոսել «ակնարկել, զարտուղի հասկացնել», «Շուխկըտ աշխարըս 
բըռնիլ է` արեգագի դեմըն փար իս» [16] նախադասության շուխկը 
աշխարը բռնել (շողքը ամենուր ընկնել) և արեգագի դեմըն փար լինել 
«արևի դեմ փայլել, փայլուն լինել» հոմանիշները:  

Բ.4.4. Բառ և բառակապակցությունԲառ և բառակապակցությունԲառ և բառակապակցությունԲառ և բառակապակցություն. . . . Երբեմն հանդիպում են այնպիսի 
օրինակներ, որոնցում հոմանիշներից մեկը բառ է, մյուսը՝ բառակապակ-
ցություն, շրջասություն, դարձվածք կամ նկարագրական հատված: 
Այսպես՝ «Ասի, թե յիս քու ախպեր` քու մերն ինձի մեր անին» [47] ախպեր 
(եղբայր) բառին հոմանիշ է քու մերն ինձի մեր (քո մայրն ինձ մայր, 
այսինքն՝ իմ և քո մայրը նույնն են, մենք եղբայրներ ենք) շրջասությունը: 

Պարսկերեն բլբուլ «սոխակ» բառին հոմանիշ է սիրով վարթ կանչող 
գեղարվեստական պատկերավոր նկարագրությունը 

(«Բըլբուլ իմ` սիրով վարթ կանչիմ» [28]: Պատվական շինած և նըման 
նըմանած Լեյլու դիդարին նկարագրությունները հոմանիշ են «Պատվա-
կան շինած, նըման նըմանած Լեյլու դիդարին» [34] բանաստեղծական 
տողում: 

«Աշուղի լիզուն բըլբուլ է, օրհնանք ունե, նալաթ չը կա» [30] 
օրինակում օրհնանք ունենալ և նալաթ («անեծք») չլինել համարժեք, 

համիմաստ արտահայտություններով աշուղը բնորոշում է իր լեզուն: 
«Թամամ աշխարհ պըտուտ էկա, չը թողի Հաբաշ, նազանի» [26] 

բանաստեղծական տողի թամամ աշխարհ պըտուտ գալ և չթողնել Հաբաշ 
նկարագրական բառակապակցական հոմանիշներն արտահայտում են 
«ամենուրեք» իմաստը: 

Գ) ԲառաքերԲառաքերԲառաքերԲառաքերականական չափանիշականական չափանիշականական չափանիշականական չափանիշ: Ա. Սուքիասյանը գրում է, որ 
«արդի հայերենում հարակատար և ենթակայական դերբայների գերա-
կշռիռ մասը բայի բառաձևեր համարվելու պատճառով բառարանային 
արժեք չունեն՝ բացառությամբ այն բառերի, որոնք որոշակի, մասնավոր 
բառային տարբերակված իմաստ են ձեռք բերել և նշանակում են օբյեկ-
տիվ իրականության առարկա, երևույթ, հատկանիշ, վիճակ և կորցրել են 
իրենց դերբայական հատկանիշները»18: Սայաթ-Նովայի խաղերում ևս 

                                                                 
18 Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1982, էջ 153: 
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հարակատար և ենթակայական դերբայական ձևերը ձեռք են բերում 
գոյականի կամ ածականի իմաստ՝ համապատասխան հենաբառերով և 
հոմանշային զույգերով. օրինակ՝ արարիչ//ստիղծող («Սըրան ղա՛բուլ իմ 
արարիչ-ստիղծող» [63]): Պետք է նշել, որ խաղերում հարակատար և են-
թակայական դերբայներով արտահայտված հոմանիշները հազվադեպ են:  

Դ) Իմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներԻմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներԻմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներԻմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներ: Իմաստաբա-
նական հատկանիշի համար կարևոր չափանիշ է հոմանիշների փոխա-
դարձ փոխարինելիությունը: Ա. Սուքիասյանը նշում է, որ հոմանիշների 
փոխադարձ փոխարինելիությունը բացարձակ չափանիշ չէ19: Սայաթ-
Նովայի խաղերի հոմանշային զույգերից ոչ բոլորն են օժտված փոխա-
դարձ փոխարինելիությամբ: Այս չափանիշի տակ կարելի է ներկայացնել 
բառակազմական միջոցներով արտահայտված իմաստային միավորները, 
նկարագրական արտահայտությունները, դարձվածային միավորները, 
որոնք ենթակա են ոճաբանական չափանիշի:    Ոճական արժեք ունեն 
փոխաբերական հոմանիշները կամ հոմանիշ փոխաբերությունները:     

 Օրինակ՝  
«Չը կա քիզ պես հուքմի-հեքիմ. դուն Րոստոմի Զալ` թաքավուր.  
Ասկըտ ասկերումըն գոված` հա՛մ դունիս, գոզալ, թաքավուր» [37] 

բանաստեղծական տողում արաբերեն հեքիմ «բժիշկ» բառից Սայաթ-
Նովան կազմել է հուքմի- հեքիմ, այսինքն՝ «բժիշկների բժիշկ,  
ամենահմուտ բժիշկ» արտահայտությունը, որին փոխաբերաբար համա-
դրել է Րոստոմի Զալ իրանական էպոսի հերոսի անունը և հայերեն 
թագավոր բառերը՝ ստեղծելով գեղարվեստական ոճին բնորոշ պատկեր: 

Լեզվաբանները հոմանիշները դասակարգում են նաև ըստ կազմու-
թյան: Ինչպես հայտնի է, գրական հայերենի հոմանիշների համար Աշոտ 
Սուքիասյանը սահմանում է երկանդամ և բազմանդամ հոմանիշների 
շարքեր20: Խաղերի հոմանիշները հիմնականում երկանդամ են: Հան-
դիպում են նաև եռանդամ, երբեմն՝ քառանդամ շարքեր: 

Այսպես՝ 
Երկանդամ հոմանշային զույգեր: Երկանդամ հոմանշային զույգեր: Երկանդամ հոմանշային զույգեր: Երկանդամ հոմանշային զույգեր: ԹասեմենԹասեմենԹասեմենԹասեմեն    ////////քաքաքաքասեմենսեմենսեմենսեմեն. «Լայնաբե-

րան և տափակ աման՝ արծաթից, ոսկուց կամ կավից, ըմպանակ»21 
նշանակող արաբերեն թաս և պարսկերեն քասա՝ «լայնաբերան կավե 

                                                                 
19 Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1999, էջ 124: 
20 Ա. Սուքիասյան, նշվ. աշխ., էջ 126: 
21 Քոչոյան Ա., էջ 77: 
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աման»22, փոխառյալ հոմանիշները դրված են բացառական հոլովով և 
կազմել են երկանդամ հոմանշային զույգ: Ինչպես հայտնի է, Թիֆլիսի 
բարբառում բացառական հոլովաձևը կազմվում է գրաբարաձև: Օրինակ՝  

«Խըմեցուր ձեռիտ թասեմեն, 
Ջո՛ւր իմ ասում, [տուր քասեմեն]» [35]:  
Ակնհայտ է, որ հոմանշային զույգը կազմվել է խաղի բանաստեղ-

ծական ոտքը պահպանելու և հանգավորում ստեղծելու նպատակով: 
ՇաքարՇաքարՇաքարՇաքար    ////////    շարթ.շարթ.շարթ.շարթ. Արևելյան լեզուներին բնորոշ շաքար բառը փոխա-

բերական իմաստով ունի «շատ հաճելի, դուրալի բան»23 իմաստը, որով էլ 
որպես հենաբառ հոմանիշ է դառնում արաբերեն շարթ «անհալ մեղր» 
բառին, որը նույնպես փոխաբերաբար նշանակում է «շատ քաղցր, հաճելի 
բան»24: «Լիզուտ քաղցր ունիս` շաքար ու շարթին» [14]: Բանաստեղծա-
կան տողից իմանում ենք, որ շաքար և շարթին բառերով բնորոշվում է 
լեզուն՝ միաժամանակ հոմանիշ դառնալով քաղցր ածականին: 

ՄելիքՄելիքՄելիքՄելիք    ////////    տանուտեր տանուտեր տանուտեր տանուտեր և    սուլթանսուլթանսուլթանսուլթան    ////////    խանխանխանխան. . . . Փոխաբերական իմաստային 
հիմքով միացած մելիք, տանուտեր, սուլթան, խան գոյական խոսքի մաս 
նշող երկու զույգ երկանդամ հոմանիշները արտահայտում են «ընտիր, 
կարևոր, հարգարժան, անվանի և այլն» ածականների իմաստ: 
«Գիղումըն` մելիք-տանուտեր, քաղաք տիղըն` Սուլթան-Խան իս» [46]: 

ՍոյբաթՍոյբաթՍոյբաթՍոյբաթ    ////////    սազ.սազ.սազ.սազ.    Արաբերեն սոյբաթ՝ «քաղցր զրույց, խոսակցություն» 
բառին փոխաբերական իմաստով հոմանիշ է դարձել պարսկերեն սազ՝ 
«նվագարան, արևելյան երաժշտական լարավոր գործիք» բառը: 
«Առանց քիզ ի՞նչ կոնիմ սոյբաթն ու սազըն» [15] բանաստեղծական տո-
ղում աշուղը սազը դիտարկում է որպես իրեն հարազատ մեկը, որի մեղե-
դին իր համար ախորժելի զրույց է:  

Փոխաբերական իմաստով են միավորվել նաև պարսկերեն ռախշ՝ 
«առասպելական նժույգ՝ թևավոր և վեցոտանի» և ադրբեջաներեն ջեյրան՝ 
«եղջերու, կխտար» բառերը: Փոխաբերության հիմքում այդ կենդանիների 
գեղեցկությունն ու արագասլացությունն է.  

«Կրակե, ծովեմեն դուս էկած, ռաշ ու ջեյրան իս ինձ ամա» [16]: 
Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:    
ՇահՇահՇահՇահ    ////////    սուլթանսուլթանսուլթանսուլթան    ////////    խան. խան. խան. խան. Այս երեք գոյականը նույնպես փոխաբերա-

                                                                 
22 Քոչոյան Ա., էջ 192: 
23 Քոչոյան Ա., էջ 146: 
24 Քոչոյան Ա., էջ 145: 
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կան իմաստով են հանդես գալիս և նշանակում են «հոգու, մտքի և սրտի 
տեր»: «Դուն իմ շահ իս, սուլթան, խան իս» [50]: 

ՄանՄանՄանՄան    գալգալգալգալ    ////////    գեդինընգեդինընգեդինընգեդինըն    զարթարվելզարթարվելզարթարվելզարթարվել    ////////    պտուտ պտուտ պտուտ պտուտ գալգալգալգալ. Ման գալ և պտուտ 
գալ (պտույտ գալ) գործածության մեծ հաճախականություն ունեցող 
հարադիր բայերը եռանդամ հոմանշային կառույց են կազմել գեդինըն 
զարթարվել հարադրության հետ: Գեդինըն զարթարվել հարադիր բայով 
կերտված պատկերավոր արտահայտությունը Սայաթ-Նովայի կողմից 
ստեղծված հեղինակային նորաբանություն է: 

«Գեդինըն զարթարվեցավ իմ յարի օսկե նալով» տողով հեղինակն 
ակնարկում է իր յարի՝ «օսկե նալով»՝ գեղեցիկ, ոսկեզօծ կոշիկով պտույտ 
գալը, ման գալը: Որպեսզի գեղարվեստական խոսքը տպավորիչ դառնա, 
աշուղը քայլել, զբոսնել բայերի իմաստները ներկայացնում է տվյալ 
եռանդամությամբ:  
 Օրինակ՝ 

«Էսօր իմ յարին տեսա բաղչի մեչըն ման գալով, 
Գեդինըն զարթարվեցավ իմ յարի օսկե նալով. 
Բըլբուլի պես պտուտ էկա վարթի վրա ձեն տալով» [9]: 

Եռանդամ հարաբերությամբ հոմանշային դաշտ են կազմում փոխա-
բերական իմաստով միավորված գիր // ղալամ // դավթար («Գիր սիրե, 
ղալամ սիրե, դավթար սիրե» [36]), խրատ // սաբըր // շար («Հենց բան 
արա` մարթ վըրետ չը ծիծաղի` Խրատ սիրե, սաբըր սիրե, շար սիրե» 
[36]), աղկատ // ղոնաղ // տար («Աստված դիփունանցըն մին հոքի էրիտ` 
Աղկատ սիրե, ղոնաղ սիրե, տար սիրե» [36]) գոյականները: Եռանդամ 
կառույցներից առաջինը փոխաբերական իմաստով հոմանիշ է գիտելիք 
բառին, երկրորդը՝ բարեկրթություն, երրորդը՝ բարեգթություն, մարդասի-
րություն հասկացություններին: 

ՍալբՍալբՍալբՍալբ    ////////    չինարչինարչինարչինար    ////////    գովելիգովելիգովելիգովելի հարաբերության մեջ սալբ «նոճի, կիպարիս» 
և չինար բարձր և գեղեցիկ ծառերի անունները փոխաբերական իմաստով 
նշանակում են «բարձրահասակ, շատ գեղեցիկ», որոնք էլ կարող են 
հոմանիշ լինել գովելի բառին  

(«Աշխարիս շըվաք իս անում` սալբ ու չինար իս, գովելի» [4]):  
Քառանդամ հոմանշությունՔառանդամ հոմանշությունՔառանդամ հոմանշությունՔառանդամ հոմանշություն::::    
ՔաղցըրՔաղցըրՔաղցըրՔաղցըր    ////////    շաքաշաքաշաքաշաքարրրր    ////////    նաբաթնաբաթնաբաթնաբաթ    ////////    շարբաթշարբաթշարբաթշարբաթ. «Խոսկիրըտ քաղցըր քաղցըր 

է, լիզուտ շաքար ու նաբաթ է, Խմողին վընաս չի անի՝ ձեռիտ բըռնածըն 
շարբաթ է» [30]: Ինչպես նկատում ենք, այս օրինակում Սայաթ-Նովան 
քաղցըր ածականը գործածում է գոյականաբար, որի միջոցով քառանդամ 
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հոմանշային շարք է կազմվում շաքար, նաբաթ և շարբաթ մերձիմաստ 
գոյականներով: Քառանդամ հոմանիշները այդքան էլ շատ չեն: 

ԱտլասԱտլասԱտլասԱտլաս    ////////    թուրլութուրլութուրլութուրլու    զարզարզարզար    ////////    խասխասխասխաս    ////////    սալբուսալբուսալբուսալբու    դալ.դալ.դալ.դալ. 
«Հաքիլ իս ատլաս, թուրլու զար ու խաս` սալբու դալ բովուն» [34]: 

Ըստ բառապաշարային շերտի՝ հոմանիշները լինում են բնիկ և 
փոխառյալ: Ինչպես արդեն նշեցինք, Սայաթ-Նովայի կիրառած հոմանիշ-
ների շարքում մեծ թիվ են կազմում փոխառությունները՝ պայմանավոր-
ված ժամանակաշրջանի հասարակական, քաղաքական շփումներով: 
Երբեմն երկանդամ կամ եռանդամ հոմանիշային շարքերից միայն մեկ 
բառն է հայերեն, մյուսները օտարաբանություններ են: Շատ հաճախ 
հայերեն և օտար բառերը հանդես են գալիս կողք կողքի՝ երբեմն հանդես 
գալով որպես բաղադրյալ կազմությունների մասեր, և լեզվական տեսա-
կետից դրանք առանձնացնելը դառնում է բավականին դժվար:  

Բազմաթիվ փոխառյալ հոմանիշներից բերենք մի քանի օրինակ: 
Այսպես՝ պարսկերեն սալբու «նոճի, կիպարիս» և չինար «սոսի» («Մեչկըտ 
սալբու չինարի պես, ռանգըտ Փըռանգի ատլաս է» [16]) բառերով բնորոշ-
վում է սիրեկանի մեջքի բարակ լինելը: 

«Բաս ինչի՞ ձենըն չէ գալիս, սա'լբու չինար, էտ ի՞նչ արիր» [30] 
օրինակում սալբու և չինար բառերով բնորոշվում է գեղեցկությունը, 
այսինքն՝ հոմանիշ են դառնում սալբու // չինար // գեղեցկություն գոյա-
կանները: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ հոմանիշների կիրառությունը Սայաթ-Նովայի խաղերի 
հարուստ բառապաշարի հիմնական արտահայտություններից է: Աշուղի 
բառապաշարում տարատեսակ հոմանիշների առկայությունը պայմանա-
վորված է հեղինակի միտքը փոխաբերության պատկերավոր միջոցներով 
ընթերցողին կամ ունկնդրին հասցնելու անհրաժեշտությամբ: Բազմաթիվ 
հոմանիշների առկայության պատճառ է նաև նույնիմաստ կամ նման-
իմաստ փոխառությունների լայն կիրառությունը հայերեն համարժեք-
ների կողքին: Առանձնացված տեսակներից քանակով գերակշռելի են գոյ-
ականական, ապա՝ բայական հոմանշային շարքերը: 
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ССССинониминониминониминонимыыыы    в песнях Саятв песнях Саятв песнях Саятв песнях Саят----НовыНовыНовыНовы    
Мариам ТорабиМариам ТорабиМариам ТорабиМариам Тораби    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Саят-Нова, песни, синоним, существительное, 

прилагательное, числительное, глагол, семантика 
В данной статье рассматривается проблема использования синонимов 

в песнях Саят-Новы. Примеры использования синонимов классифициро-
ваны по следующим признакам: фонетическому, грамматическому, лекси-
ческому, семантическому и стилистическому. Синонимы также рассмот-
рены с точки зрения словообразования, и соответственно выявлены 
двусоставные, трехсоставные и четырехсоставные синонимические 
копулятивные словосочетания. Исследование показывает, что употреб-
ление синонимов в стихах Саят-Новы обусловлено выражением ориги-
нального мышления поэта через метафоры и сравнения. Другой причиной 
широкого употребления синонимических копулятивных словосочетаний 
является использование армянских и заимствованных слов идентичных 
или схожих по смыслу. 

 
Synonyms in SayatSynonyms in SayatSynonyms in SayatSynonyms in Sayat----Nova’s PoemsNova’s PoemsNova’s PoemsNova’s Poems    

Maryam TorabiMaryam TorabiMaryam TorabiMaryam Torabi    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Sayat-Nova, poem, synonym, noun, adjective, numeral, verb, 
semantics 

This article presents the synonyms used in the songs of Sayat-Nova. The 
instances of the use of synonyms are classified according to the following 
criteria: phonetic, grammatical, lexical, semantic and stylistic. The article also 
examines synonyms used in Sayat-Nova’s songs from the point of view of word 
formation, distinguishing two-partite, three-partite and four-partite synonym 
compounds. The study shows that the formation of synonyms in Sayat-Nova's 
poems is due to the expression of the original thinking of the poet through 
metaphors and comparisons. Another reason for the huge appearance of 
synonym compounds in the poems of Sayat-Nova is the usage of Armenian 
words and loanwords, identical or similar in meaning. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    07070707....00007777.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    13131313.0.0.0.07777.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 81՝06 
Խոսքային պաԽոսքային պաԽոսքային պաԽոսքային պատրաստի կաղապարները տրաստի կաղապարները տրաստի կաղապարները տրաստի կաղապարները     

էլեկտրոնային մամուլի լեզվումէլեկտրոնային մամուլի լեզվումէլեկտրոնային մամուլի լեզվումէլեկտրոնային մամուլի լեզվում    
    

Անուշ Խաչատրյան Անուշ Խաչատրյան Անուշ Խաչատրյան Անուշ Խաչատրյան     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. լրագրային ստանդարտ, դրոշմ, ԶԼՄ, 
թվայնացած խոսույթ, հրապարակախոսական ոճ, ոչ վերաիմաստավոր-
ված կայուն բառակապակցություններ, բաղադրյալ անվանումներ 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդի դարաշրջանն իր պա-
հանջներն է թելադրումհանրային կյանքի բոլոր բնագավառներին, պար-
տադրում համընթաց զարգացում: Բացառություն չէ նաևցանցային 
ոլորտը: Ինչպես նշել է Վ. Մայերը, լրագրողները վկան են տեխնիկական 
հեղափոխության երկրորդ մասի, որը ստիպողաբար և սաստիկ փոխում է 
նրանց մասնագիտությունը. «Հիմա գալիս է սարքերի մի նոր սերունդ, որն 
ավելի հզոր է, ավելի արագ է արտադրում և լրագրողներից ավելին է պա-
հանջում»1: Արդի հասարակության տեղեկատվական պահանջմունքների 
բավարարումն այսօր մեծապես իրականացնում է էլեկտրոնային մա-
մուլը: Սեղմությունը, քիչ բառերով լիարժեք իրազեկություն հաղորդելը, 
արագորեն իրազեկելը, ժամանակակից ընթերցողի՝ լայնածավալ նյու-
թերը բաց թողնելու հակվածությունը անխուսափելի են դարձնում թվայ-
նացած խոսույթում պատրաստի միավորների կիրառությունը: «Լրագրա-
յին խոսքում ավելի շատ, քան գործառական այլ ոճերում, անհրաժեշտու-
թյուն է զգացվում լակոնիկ և հստակ արտահայտված մտքերի: Դրանցից 
շատերը, մշակվելով և հաճախ գործածվելով, քարանում են, վերածվում 
խոսքի պատրաստի արտահայտությունների»2: Հրապարակախոսական 
ոճին բնորոշ է տեղեկատվության և ներգործման համադրումը, և եթե ներ-
գործելու համար կիրառվում են հուզարտահայտչական լեզվամիջոցներ, 
ապա տեղեկատվական գործառույթն իրականացնելիս պահանջ է զգաց-
վում ավելի շատ չեզոք ձևակերպումների, և այս դեպքում անհնար է խու-
սափել պատրաստի կաղապարներից: Առաջ է գալիս է կաղապար+ 
արտահայտչական միավորներ հերթականությունը:  

                                                                 
1 Վ. Մայեր, Լրագրային գործ, Երևան, 2001, էջ 1: 
2 Ռ. Շալունց, Մամուլի և հրապարակախոսության լեզուն, Երևան, 1987, էջ 113: 



 
– 51 – 

Ստանդարտ, դրոշմ, կաղապարՍտանդարտ, դրոշմ, կաղապարՍտանդարտ, դրոշմ, կաղապարՍտանդարտ, դրոշմ, կաղապար 
Մամուլի լեզուն ուսումնասիրած մասնագետները խոսքային 

պատրաստի կաղապարներին տվել են ստանդարտ և դրոշմ (շտամպ) 
անվանումները3: Բառարաններում «ստանդարտ» բառի դիմաց հանդի-
պում ենք հետևյալ բացատրություններին՝տիպօրինակ, չափանշվածք, տիպօրինակ, չափանշվածք, տիպօրինակ, չափանշվածք, տիպօրինակ, չափանշվածք, 
կայունաձևություն, մշտակաղապար, միօրինակություն, շաբլոն,կայունաձևություն, մշտակաղապար, միօրինակություն, շաբլոն,կայունաձևություն, մշտակաղապար, միօրինակություն, շաբլոն,կայունաձևություն, մշտակաղապար, միօրինակություն, շաբլոն, անգլ. to 
stand,կայուն լինել. որևէ բանի նմուշ, օրինակ, որին պիտի հակայուն լինել. որևէ բանի նմուշ, օրինակ, որին պիտի հակայուն լինել. որևէ բանի նմուշ, օրինակ, որին պիտի հակայուն լինել. որևէ բանի նմուշ, օրինակ, որին պիտի համամամամապապապապատաստաստաստաս----
խանի արտադրանքը կամ մշակվածքը իր ձևխանի արտադրանքը կամ մշակվածքը իր ձևխանի արտադրանքը կամ մշակվածքը իր ձևխանի արտադրանքը կամ մշակվածքը իր ձևով, չափով, որակով ևն, ով, չափով, որակով ևն, ով, չափով, որակով ևն, ով, չափով, որակով ևն, 
համօրինակ, փխբ. որևէ բանի կազմակերպման՝ իրագործման ևն համօրինակ, փխբ. որևէ բանի կազմակերպման՝ իրագործման ևն համօրինակ, փխբ. որևէ բանի կազմակերպման՝ իրագործման ևն համօրինակ, փխբ. որևէ բանի կազմակերպման՝ իրագործման ևն 
միօրինակ բնույթ՝ եղանակ, փխբ. շարունակ կրկնվող միօրինակությունը, միօրինակ բնույթ՝ եղանակ, փխբ. շարունակ կրկնվող միօրինակությունը, միօրինակ բնույթ՝ եղանակ, փխբ. շարունակ կրկնվող միօրինակությունը, միօրինակ բնույթ՝ եղանակ, փխբ. շարունակ կրկնվող միօրինակությունը, 
անփոփոխ՝ մաշված ու միօրինակ բան, շաբլոն, տրաֆարետանփոփոխ՝ մաշված ու միօրինակ բան, շաբլոն, տրաֆարետանփոփոխ՝ մաշված ու միօրինակ բան, շաբլոն, տրաֆարետանփոփոխ՝ մաշված ու միօրինակ բան, շաբլոն, տրաֆարետ:Բաց թող-
նելով «դրոշմ» բառի առաջնային իմաստը՝ հասնում ենք մեզ 
հետաքրքրողին, որը ներկայացված է իբրև փոխաբերական իմաստ՝ Որևէ Որևէ Որևէ Որևէ 
բանի արտահայտությունը հանդիսացող որոշակի նշան` բնորոշ գիծբանի արտահայտությունը հանդիսացող որոշակի նշան` բնորոշ գիծբանի արտահայտությունը հանդիսացող որոշակի նշան` բնորոշ գիծբանի արտահայտությունը հանդիսացող որոշակի նշան` բնորոշ գիծ4: : : : 
Ըստ Ռ. Շալունցի՝«ստանդարտն ապահովում է խոսքի գեղագիտական 
կողմը, կիրառվում է գնահատողական գործառությամբ»5: Իբրև «ստան-
դարտային» ձևերի օրինակներ նա բերում է նաև կայուն, ոչ վերաիմաս-
տավորված բառակապակցությունները: Յ. Դավթյանը լրագրային դրոշմ-
ներից դուրս է թողնում այդ միավորները: Միանգամայն այլ բնորոշում են 
տալիս ռուս հետազոտողները6: Խոսքային դրոշմները ռուս մասնագետ-
ները համարում են կարծրատիպ արտահայտություններ՝ մեխանիկորեն 
վերարտադրելի բնորոշ համատեքստերում և իրավիճակներում, կաղա-
պարային (շաբլոն) արտահայտություններ: Կոստոմարովըդրոշմը նույ-
նացնում է դարձվածային միավորի հետ (իդիոմ, մետաֆորա)7: Ըստ 
Շ. Բալլիի՝դրոշմները պատրաստի արտահայտություններ են, հաճախ 
նաև ոչ մեծ ամբողջական նախադասություններ, որոնք մասամբ համա-
պատասխանում են թևավոր արտահայտություններին, որոնք գերմանա-

                                                                 
3 Ռ. Շալունց, նշվ. աշխ., Յ. Դավթյան, Արևելահայ մամուլի լեզուն հետ-

խորհրդային շրջանում, Երևան, 2006, Հ. Ղուկասյան, Արդի մամուլի լեզուն, Ատե-
նախոսություն, Երևան, 2009: 

4 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան,  
http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=24&dt=HY_HY&que
ry=%D5%A4%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B4: 

5 Ռ. Շալունց, նշվ. աշխ., էջ 117: 
6 Տե՛ս Г. Винокур, Язык нашей газеты, М., ЛЕФ 1924, но. 2(6), էջ 117-140: 
7 Տե՛ս Г. Костомаров, Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности 

языка современной газетной публицистики М., 1971, Էջ 165-203: 
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ցիներն անվանում են geflügelte Wortegeflügelte Wortegeflügelte Wortegeflügelte Worte    ((((թևավոր բառեր)թևավոր բառեր)թևավոր բառեր)թևավոր բառեր): «Հաճախակի 
գործածության պատճառով դրանք ամբողջովին կորցնում են արտա-
հայտչականությունը, բայց, այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում կարող են 
վերածվել ինքնատիպ արտահայտությունների»8: Խոսքի մեջ դրանք 
հաճախ կիրառվում են անփոփոխ ձևով և շատ են կրկնվում: Ստան-
դարտի տարբերակիչ հատկություններ են նշվում վերարտադրելիու-
թյունը, մենիմաստությունը և չեզոք կանոնարկիչ գունավորումը: Ստան-
դարտից դրոշմ անցումը կատարվում է կանոնարկված չեզոքության 
կորստով9: Անգլերենում այս միավորները մտցված են phrasephrasephrasephrase-ների (ար-
տահայտություն) մեջ: 

Կարծում ենք՝ նպատակահարմար է նշված իմաստների համար կա-
ղապար տերմինի օգտագործումը: Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ «Կաղապարն 
ընդհանրապես առարկայի (օբյեկտի) ընդօրինակումն է.... Հասկանալի է, 
որ մարդու գլխում կան լեզվական որոշակի կաղապարներ, որոնց բաղա-
դրիչ բջիջները լրացվում են մեկ այս, մեկ այն կոնկրետ միավորներով՝ 
ըստ իրադրությունից բխող անհրաժեշտության: Լեզվաբանական կաղա-
պարը լեզվական միավորների (վանկերի, բառերի, շարույթների, նախա-
դասությունների և այլն) կառուցվածքային բաղադրիչների միջուկային և 
առմիջուկային տիպերի քա նա կի, հաջորդականության և պարտադրա-
կանության նշանակումն է»10: Կաղապարը՝ իբրև կայունության միտող 
բառակապակցություն, ԶԼՄ-ների լեզվի անհրաժեշտ բաղադրիչներից է: 
Լրատվական ժանրերում, որոնցում նպատակը լեզվական նվազագույն 
միջոցներով հնարավորին չափ հարուստ տեղեկույթ հաղորդելն է, կաղա-
պարային արտահայտության գործածությունը դիտվում է լեզվական 
յուրահատկություն11:    

Տարածված կաղապարներն էլեկտրոնային լրագրանյութերումՏարածված կաղապարներն էլեկտրոնային լրագրանյութերումՏարածված կաղապարներն էլեկտրոնային լրագրանյութերումՏարածված կաղապարներն էլեկտրոնային լրագրանյութերում 
Էլեկտրոնային արդի մամուլում, որտեղ լրահոսը թարմացվում է 

ակնթարթորեն, անխուսափելի է դառնում նշված միավորների գործածու-
թյունը: Կաղապարներն ավելի տարածված են տեղեկատվական ժանրե-
րում՝ արտահայտված ինչպես բառակապակցություններով, դերբայական 

                                                                 
8 Տե՛ս Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961, էջ 109: 
9 Տե՛ս И. Лысакова, Журналист, пресса, аудитория. Межвузовский сборник, 

Ленинград, 1991, изд-во ЛГУ, էջ 67–77: 
10 Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003, 

էջ 6: 
11 Յ. Ավետիսյան և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 2016, 

էջ 375: 
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դարձվածներով, այնպես էլ միակազմ ու երկկազմ, համառոտ ու ընդար-
ձակ նախադասություններով: Բերենք օրինակներ.«Մամուլի տեսություն» 
բաժնում զետեղված նյութերում հիմունքի պարագայի պաշտոնով հաճա-
խադեպ են հետևյալ կառույցները՝ ՝ ՝ ՝ «Կառավարութունից ստացած տեղե-
կությունների համաձայն», «Ըստ տարածվող լուրերի», «ԱԳՆ-ում (Կառա-
վարությունում, ԱԺ-ում ևն) մեր աղբյուրի փոխանցմամբ», «Հավաստի 
(քաջատեղյակ, լավատեղյակ) աղբյուրների փոխանցմամբ», ամբողջական 
նախադասություններով՝ասացական որևէ բայի առկայությամբ՝ «Ինչպես 
հայտնում են (փոխանցում են, տեղեկացնում են, պնդում են) լավատեղ-
յակ աղբյուրները», «Կառավարությանը մոտ (կանգնած–անհանձնարա-
րելի) աղբյուրները հայտնում են»,«Լավատեղյակ աղբյուրներից մեզ 
հայտնի դարձավ»,դերբայական դարձվածներով՝ «...ը, , , , վկայակոչելով իր 
աղբյուրներին, հայտնում է», «Դատելով վերջին դեպքերից.....», «Հաշվի 
առնելով.....», «Իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով....»: 
Մամուլի ասուլիսների լուսաբանություններում գրեթե միշտ, հիմնակա-
նում՝ երկրորդ նախադասության մեջ, հանդիպում է հետևյալ կաղա-
պարը. «Այս մասին լրագրողների (լրատվամիջոցների) հետ զրույցում 
(հարցազրույցում) ասել է (բանախոսի պաշտոնը, անունը)»: Տարբեր 
աղբյուրներից վերցված նյութերում՝ կրկին երկրորդ նախադասության 
մեջ, տարածված է.«Այս մասին ասվում է (հայտարարություն է տարածել, 
տեղեկությունը հաստատել է, տեղեկանում ենք, հայտնում է)+ուղղական, 
բացառական, ներգոյական հոլովով որևէ գոյական»կաղապարը: Այլ 
աղբյուրներից տեղադրված նյութերը սովորաբար ավարտվում են 
հետևյալ կաղապարներով.«Ավելի մանրամասն՝ սկզբնաղբյուր կայքում», 
«Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք բնօրինակ կայքում (այստեղ)», 
«Աղբյուրը՝ (կայքի անվանումը)»: Հանրացանցերից տեղադրված գրա-
ռումներն ավարտվում են«(անուն ազգանուն)-ի ֆեյսբուքյան էջից» կաղա-
պարով: Նման միավորները սովորաբար գերհղումներով են ձևավորվում՝ 
ընթերցողին նյութնանմիջապես սկզբնաղբյուրում կարդալու հնարավո-
րություն տալով: Տեսանյութ և լուսանկարներ պարունակող լուրերում 
օգտագործվում են «Տեսանյութը և լուսանկարները՝ ստորև», «Տեսանյութն 
ու լուսանկարները՝ ըստ ...-ի (…..-ի կայքից, ....էջից)»,հանրացանցերից 
վերցված նյութերում՝ «Տարածելը խրախուսվում է»,թարմացվող լուրե-
րում՝ «Մանրամասները՝ քիչ անց» կաղապարներով: Թերթից թերթ 
ակնթարթային անցումներ ապահովող գերհղումներով են ձևավորվում 
նաև հիշեցումները.«Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ», «Ինչպես ավելի վաղ 
գրել էինք (տեղեկացրել էինք)....» և այլն::::    
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Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. 7or.am7or.am7or.am7or.am    
    

Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. shabat.amshabat.amshabat.amshabat.am    
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Նկար 4.Նկար 4.Նկար 4.Նկար 4.    iravunk.comiravunk.comiravunk.comiravunk.com    
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Պատրաստի այս միավորների դերն անգնահատելի է նաև վերնա-
գրեր կազմելիս.լայնորեն շրջանառվելով՝ կաղապարների են վերածվել 
հետևյալ վերնագրերը12՝«Օրվա ֆուտբոլային հանդիպումները» (հանդի-
պումների ծանուցում), «Լուրեր Հայաստանից և աշխարհից՝ «մեկ 
տողով»», «ԿԲ-ն բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը», 
«Նավթի գները նվազել են», «Եվրոպական ինդեքսները չեն փոխվել, 
«Թանկարժեք մետաղների գները», «Պլանային հոսանքազրկումներ 
Երևանում և մարզերում», «Վթարային ջրանջատում», «Երկար ժամանա-
կով լույս (ջուր) չի լինելու», «Եղանակը Հայաստանում», «Սպասվում են 
տեղումներ», «Բողոքի ակցիա կառավարության դիմաց», «(թվական) մահ 
մեկ օրում. կորոնովիրուսով վարակվելու (թվական) նոր դեպք է արձա-
նագրվել Հայաստանում», «Վարչապետը նոր նշանակումներ է արել», «ԱԺ 
արտահերթը՝ ուղիղ միացմամբ», «Կառավարության նիստը՝ ուղիղ», 
ուղիղ հեռարձակումների ժամանակ վերնագրում սովորաբար նշվում է՝ 
թարմացվող, թարմացվում է, թարմացված,լրացված լուրերում սովորա-
բար նշվում է՝ «Նոր մանրամասներ..... գործով (դեպքից)»:  

Չնայած հարաբերական կայունությանը՝ խոսքային կաղապարները, 
բառապաշարի զարգացմանը զուգահեռ, թարմացվում են, համալրվում 
լեզվի տարբեր ոճերում կիրառվող տարատեսակ բաղադրյալ անվանում-
ներով՝ կայուն, չվերաիմաստավորված, անվանողական դեր կատարող 
բառակապակցություններով13, որոնք հասարակական-քաղաքական 
բովանդակություն են ստանում: Տեղի են ունենում գործառական ոճերի ոչ 
միայն փոխներթափանցումներ, այլև «փոխատեղություններ». պաշտոնա-
կան խոսքի հրապարակային արտառոց դրսևորումների, գեղարվեստա-
կան ոճի նահանջի պայմաններում ԶԼՄ-ները հայտնվել են առաջնային 
հարթակներում և գերակայություն հաստատել նաև լեզվի որակական 
անցումների վրա14: 

Մամուլի լեզվում տարածված կայուն կապակցությունները կարելի է 
խմբավորել ինչպես ըստ մասնագիտական ոլորտներիմասնագիտական ոլորտներիմասնագիտական ոլորտներիմասնագիտական ոլորտների (հասարակական–

                                                                 
12 Վերնագրերի լեզվի մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Ա. Խաչատրյան, Էլեկ-

տրոնային մամուլի հրապարակումների վերնագրերի լեզվական առանձնահատ-
կությունները // Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարանի, 1(54), Երևան, 2020, էջ 73-85: 

13 Տե՛ս Պ. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական կայուն 
բառակապակցությունները, Երևան, 1990, էջ 20: 

14 Լ. Սարգսյան, ԶԼՄ–ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգաց-
ման միտումները // ԲԵՀ, Երևան, 2020, 2 (32), էջ 83-92: 
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քաղաքական՝ դիվանագիտական ներկայացուցչություն,պարտվողական 
քաղաքականություն, ապակառուցողական դիրքորոշում, մշակութային՝ 
սարսափ ժանր, երկրորդ պլանի լավագույն դերասան, թատերական 
փառատոն,գրքի շնորհանդես, ռազմական՝ ականանետային մարտկոց, 
կրակի դադարեցում, նախահարձակ գործողություններ,ռազմական 
ագրեսիա, տնտեսական՝ երկնիշ տնտեսական աճ, նվազագույն սպառո-
ղական զամբյուղ, պարտքային բեռ, տարեկան շահութահարկ, իրավա-
կան՝ իրավաբանական (ֆիզիկական) անձ,օրենքով գող, օրենսդրական 
ակտ, մարզական՝ չեմպիոնների լիգա, որակավորման փուլ,գավաթի 
մրցաշար, պատասխան հանդիպում), այնպես էլ ըստ բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների 
շարաշարաշարաշարահյուսական հարաբերության՝ որոշիչհյուսական հարաբերության՝ որոշիչհյուսական հարաբերության՝ որոշիչհյուսական հարաբերության՝ որոշիչ––––որոշյալ՝որոշյալ՝որոշյալ՝որոշյալ՝հիմնարար սկզբունք-
ներ, դիվանագիտական լուծում, միջազգային հանրություն, տարածքային 
ամբողջականություն,գոյութենական վտանգ, ռազմական օգնություն, 
դուստր ձեռնարկություն, հրապարակային դիրքորոշում, կանոնավոր 
չվերթներ, միասնական քննություններ, մանրէաբանական ցուցանիշներ, 
միջուկային գործարք, առևտրային նստաշրջան, շուտափույթ հանգուցա-
լուծում, հարկային օրենսդրություն, դիրքային առաջխաղացում, հակա-
մենաշնորհային կարգավորիչ, արտաքին (պետական) պարտք, զբոսա-
շրջային հոսք, վարկավորման տոկոսադրույք, լողացող կուրս, սպառողա-
կան վարկ, բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչներ՝բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչներ՝բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչներ՝բառակապակցությամբ արտահայտված որոշիչներ՝շահույթ 
չհետապնդող գներ, հայ–ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակ, 
ուժի դիրքերից վարվող քաղաքականություն, հատկացուցիչհատկացուցիչհատկացուցիչհատկացուցիչ––––հատհատհատհատկացկացկացկաց----
յալ՝յալ՝յալ՝յալ՝զսպվածության կոչ, կրակի դադարեցում, աշխատուժի հոսքեր, 
հաշիվների սառեցում, մամուլի տեսություն, խնդրայինհարաբերություն՝ խնդրայինհարաբերություն՝ խնդրայինհարաբերություն՝ խնդրայինհարաբերություն՝ 
հավատարիմ մնալ հանձնառությանը, շարունակել միջնորդական ջան-
քերը, մեկտեղել ջանքերը, խաղաղարար նախաձեռնություն ցուցաբերել, 
ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, բարելավել դիրքերը, 
ամրապնդել համագործակցությունը, պարագայական հարապարագայական հարապարագայական հարապարագայական հարաբեբեբեբերուրուրուրություն՝ թյուն՝ թյուն՝ թյուն՝ 
ուշադրությամբ հետևել, քերականական քերականական քերականական քերականական տարբեր հարաբերություններ տարբեր հարաբերություններ տարբեր հարաբերություններ տարբեր հարաբերություններ 
արտահայտող բազմաբաղադրիչ կառույցներ՝արտահայտող բազմաբաղադրիչ կառույցներ՝արտահայտող բազմաբաղադրիչ կառույցներ՝արտահայտող բազմաբաղադրիչ կառույցներ՝    շփման գծի ողջ երկայնքով, 
արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար, նոր շուկաների 
հասանելիության ընդլայնում, անշարժ գույքի շուկա, գերակա դիրքի 
չարաշահում, արտադրական կարողությունների զարգացում, արտահա-
նումների տարեկան ծավալ, կապիտալի ազատ տեղաշարժ, ամբողամբողամբողամբողջաջաջաջա----
կան նախադասություններ՝ համառոտ և ընդարձակ՝կան նախադասություններ՝ համառոտ և ընդարձակ՝կան նախադասություններ՝ համառոտ և ընդարձակ՝կան նախադասություններ՝ համառոտ և ընդարձակ՝ վերցված տարբեր 
գերատեսչություններից՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունից՝ «ՀՀ 
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ՊՆ-ն հորդորում է ձեռնպահ մնալ հայկական մարտական տեխնիկայի 
շարժի մասին տեսանյութերի տարածումից» (armenpress.am, 27.09.2020), 
«Սահմանին միջադեպ է գրանցվել» (factor.am, 05.06.2021), «Հակառա-
կորդի առաջխաղացման փորձը կասեցվել է» (lragir.am, 02.11.2020), 
«Ադրբեջանական կողմին պահանջ է ներկայացվել տարածքն անհապաղ 
լքել և իրենց ելման դիրքեր վերադառնալ» (hetq.am, 13.05.2021), 
«Իրավիճակն ամբողջությամբ գտնվում է ՊԲ վերահսկողության տակ» 
(azatityin.am, 10.10.2020), «ՀՀ ՊՆ-ն բացահայտ սադրանք է որակել.... 
ձեռնարկված գործողությունները» (aliqmedia.am, 13.05.2021), «ՀՀ ՊՆ-ն 
կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում ..-ի ընտա-
նիքի անդամներին, հարազատներին, ծառայակիցներին» (azatutyun.am, 
14.07.2020), «Հայկական ԶՈՒ ստորաբաժանումները լիարժեք վերա-
հսկում են իրադրությունը» (a1plus.am), «...ից հետո ստեղծված իրադրու-
թյունն էական փոփոխությունների չի կրել» (factor.am, 21.05.2021) և այլն: 

Մեծաթիվ են հարադրավոր բաղադրություններիհարադրավոր բաղադրություններիհարադրավոր բաղադրություններիհարադրավոր բաղադրությունների արժեք ստացած 
կառույցները՝կոչ անել, հարց բարձրացնել, կասկած հարուցել, դժգոհու-
թյուն (մտավախություն, համոզմունք, վստահություն, կասկած) հայտնել, 
միջնորդություն ներկայացնել, չեղյալ հայտարարել, մտահոգություն 
(կարծիք) հայտնել, գնահատական տալ: 

Լրագրային կաղապարների բնորոշ առանձնահատկություններից է 
մենիմաստությունը, հեղինակային կնիքից զուրկ լինելը, մատչելիու-
թյունը հասարակության մեծ մասին: Կաղապարի ընտրությունն ամենից 
առաջ պայմանավորված է լրագրային ժանրով ու թեմատիկայով: Կաղա-
պարայնացած են նաև իրավական ոլորտին առնչվող նյութերը: Ոստիկա-
նության (police.am), քննչական կոմիտեի (investigative.am), հատուկ 
քննչական ծառայության (ccc.am) կայքերից մեջբերված տեքստերում 
հաճախադեպ են հետևյալ կաղապարները՝ դեպքի առթիվ քրգործ է 
հարուցվել .... հատկանիշներով, պարզվում են հանգամանքները, բերման 
է ենթարկվել, նախաքննությունը շարունակվում է, կատարվում է նախա-
քննություն, ահազանգ է ստացվել, դեպքի վայրում են ոստիկանության 
ծառայողներն ու շտապօգնության բրիգադը, վիճակը գնահատվում է 
միջին ծանրության, ՔԿ–ն մանրամասներ է հայտնում, ...-ը միջնորդու-
թյուն է ներկայացրել, պաշտպանյալի նկատմամբ ընտրված խափանման 
միջոցի վերացում, որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրու-
թյունը՝ չհեռանալու մասին, դատարանի որոշմամբ, քրեական հետա-
պնդումը դադարեցվել է, ըստ մեղադրական եզրակացության, ....ում իրա-
կանացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում, ոստիկանների 
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բացատրական աշխատանքների շնորհիվ, դեպքի մանրամասները պար-
զելու համար կատարվում է քննություն (տարվում է ծառայողական 
քննություն), ոստիկանության ... բաժնի ծառայողների օգնությամբ, վեր-
նագրերում՝ «Մահվան ելքով վրաերթ», «Մեկ օրում արձանագրվել է 
....դեպք», «.... իրավապահների կողմից հետախուզվում էր գողության 
մեղադրանքով», «Հետախուզվողի հայտնաբերում», «Բացահայտվել են ՃՈ 
պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալու, պաշտոնական լիազո-
րությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, ինչպես 
նաև կաշառք տալու և կաշառքի միջնորդության դեպքեր. մեղադրանք է 
առաջադրվել 15 անձանց», «Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում 
կամ վատնում», «Զենք–զինամթերքի կամավոր հանձնումը շարունակ-
վում է», «Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում» ևն: ՔԿ-ից, 
ՀՔԾ-ից վերցված նյութերն ավարտվում են ծանուցմամբ, որն արդեն 
կաղապարի է վերածվել՝Ծանուցում՝ ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած-
վողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորու-
թյունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահ-
մանված կարգով՝ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:  

Կաղապարների են վերածվել դիվանագիտական խոսույթում լայ-
նորեն կիրառվող հետևյալ կառույցները՝ «ՀՀ ԱԳՆ-ն Իսրայելին ու Պաղես-
տինին զսպվածության կոչ է արել» (lragir.am, 11.05.2021), «ՀԱՊԿ-ում 
ուշադիր հետևում են հայ–ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի 
զարգացմանը»(aravot.am, 19.05.2021), «ԱՄՆ Պետդեպը մտահոգություն է 
հայտնել ղարաբաղա–ադրբեջանական զորքերի շփման գծում իրավի-
ճակի սրման առնչությամբ» (arminfo.info, 22.06.2017), «ԵԱՀԿ ՄԽ-ն կոչ է 
անում Երևանին և Բաքվին վերսկսել բանակցությունները՝ առանց նա-
խապայմանների» (hetq.am, 14.04.2021), «Ռուսաստանն ակտիվ ջանքեր է 
գործադրում Սյունիքի իրավիճակի հանգուցալուծման համար» 
(armenpress.am, 26.06.2021), «Կողմերը պատրաստակամություն են հայտ-
նել շարունակել երկկողմ փոխգործակցության ամրապնդումը» 
(yerkirmedia.am, 09.01.2019), «ԼՂ հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումն 
այլընտանք չունի. Զալբեր» (civilnet.am, 06.07.2016), «ՌԴ-ն անթույլա-
տրելի է համարում ԼՂ հարցի ռազմական լուծումը» (tert.am, 26.10.2020), 
«Շարունակվում են իրավիճակի կարգավորմանն ուղղված բանակցու-
թյունները» (168.am, 03.06.2021): Դիվանագիտական ենթաոճում հաճախ 
անհրաժեշտ է լինում խոսել, բայց ոչինչ չասել, գեղեցիկ շարադրված, 
ոճական ու քերականական սխալներ չունեցող շատ նախադասություն-
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ներ անհասկանալի են մնում ընթերցողին: Իհարկե, արտաքին քաղաքա-
կանության մեջ երբեմն հարկ է լինում գործածել ընդհանուր ձևակեր-
պումներ, որոնցից միայն պետք է լինում կռահել, թե ինչի մասին է 
խոսքը15: 

Խոսքային կաղապարները լայնորեն կիրառվում են նաև օրենսդիր և 
գործադիր մարմինների նիստերի արձանագրություններում՝ «Կառավա-
րության նիստի օրակարգում ընդգրկվել է .... հարց», «Նախագիծն ընդուն-
վեց առաջին ընթերցմամբ» (civilnet.am, 19.05.2020): Հանրածանոթ 
լրագրողական այս գործիքն օգնում է մատչելի ձևովնշակարգելու (կոդա-
վորել) տեղեկատվությունը տարասեռ լսարանի համար: Կաղապարն 
ընդհանուր է զարգացած բոլոր լեզուների համար, դրսևորվում է տվյալ 
լեզվի բառակազմական հնարավորություններին հատուկ եղանակներով, 
այն կարելի է դասել լեզվական հանրույթների թվին: Բերենք ռուսերեն ու 
անգլերեն տարբերակներ՝ по словам, according to the speaker (...по словам, according to the speaker (...по словам, according to the speaker (...по словам, according to the speaker (...ի ի ի ի 
խոսքերով), խոսքերով), խոսքերով), խոսքերով), ранее, previously (ранее, previously (ранее, previously (ранее, previously (ավելի վաղ), ավելի վաղ), ավելի վաղ), ավելի վաղ), в центре внимания (событий), в центре внимания (событий), в центре внимания (событий), в центре внимания (событий), 
in the spotlight (limelight) (in the spotlight (limelight) (in the spotlight (limelight) (in the spotlight (limelight) (ուշադրության (իրաուշադրության (իրաուշադրության (իրաուշադրության (իրադարդարդարդարձուձուձուձությունթյունթյունթյունների)ների)ների)ների)    
կենտրոնում) կենտրոնում) կենտրոնում) կենտրոնում) և այլն: Լեզվական պատրաստի այս միավորների դերը 
չափազանց մեծ է նախադասություններն սկսելիս, նախադասություններն 
ու պարբերությունները կապելիս: Դրանց օգտագործումը թերթի լեզվին 
տալիս է պաշտոնական ոճին բնորոշ առավելագույն ճշգրտություն մտքի 
արտահայտման մեջ: 

Չնայած պատրաստի այս կառույցները լրագրի լեզվի մշակվածու-
թյան չափանիշ են դիտարկվում, դրանց անհիմն առատությունն էլ կարող 
է վնասել այդ լեզուն: Ահա թե ինչու որոշ հեղինակներ կաղապարը ոճա-
կան թերություն են համարում՝ նկատելով, որ բառական կրկնությունները 
թուլացնում են խոսքի ազդեցությունը, բացի այդ` լեզվական այդ միա-
վորներին են դիմում ծուլանալով և բավարար չափով բառապաշար չունե-
նալու դեպքում: Մեխանիկական այդ կրկնությունները ստեղծագործու-
թյան առաջին և գլխավոր թշնամին են16: Ռուս լեզվաբան Գ. Սոլգանիկը 
կաղապարը թերություն է համարում՝ զրո արտահայտչականությամբ17: 
Կաղապարների են վերածվել հաճախակի կրկնվող հետևյալ կապակցու-

                                                                 
15 Յ. Դավթյան, նշվ. աշխ., էջ 213: 
16 Տե՛ս А. Скворцев, О канцеляризмах и штампах // «Русская речь», 1982, հմ. 1, 

էջ 56:  
17 Տե՛ս Г. Солганик, О закономерностях развития языка газеты в XX веке // 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистик, 2002, հմ. 2. էջ 39-53: 
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թյունները՝ ընդհանուր առմամբ, չգիտես ինչու, դատե՛ք ինքներդ, արի ու ընդհանուր առմամբ, չգիտես ինչու, դատե՛ք ինքներդ, արի ու ընդհանուր առմամբ, չգիտես ինչու, դատե՛ք ինքներդ, արի ու ընդհանուր առմամբ, չգիտես ինչու, դատե՛ք ինքներդ, արի ու 
տես, ինչպես ասացի, ինչպես գիտեք, չմոռանամ նշել, ճիշտն ասած, կապտես, ինչպես ասացի, ինչպես գիտեք, չմոռանամ նշել, ճիշտն ասած, կապտես, ինչպես ասացի, ինչպես գիտեք, չմոռանամ նշել, ճիշտն ասած, կապտես, ինչպես ասացի, ինչպես գիտեք, չմոռանամ նշել, ճիշտն ասած, կապ    
չունի, պատկերավոր ասած, լավ կլիներ, ուշադրություն դարձչունի, պատկերավոր ասած, լավ կլիներ, ուշադրություն դարձչունի, պատկերավոր ասած, լավ կլիներ, ուշադրություն դարձչունի, պատկերավոր ասած, լավ կլիներ, ուշադրություն դարձրեք: րեք: րեք: րեք: 
Հաճախադեպ են բարդ ստորադասականների գերադաս եզրի հետևյալ 
ստորոգյալները՝ կարծում եմ, գտնում եմ, պնդում եմ, վստահ եմ, հայկարծում եմ, գտնում եմ, պնդում եմ, վստահ եմ, հայկարծում եմ, գտնում եմ, պնդում եմ, վստահ եմ, հայկարծում եմ, գտնում եմ, պնդում եմ, վստահ եմ, հայ----
տարարում եմ, հարկ եմ համարում հիշեցնել, հուսանք, հիշեցնենք, չեմ տարարում եմ, հարկ եմ համարում հիշեցնել, հուսանք, հիշեցնենք, չեմ տարարում եմ, հարկ եմ համարում հիշեցնել, հուսանք, հիշեցնենք, չեմ տարարում եմ, հարկ եմ համարում հիշեցնել, հուսանք, հիշեցնենք, չեմ 
կասկածում, պկասկածում, պկասկածում, պկասկածում, պնդում եմ, պարզվեց, որոշվեց, պարզվել էնդում եմ, պարզվեց, որոշվեց, պարզվել էնդում եմ, պարզվեց, որոշվեց, պարզվել էնդում եմ, պարզվեց, որոշվեց, պարզվել էև այլն: Այս 
միավորները, հաճախ շրջանառվելով, աստիճանաբար կայունանում են 
բառապաշարում, դրան նպաստում են նաև արտալեզվական գործոն-
ները՝ գիտատեխնիկական հեղափոխությունը, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների սրընթաց զարգացումը:  

    
ԵԵԵԵզրակացությունզրակացությունզրակացությունզրակացություն    

Զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի անկապտելի տարրն է 
կաղապարը՝ կայունություն բերող բառ կամ բառակապակցություն, որի 
կիրառությամբ կամայական իրազեկություն փոխանցվում է արագ ու 
սեղմ: Էլեկտրոնային թերթերի բնույթը թելադրում է կիրառվող բառապա-
շարի առավելագույն կաղապարայնացում: Այդ միավորների տեղին գոր-
ծածությունը նպաստում է տեղի ու ժամանակի տնտեսմանը, զանգվա-
ծային հաղորդակցության դյուրացմանը: Հաճախակի կիրառությամբ 
լրագրային լեզվում կայունացած այդ կաղապարները՝ դրսևորված քերա-
կանական տարբեր հարաբերություններ արտահայտող ձևերով, հավաս-
տիություն են հաղորդում նյութին, մատչելի դարձնում դրա ընկալումը 
տարասեռ լսարանին: Լրագրային կաղապարները ժամանակի պահանջ 
են. դժվար է գրել արագ՝ չօգտվելով նման միավորներից, վերջապես, 
կաղապարայնացման հնարավորություններով կարելի է բնորոշել նաև 
տվյալ լեզվի ճկունությունն ու մշակվածությունը:  
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ավետիսյան Յ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 

2016: 
2. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական 

կայուն բառակապակցությունները, Երևան, 1990: 
3. Դավթյան Յ., Արևելահայ մամուլի լեզուն հետխորհրդային շրջա-

նում, Երևան, 2006: 
4. Խաչատրյան Ա., Էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումների վեր-

նագրերի լեզվական առանձնահատկությունները // Բանբեր 
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտա-
կան համալսարանի, 1(54), Երևան, 2020, էջ 73-85: 

5. Հովսեփյան Լ., Գրաբարի բառակազմությունը, Երևան, 1987: 
6. Ղուկասյան Հ., Արդի մամուլի լեզուն, Ատենախոսություն, Ե., 2009: 
7. Մայեր Վ., Լրագրային գործ, Երևան, 2001: 
8. Շալունց Ռ., Մամուլի և հրապարակախոսության լեզուն, Երևան, 

1987: 
9. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունք-

ները, Երևան, 1974: 
10. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Երևան, 

1969: 
11. Ջահուկյան Գ., Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 

2003: 
12. Սարգսյան Լ., ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի 

զարգացման միտումները // ԲԵՀ, 2020, 2 (32), էջ 83-92: 
13. Балли Ш., Французская стилистика, М., 1961. 
14. Винокур Г., Язык нашей газеты// М., ЛЕФ 1924, но. 2(6), стр. 117-

140. 
15. Костомаров В., Русский язык на газетной полосе: Некоторые 

особенности языка современной газетной публицистики, М., 1971. 
16. Лысакова И., Журналист, пресса, аудитория // Межвузовский 

сборник, Ленинград, 1991, Изд-во ЛГУ. – С. 67–77. 
17. Скворцев А., О канцеляризмах и штампах // «Русская речь», 1982, 

Но. 1, с. 56: 
18. Солганик Г., О закономерностях развития языка газеты в XX веке // 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. М., 
2002. – №2. – С. 39-53. 
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Готовые словарные шаблоны в языке электронной прессыГотовые словарные шаблоны в языке электронной прессыГотовые словарные шаблоны в языке электронной прессыГотовые словарные шаблоны в языке электронной прессы    
    

Ануш ХачатрянАнуш ХачатрянАнуш ХачатрянАнуш Хачатрян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова. журналистский стандарт, штамп, медиа, цифровая 
речь, публицистический стиль, устойчивые нефигуральные фразы, 
составные имена    

В наши дни электронная пресса в значительной степени удовлет-
воряет информационные потребности общества. Для публицистического 
стиля характерно сочетание информации и воздействия, и если для 
воздействия используется эмоциональный язык, то при выполнении 
информационной функции возникает потребность в более нейтральных 
формулировках, и в этом случае невозможно избежать готовых шаблонов. 
Неотъемлемой частью языка СМИ является шаблон, слово или фраза, 
обеспечивающий стабильность любой информации, которая передается 
быстро и лаконично. Природа электронных газет диктует максимальную 
стандартизацию используемого словарного запаса. Лаконичность, передача 
полной информации несколькими словами, склонность современного 
читателя опускать крупномасштабные материалы делают неизбежным 
использование готовых единиц в цифровой речи. Эти стереотипы, часто 
используемые в журналистском языке, выражаются в различных 
грамматических связях, повышают доверие к материалу и делают его 
доступным для разнообразной аудитории. Шаблон (по словам, ранее, в 
центре внимания (события) и т. д) является общим для всех развитых 
языков, выражается способами, специфичными для словообразовательных 
возможностей данного языка. Роль этих готовых единиц очень важна при 
начале предложения, соединении предложений и абзацев. Шаблоны газет 
– это требование времени. Без таких структур сложно писать быстро. 
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ReadyReadyReadyReady----made Expressions in Electronic Press Languagemade Expressions in Electronic Press Languagemade Expressions in Electronic Press Languagemade Expressions in Electronic Press Language    
    

Anoush KhachatryanAnoush KhachatryanAnoush KhachatryanAnoush Khachatryan    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words::::    journalistic standard, phrase, media, digitized speech, 
publicistic style, non-redefined stable phrases, compound names    

Nowadays, the electronic press largely satisfies the information needs of 
society. The publicistic style is characterized by the combination of information 
and influence, and if emotional language is used for the influence, then 
performing the information function, there is a need for more neutral 
formulations, and in this case, it is impossible to avoid ready-made word 
templates. An integral part of media language is a phrase ensuring the stability 
of any information that is transmitted quickly and concisely. The nature of 
electronic newspapers dictates the maximum standardization of the vocabulary 
used. Conciseness, conveying complete information in a few words, the 
tendency of the modern reader to omit large-scale materials make the use of 
ready-made units in digital speech inevitable. These stereotypes, often used in 
journalistic language, are expressed in different grammatical relations, increase 
the credibility of the material and make it accessible to a diverse audience. 
Ready-made expressions (according to the speaker, previously, in the spotlight 
(limelight) etc.) are common to all developed languages and are expressed in 
ways specific to the derivational capabilities of a given language. The role of 
these ready-made units is very important when starting a sentence, connecting 
sentences and paragraphs. Newspaper phrases are a requirement of the times. It 
is difficult to write quickly without such structures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    21212121....00008888.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22229999.0.0.0.08888.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 81՝04 
    Ածականացումը, Ածականացումը, Ածականացումը, Ածականացումը, մակբայացումը հայերենում և անգլերենումմակբայացումը հայերենում և անգլերենումմակբայացումը հայերենում և անգլերենումմակբայացումը հայերենում և անգլերենում    

((((հայերենը` ըստ միջին հայերենի բացատրական բառարանիհայերենը` ըստ միջին հայերենի բացատրական բառարանիհայերենը` ըստ միջին հայերենի բացատրական բառարանիհայերենը` ըստ միջին հայերենի բացատրական բառարանի՝ ՝ ՝ ՝ 
ածական/մակբայ արձանագրված բառերի, անգլերենը՝ ըստ ածական/մակբայ արձանագրված բառերի, անգլերենը՝ ըստ ածական/մակբայ արձանագրված բառերի, անգլերենը՝ ըստ ածական/մակբայ արձանագրված բառերի, անգլերենը՝ ըստ 

գեղարվեստական տարբեր երկերի)գեղարվեստական տարբեր երկերի)գեղարվեստական տարբեր երկերի)գեղարվեստական տարբեր երկերի)    

Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան     
    Մանանա ԴալալյանՄանանա ԴալալյանՄանանա ԴալալյանՄանանա Դալալյան    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. միջին հայերեն, թեքականություն, հատկա-
նշային խոսքի մասեր, խոսքամասյին փոխանցումներ, նմանություններ, 
տարբերություններ, մակբայական ածական, ածականական մակբայ 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Թեև թե՛ ածականը, թե՛մակբայը հատկանիշ ցույց տվող խոսքի 
մասեր են, սակայն նրանց գլխավոր տարբերությունը թեքականության 
մեջ է: Հատկանիշ ցույց տվող այլ խոսքի մասերը կարող են խոսքիմա-
սային անցում կատարել, և կարող է տեղի ունենալ ածականացում կամ 
մակբայացում: Այդ երևույթը հատուկ է թե՛ հայերենին, թե՛ անգլերենին: 

Հին (450-1100 թթ.), միջին (1100-1450 թթ.) և ժամանակակից (1500 թ.-
ից մինչև մեր օրերը) անգելենի պատմական զարգացման շրջանում ևս 
ածականն ու մակբայը ունեցել են թե՛ նմանություններ, թե՛ տարբերու-
թյուններ լեզվի՝ խոսքիմաստային դրսևորումների բոլոր մակարդակնե-
րում:  
Խոսքամասային փոխանցումներըԽոսքամասային փոխանցումներըԽոսքամասային փոխանցումներըԽոսքամասային փոխանցումները՝՝՝՝    երկու լեզուների հանդիպադրությամբերկու լեզուների հանդիպադրությամբերկու լեզուների հանդիպադրությամբերկու լեզուների հանդիպադրությամբ    

Ածականը գրաբարում հոլովվում է իր բուն նշանակությամբ. այդ 
հատկանիշը ժառանգել է հնդեվրոպական մայր լեզվից, ինչպես ցեղակից 
լեզուները, սակայն երբեմն այդ օրենքը խախտվել է բազմավանկ ածա-
կանների՝ որոշյալից առաջ գործածության դեպքում: Ածականը դերա-
նունների պես հոլովման յուրահատուկ տեսակ չի զանազանում, այլ 
հոլովվում է անվանական հոլովմամբ՝ գոյականի ձևաիմաստային տար-
բերակով (այգի, բարի՝ ո-ա խառն հոլովում, մեղր, բարձր-ու պարզ հոլո-
վում): Հետագայում՝ միջին հայերենից սկսած, այլևս չի գործում որոշիչ-
որոշյալի համաձայնությունը, և ածականը չի հոլովվում իր բուն նշանա-
կությամբ:  

Հին անգլերենում ածականը հոլովվել է: Ի տարբերություն գոյականի՝ 
ածականի հոլովումը եղել է ոչ միայն ձևային (formal), այլև իմաստային 
(semantic), այն գոյականի նման չի պատկանել այս կամ այն հոլովման: 
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Հաճախ ածականները պատկանել են երկու հոլովման՝ թույլ և ուժեղ: 
Որպես կանոն թույլ հոլովման են պատկանել r, n, արմատով ածական-
ները, որոնց նախորդել են կա՛մ ցուցական դերանունները, կա՛մ 
սեռական հոլովով դրված անձնական դերանունները: Այս հոլովումը 
ստացել է «որոշակիության» իմաստ: Ուժեղ հոլովման՝ a, i, u, արմատ 
ունեցող ածականները: Գոյականի նման ածականները ունեցել են երեք 
սեռ, երկու թիվ և հինգ հոլով: Ածականը ունեցել է համեմատության 
աստիճաններ՝ 

soft (փափուկ) – softrararara    (ավելի փափուկ) –    softestestestest    (ամենափափուկ) 
heard (բարդ) – heardrararara    (ավելի բարդ) – heardostostostost    (ամենաբարդ):  
 Միջին և ժամանակակից անգլերենի շրջանում ածականը պահ-

պանեց համեմատության աստիճանները՝ կորցնելով վերջավորություն-
ները, և՛ եզակի և՛ հոգնակի թվով հոլովվելու տարբերությունները: 

Եզ. թ., ուժեղ հոլովման ածական – blind  
Հոգն. թ., ուժեղ հոլովման ածական – blindeeee    
Եզ. թ., թույլ հոլովման ածական – blindeeee     
Հոգն. թ., թույլ հոլովման ածական – blindeeee    
 14-րդ դարում eeee    վերջավորությունը աստիճանաբար սկսեց կար-

դացվել ə-ը և հետագայում վերացավ: (Galstyan A., Paronyan Sh., 2013, 
p. 168-173): 

Անգլերենի մակբայները պատմական զարգացման շրջանում նույն-
պես ենթարկվել են փոփոխությունների: Much/more/, շատ/, numerous 
(բազմաթիվ) մակբայները համարվում են երկրորդական, քանի որ սերվել 
են հայցական հոլովով դրված գոյականներից կամ ածականներից: nēah 
(մոտ) – nearly (մոտավորապես): Հին անգլերենի մակբայների տար-
բերակիչ վերջավորություններն էին – umumumum,    eseseses:    

 Օրինակ ՝ hwilum/sometimes (երբեմն) 
 Մակբայը կազմվում էր ածականից ՝ ավելացնելով eeee    վերջավորու-

թյուն/ hearde բարդ կերպով, nearwe /narrowly/ նեղ /կերպով/: Նրանք 
կազմվում էին նաև līce/ like-նման ածանցով (Baugh, 1978, p. 179)- 
deoplīche (խորը) – deplīche (խորապես) 

Մակբայն ածականի նման ունեցել է համեմատության աստիճաններ 
Wel/l/ – bet – bet/e/st /լավ, ավելի լավ, ամենալավ. 
Միջին անգլերենի līce/ like – նման ածանցը վերափոխվեց ժամանա-

կակից անգլերենի lylylyly    մակբայակերտ ածանցի: Շատ դեպքերում, lylylyly    
ածանցը    միանալով ածականին ամբողջովին փոխում է նրա իմաստը: 
(Alexander L.,1996, p.138) Ինչպես ժամանակակից անգլերենի ածականը, 
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այնպես էլ մակբայը ունեն համեմատության կանոնակարգված / er er er er ----    est,est,est,est, 
համեմատական և more, mostmore, mostmore, mostmore, most գերադրական աստիճան: Միավանկ ածա-
կանների ու մակբայների դեպքում գործածվում է er er er er ----    est est est est ածանցը.  

MoreMoreMoreMore----    most, most, most, most, ածանցները գործածվում են երկու և ավել վանկ ունեցող 
ածականներն ու մակբայները/: Միավանկ ածականի կամ մակբայի 
դեպքում ունենք հետևյալ պատկերը. 

Ածական – Clever – cleverer er er er – the cleverest est est est (խելացի) 
Մակբայ fast – fasterererer –the fastesesesestttt /արագ/որեն/ 
Բազմավանկ ածականի/մակբայի դեպքում հետևյալ պատկերը՝ 
Ածական beautiful – moremoremoremore beautiful – the mostthe mostthe mostthe most beautiful (գեղեցիկ) 
Մակբայ – beautifullylylyly –moremoremoremore beautifully ly ly ly – the mostthe mostthe mostthe most beautifully ly ly ly (գեղեցիկ 

կերպով) 
Ածականի ու մակայի երկուական օրինակ անկանոն կազմությունից 

/բացառություններից  
Ածական – goodgoodgoodgood –better – the best (լավ) 
Մակբայ – wellwellwellwell – better-the best (լավ) 
Ածական bad – worse – the worst (վատ)  
Մակբայ badlylylyly – worse – the worst (վատ) 
Ածական – մակբայ անկանոնությունը չի սահմանափակվում համե-

մատության աստիճանով միայն: Իմաստաբանական առումով ևս նկա-
տելի են փոփոխություններ, որոնք դարձել են ժամանակակից անգլերենի 
քերականության բաղկացուցիչ մաս: Կան ածականներ, որոնք ստանում 
են ly ly ly ly մակբայակերտ ածանցը, վերափոխվում, դառնում են մակբայ և 
փոխում իմաստը: Օրինակ՝  

ԱծականԱծականԱծականԱծական ՄՄՄՄակբայակբայակբայակբայ 
hard – բարդ hardly – հազիվ թե 
near – մոտ nearly – համարյա, մոտավորապես 
short – կարճ shortly – շուտով 
close – մոտ closely – ուշադիր 
late – ուշ lately – վերջերս 
high – բարձր highly – մեծապես 
fine – հիանալի finely – ամենայն մանրամասնությամբ 
most – շատ mostly – մեծապեսwide – լայն widely – մեծապես, շատ  
Ժամանակակից անգլերենի ածականը դրվում է գոյականից առաջ 

black card /սև քարտ, ածական + գոյական / ի տարբերություն ֆրանսե-
րենի / carte noire/ սև քարտ, գոյական + ածական/: Նախադասության մեջ 
սովորաբար պահպանում է իր դիրքը՝ գոյականից առաջ: 



 
– 67 – 

    She is beautifulbeautifulbeautifulbeautiful. – Նա/աղջիկը/ գեղեցիկ է: 
Սակայն լինում են դեպքեր, երբ ածականը դրվում է նախադասու-

թյան սկզնամասում: Այս երևույթը ավելի շատ կարելի է դիտարկել որպես 
շրջուն շարադասություն ունեցող կառույց, ոճական հնար՝ ինվերսիա 
/inversion/: Այս միջոցն օգտագործվում է խոսքին է՛լ ավելի մեծ արտա-
հայտչականություն հաղորդելու և ասելիքը ավելի ազդեցիկ ու տպավորիչ 
դարձնելու նպատակով: BeautifulBeautifulBeautifulBeautiful is she. (Գեղեցիկ է նա/աղջիկը): 

Ժամանակակից անգլերենի մակբայի տեղը նախադասության մեջ 
փոփոխական է: 

Սովորաբար նրանք լրացնում են բային, դրվում են բայից հետո՝ նա-
խադասության վերջնամասում:  

She speaks beautifullybeautifullybeautifullybeautifully. Նա գեղեցիկ / կերպով /է խոսում: 
Կան մակբայներ, որոնք լրացնում են ածականին և դրվում են 

նրանից առաջ. 
veryveryveryvery good, awfullyawfullyawfullyawfully hungry – շատ լավ, ահավոր քաղցած: 
Մակբայները անգլերենում կարող են լրացնել նաև մեկ այլ մակբայի՝ 

very soon, awfully quickly – շատ շուտ, ահավոր/ շատ արագ: Նրանք լրաց-
նում են նաև գոյականին. 

The child over thereover thereover thereover there is my son. – Այնտեղ/այն կողմումԱյնտեղ/այն կողմումԱյնտեղ/այն կողմումԱյնտեղ/այն կողմում կանգնած 
երեխան իմ տղան է: 

Ձևի մակբայները սովորաբար դրվում են տեղի և ժամանակի մակ-
բայներից առաջ: 

She read quietlyquietlyquietlyquietly /manner/ in the libraryin the libraryin the libraryin the library /place /all afternoon./time/all afternoon./time/all afternoon./time/all afternoon./time/    
Ամբողջ ցերեկը /Ամբողջ ցերեկը /Ամբողջ ցերեկը /Ամբողջ ցերեկը /ժամանակի մակբայ/ նա հանդարտորեն/ ձևի հանդարտորեն/ ձևի հանդարտորեն/ ձևի հանդարտորեն/ ձևի 

մակբայ/մակբայ/մակբայ/մակբայ/ կարդում էր գրադարանում /տեղի մակբայ/էր գրադարանում /տեղի մակբայ/էր գրադարանում /տեղի մակբայ/էր գրադարանում /տեղի մակբայ/: 
Ինչպես երևում է նշված օրինակից, հայերենում դիրքային փոփոխու-

թյուններ են նկատվում նախադասության մեջ մակբայների տեղակայման 
առումով:  

Ժամանակի մակբայները / afterwards, eventually, lately, now, recently, 
soon, then, today/ ժամանակակից անգլերենում կարող են դրվել կամ 
նախադասության սկզբնամասում կամ վերջնամասում. 

EventuallyEventuallyEventuallyEventually they came / They came eventually eventually eventually eventually ––––    Նրանք վերջապեսվերջապեսվերջապեսվերջապես 
եկան:  

Հայերենում նրանց տեղը նախադասության մեջ կարող է լինել 
փոփոխական՝ սկզբնամասում, միջնամասում, վերջնամասում: 

 Հաճախականություն ցույց տվող մակբայները/ always, continually, 
frequently, usually, sometimes, repeatedly, hardly, ever, never/ դրվում են 
ենթակայի և ստորոգյալի միջնամասում: 
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He usuallyusuallyusuallyusually / sometimessometimessometimessometimes/ stays up all night. 
Նա սովորաբար/երբեմն/ մնում է արթուն մինչև ուշ գիշեր: 
Մակբայերի և ածականների վերլուծությունը կարելի տարբեր կող-

մերից ու դիրքերից քննարկել, մենք, սակայն, թիրախավորել ենք այս 
հարցին առնչվող հիմնական և սկզունքային կետերը լեզվի պատմական 
տարաժամակյա զարգացման ընթացքում [6, 122-138; 7, 179; 8, 168-173; 9, 
77-79]: 

Ե՛վ հայերենում, և՛ անգլերենում լեզվի պատմության բոլոր շրջաննե-
րում ածականը ունեցել է համեմատության աստիճաններ. իհարկե 
դրանք բազմաթիվ փոփոխությունների են ենթարկվել:  

Միջին հայերենի բացատրական բառանարում ընդգրկված բառույթ-
ների քննությամբ զբաղվել ենք տարբեր հոդվածներում: Վերջերս տպագ-
րության ենք ներկայացրել «Միջինհայերենյան ածականների և մակբայ-
ների համեմատական վերլուծություն» հեդվածը, որտեղ քննել ենք նաև 
այն բառերը, որոնք ընդգրկված են Հայկազյան բառարանում: Միջինհայե-
րենյան բառարանում՝ որպես ածական/մակբայ հիշարակված են 226 
բառերից շուրջ 90-ը կան նաև «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» 
բառարանում (դրանք շեղագիր, նշվածներն են): Դրանց մի մասը 
«Աստվածաշնչից» է, մի մասն էլ միջին հայերենին է անցել ավելի ուշ՝ 
գրաբարի ետդասական շրջանից:  

ԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆ1111, ա. մ., ԱԺԱՆԱԺԱՆԱԺԱՆԱԺԱՆ, ա. մ.,ԱՂԾՐԻԱՂԾՐԻԱՂԾՐԻԱՂԾՐԻ, ա. մ., ԱՆԱՂԵՐՍԱՆԱՂԵՐՍԱՆԱՂԵՐՍԱՆԱՂԵՐՍ,    ա. մ., 
ԱՆԱՍՊԱՐ, ԱՆԱՍՊԱՐ, ԱՆԱՍՊԱՐ, ԱՆԱՍՊԱՐ, ա. մ.,,,,    ԱՆԲԵԿԱՐԱՆԲԵԿԱՐԱՆԲԵԿԱՐԱՆԲԵԿԱՐ, ա. մ.,    ԱՆԳԻՆԻ,ԱՆԳԻՆԻ,ԱՆԳԻՆԻ,ԱՆԳԻՆԻ, ա. մ., ԱՆԳՈՒՄԱՆԱՆԳՈՒՄԱՆԱՆԳՈՒՄԱՆԱՆԳՈՒՄԱՆ, ա. մ., 
ԱՆԳՈՒՊԱՐ, ԱՆԳՈՒՊԱՐ, ԱՆԳՈՒՊԱՐ, ԱՆԳՈՒՊԱՐ, ա. մ.,    ԱՆԳՕՏԻԱՆԳՕՏԻԱՆԳՕՏԻԱՆԳՕՏԻ, ա. մ., ԱՆԵՐԵՒ,ԱՆԵՐԵՒ,ԱՆԵՐԵՒ,ԱՆԵՐԵՒ, ա. մ., ԱՆԺԱԺԱՆԺԱԺԱՆԺԱԺԱՆԺԱԺ, ա. մ., 
ԱՆԼՐԱՊԷՍԱՆԼՐԱՊԷՍԱՆԼՐԱՊԷՍԱՆԼՐԱՊԷՍ, ա. մ.,    ԱՆԽԱՆՁԱՆԽԱՆՁԱՆԽԱՆՁԱՆԽԱՆՁ, ա. մ., ԱՆԽԱՌՆՈՒՐԴԱՆԽԱՌՆՈՒՐԴԱՆԽԱՌՆՈՒՐԴԱՆԽԱՌՆՈՒՐԴ, ա. մ., ԱՆԿԱՀԱՆԿԱՀԱՆԿԱՀԱՆԿԱՀ, 
ա. մ., ԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅ, ա. մ., ԱՆՀԱԼԱՆՀԱԼԱՆՀԱԼԱՆՀԱԼ, ա. մ.,    ԱՆՀԱՄԻՄԱՂ,ԱՆՀԱՄԻՄԱՂ,ԱՆՀԱՄԻՄԱՂ,ԱՆՀԱՄԻՄԱՂ, ա. մ., ԱՆՁԷԹԱՆՁԷԹԱՆՁԷԹԱՆՁԷԹ, 
ա. մ., ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ, ա. մ., ԱՆՄԱԶԱՆՄԱԶԱՆՄԱԶԱՆՄԱԶ, ա. մ., ԱՆՄԱԽԱՂԱՆՄԱԽԱՂԱՆՄԱԽԱՂԱՆՄԱԽԱՂ, ա. մ., 
ԱՆՇՆՈՐՀՔԱՆՇՆՈՐՀՔԱՆՇՆՈՐՀՔԱՆՇՆՈՐՀՔ, ա. մ., ԱՆՉՈՒԱՆԱՆՉՈՒԱՆԱՆՉՈՒԱՆԱՆՉՈՒԱՆ, ա. մ., ԱՆՊԱՊԱՆՊԱՊԱՆՊԱՊԱՆՊԱՊ, ա. մ., ԱՆՊԱՏԱՆԱՆՊԱՏԱՆԱՆՊԱՏԱՆԱՆՊԱՏԱՆ, ա. մ , 
ԱՆՊԱՐՈՆԱՆՊԱՐՈՆԱՆՊԱՐՈՆԱՆՊԱՐՈՆ, ա. մ., ԱՆՊՈՉԱՆՊՈՉԱՆՊՈՉԱՆՊՈՉ, ա. մ., ԱՆՍԻՒՆԱՆՍԻՒՆԱՆՍԻՒՆԱՆՍԻՒՆ, ա. մ., ԱՆՍԼԵՀԱՆՍԼԵՀԱՆՍԼԵՀԱՆՍԼԵՀ, ա. մ., 
ԱՆՎԱԽՇԱՆՎԱԽՇԱՆՎԱԽՇԱՆՎԱԽՇ, ա. մ., ԱՆՎԱՐՏԻԱՆՎԱՐՏԻԱՆՎԱՐՏԻԱՆՎԱՐՏԻ, ա. մ., ԱՆՎՃԻՌԱՆՎՃԻՌԱՆՎՃԻՌԱՆՎՃԻՌ, ա. մ., ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, 
ա. մ.,ԱՆՎՐԻՊԱԿԱՆՎՐԻՊԱԿԱՆՎՐԻՊԱԿԱՆՎՐԻՊԱԿ, ա. մ., ԱՆՏԷՐԱՆՏԷՐԱՆՏԷՐԱՆՏԷՐ, ա. մ.,    ԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿ, ա. մ., ԱՆՓԱԼԱՆԱՆՓԱԼԱՆԱՆՓԱԼԱՆԱՆՓԱԼԱՆ 
(պարս.), ա. մ., ԱՆՓԵՏՈՒՐԱՆՓԵՏՈՒՐԱՆՓԵՏՈՒՐԱՆՓԵՏՈՒՐ, ա. մ., ԱՆՓՈՒՇԱՆՓՈՒՇԱՆՓՈՒՇԱՆՓՈՒՇ, ԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅ (պարս.) ա. մ., 
ԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹ, ա. մ., ԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀ (արաբ.), ա. մ., ԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌ, ա. մ., 
ԱՐԱՊԵՐէՆԱՐԱՊԵՐէՆԱՐԱՊԵՐէՆԱՐԱՊԵՐէՆ (ԱՐԱՊԿԵՐԷՆ), ա. մ., ԱրեւանմանԱրեւանմանԱրեւանմանԱրեւանման, ա. մ., ԱՐԹՈՅՆԱՐԹՈՅՆԱՐԹՈՅՆԱՐԹՈՅՆ, ա. մ., 
ԱՐՏԱՍՒԱԼԻԱՐՏԱՍՒԱԼԻԱՐՏԱՍՒԱԼԻԱՐՏԱՍՒԱԼԻ, ա. մ., ԱՓԱՉԱՓԱՓԱՉԱՓԱՓԱՉԱՓԱՓԱՉԱՓ, ա. մ., ԱՓՍՈՍԱԼԻԱՓՍՈՍԱԼԻԱՓՍՈՍԱԼԻԱՓՍՈՍԱԼԻ, ա. մ., ԲԱՂՆԵԼԲԱՂՆԵԼԲԱՂՆԵԼԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅՈՒԱՅՈՒԱՅՈՒԱՅ, 
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ՅԱՆԴԳՆԱԿԱՆՅԱՆԴԳՆԱԿԱՆՅԱՆԴԳՆԱԿԱՆՅԱՆԴԳՆԱԿԱՆ, ա. մ., ՅԵՄՅԵՄՅԵՄՅԵՄ, ա. մ., ՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽ (պրսկ., ճյուղ) ա. մ.,ՇԵՐՏ ՇԵՐՏ ՇԵՐՏ ՇԵՐՏ 
ՈՒ ՓԵՐԹՈՒ ՓԵՐԹՈՒ ՓԵՐԹՈՒ ՓԵՐԹ, ա. մ. ՇԻՏԱԿՇԻՏԱԿՇԻՏԱԿՇԻՏԱԿ, ա. մ., ՇՆՍԱՏԱԿՇՆՍԱՏԱԿՇՆՍԱՏԱԿՇՆՍԱՏԱԿ, ա. մ., ՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐ, ա. մ., ՇՈՂ ՇՈՂ ՇՈՂ ՇՈՂ 
ՇՈՂՇՈՂՇՈՂՇՈՂ, մ. ա., ՈՂՈՐՄՈՒԿՈՂՈՐՄՈՒԿՈՂՈՐՄՈՒԿՈՂՈՐՄՈՒԿ, ա. մ., ՈՐԱՂ ՈՐԱՂՈՐԱՂ ՈՐԱՂՈՐԱՂ ՈՐԱՂՈՐԱՂ ՈՐԱՂ, ա. մ., ՈՒԺԸՆԴԱԿՈՒԺԸՆԴԱԿՈՒԺԸՆԴԱԿՈՒԺԸՆԴԱԿ, ա. մ., 
ՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎ, ա. մ., ՈՒԺՈՎԿԵԿՈՒԺՈՎԿԵԿՈՒԺՈՎԿԵԿՈՒԺՈՎԿԵԿ, ա. մ., ՈՒՂԵՂՈՒՂԵՂՈՒՂԵՂՈՒՂԵՂ, ա. մ, ՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐ (պրսկ. թուրք), 
ա. մ., ՈՒՂՈՒՐԴՈՒՂՈՒՐԴՈՒՂՈՒՐԴՈՒՂՈՒՐԴ, ա. մ., ՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓ, ա. մ., ՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿ, ա. մ., 
ՉՈՐԵՔՊԱՏԻՉՈՐԵՔՊԱՏԻՉՈՐԵՔՊԱՏԻՉՈՐԵՔՊԱՏԻ, ա. մ., ՉՈՐՍՈՏՆԻՉՈՐՍՈՏՆԻՉՈՐՍՈՏՆԻՉՈՐՍՈՏՆԻ, ա. մ., ՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇ (արաբ), ա. մ.,    
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ՊԱՂԱՏԱԳԻՆՊԱՂԱՏԱԳԻՆՊԱՂԱՏԱԳԻՆՊԱՂԱՏԱԳԻՆ, ա. մ., ՊԱՌԱԿՊԱՌԱԿՊԱՌԱԿՊԱՌԱԿ, ա. մ.,    ՊԱՏՐԱՍՏԻԿՊԱՏՐԱՍՏԻԿՊԱՏՐԱՍՏԻԿՊԱՏՐԱՍՏԻԿ, ա. մ.,    ՊԱՐԱՊԱՊԱՐԱՊԱՊԱՐԱՊԱՊԱՐԱՊԱ ՐՐՐՐ 
(պրսկ.), ա. մ.,ՊԱՐԶԵՐԵՍՊԱՐԶԵՐԵՍՊԱՐԶԵՐԵՍՊԱՐԶԵՐԵՍ, ա. մ., ՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆ, ա. մ., ՊԷՈՒՄԷՏՊԷՈՒՄԷՏՊԷՈՒՄԷՏՊԷՈՒՄԷՏ, բէումէտ 
(պրսկ.), ա. մ., ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ (պրսկ.) ա. մ., ՍԱԼԱՐՍԱԼԱՐՍԱԼԱՐՍԱԼԱՐ, ա. մ., ՍԱԿԱՒԱԲԱՆՍԱԿԱՒԱԲԱՆՍԱԿԱՒԱԲԱՆՍԱԿԱՒԱԲԱՆ, 
ա. մ., ՍՄԲԱԿԱԾՍՄԲԱԿԱԾՍՄԲԱԿԱԾՍՄԲԱԿԱԾ, ա. մ.,ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ, ա. մ.,    ՍՊՐԿԻԿՍՊՐԿԻԿՍՊՐԿԻԿՍՊՐԿԻԿ, ա. մ.,ՍՏՈՅՔՍՏՈՅՔՍՏՈՅՔՍՏՈՅՔ 
(գրբ. ստոյգ), ա. մ., ՍՏՈՒԳՍՏՈՒԳՍՏՈՒԳՍՏՈՒԳ (գրբ., ստոյգ), ա. մ.,    ՍՐԱԽՈՑ,ՍՐԱԽՈՑ,ՍՐԱԽՈՑ,ՍՐԱԽՈՑ, ա. մ., ՍՐՏՈՎ, 1. ՍՐՏՈՎ, 1. ՍՐՏՈՎ, 1. ՍՐՏՈՎ, 1. 
Ա,Ա,Ա,Ա,ՎՏԱԿՕՐԷՆՎՏԱԿՕՐԷՆՎՏԱԿՕՐԷՆՎՏԱԿՕՐԷՆ, մ. ա., ՏԱԿ ՏԱԿ/ ՏԱԿՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿ/ ՏԱԿՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿ/ ՏԱԿՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿ/ ՏԱԿՏԱԿ, մ. ա., ՏԱՃԿԵՐԷՆՏԱՃԿԵՐԷՆՏԱՃԿԵՐԷՆՏԱՃԿԵՐԷՆ, ա. մ., 
ՏՐԱԲԱՆՏՐԱԲԱՆՏՐԱԲԱՆՏՐԱԲԱՆ, ա. մ., ՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆ, ա. մ.    ՑԵՂՈՒՑԵՂ/ ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂ/ ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂ/ ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂ/ ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ, ա. մ., ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՔ Ի 
ՑԵՂԱՑՑԵՂԱՑՑԵՂԱՑՑԵՂԱՑ, ա. մ., ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ,ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ,ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ,ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ, ա. մ.,ՓԱՐՍԻՓԱՐՍԻՓԱՐՍԻՓԱՐՍԻ, (պրսկ.): ա. մ., ՓՆՏՈՐՓՆՏՈՐՓՆՏՈՐՓՆՏՈՐ, ա. մ., 
ՔԱՂՑԱԾՔԱՂՑԱԾՔԱՂՑԱԾՔԱՂՑԱԾ, ա. մ, ՔԱՂՑՐԱԳԻՆՔԱՂՑՐԱԳԻՆՔԱՂՑՐԱԳԻՆՔԱՂՑՐԱԳԻՆ, ա. մ., ՔԱՄՔԱՄՔԱՄՔԱՄ (պրսկ.), ա. մ., ՔԸՄՆՀԱՆՔԸՄՆՀԱՆՔԸՄՆՀԱՆՔԸՄՆՀԱՆ, 
ա. մ., ՔԻԹ, ա. մ.,    ՔՉԻԿՔՉԻԿՔՉԻԿՔՉԻԿ, ա. մ., ՕՁԱՆՄԱՕՁԱՆՄԱՕՁԱՆՄԱՕՁԱՆՄԱՆՆՆՆ, ա. մ.:  

Քանի որ այլ հոդվածում մանրամասն քննել ենք բառապաշարի այդ 
շերտը, ուստի այժմ կներկայացնենք այն բառերը, որոնք միջին հայերենից 
անցել են հայոց լեզվի արդի շրջանին՝ հնչյունափոխված կամ անհնչյունա-
փոխված տարբերակներով2: Սակայն հիշատակված բառարաններում 
նույն բառի խոսքամասային պատկանելությունը միանման չեն դիտարկել 
գրեթե միաժամանակ հրատարակված (անցյալ դարի 60-70-ական թվա-
կաններ) բառարանների հեղինակները: Երկու աղբյուրներում էլ կան սահ-
մանափակ թվով բառեր, որոնք միայն որպես ածական են ընդունել: Մակ-
բայի շարահյուսական պաշտոն կատարծ բառերի մեծ մասը ածական է: 

Նոր բառարաններում ընդգրկվածները հետևյալ բառերն են, որոնք 
միայն ածական են դիտվել՝ անկախ նրանց շարահյուսական գործառույ-
թից. այսպես՝    անարեւ,անգուման (անգյուման), անժաժ (անշարժ), անարեւ,անգուման (անգյուման), անժաժ (անշարժ), անարեւ,անգուման (անգյուման), անժաժ (անշարժ), անարեւ,անգուման (անգյուման), անժաժ (անշարժ), 
անխառնուրդ, անշնորհք, անպոչ, անվարտի, անվնաս, արեւանման, անխառնուրդ, անշնորհք, անպոչ, անվարտի, անվնաս, արեւանման, անխառնուրդ, անշնորհք, անպոչ, անվարտի, անվնաս, արեւանման, անխառնուրդ, անշնորհք, անպոչ, անվարտի, անվնաս, արեւանման, 
անփուշ, արթոյն (արթուն), արտասւալի, ափաչափ, ափսոսալի, բոբիկ, անփուշ, արթոյն (արթուն), արտասւալի, ափաչափ, ափսոսալի, բոբիկ, անփուշ, արթոյն (արթուն), արտասւալի, ափաչափ, ափսոսալի, բոբիկ, անփուշ, արթոյն (արթուն), արտասւալի, ափաչափ, ափսոսալի, բոբիկ, 
գայլապատառ, գինով,գոց, դժար (դժվար), ըղձալից, թագայլապատառ, գինով,գոց, դժար (դժվար), ըղձալից, թագայլապատառ, գինով,գոց, դժար (դժվար), ըղձալից, թագայլապատառ, գինով,գոց, դժար (դժվար), ըղձալից, թաժա (թարմ), ժա (թարմ), ժա (թարմ), ժա (թարմ), 
թափօր (թափուր), թերատ, թերախորով, թերնմաշ (կիսամաշ), թեւաթափ, թափօր (թափուր), թերատ, թերախորով, թերնմաշ (կիսամաշ), թեւաթափ, թափօր (թափուր), թերատ, թերախորով, թերնմաշ (կիսամաշ), թեւաթափ, թափօր (թափուր), թերատ, թերախորով, թերնմաշ (կիսամաշ), թեւաթափ, 
լալական, լայեղ, լիալիր, խոցալից, խուրտ ու մուրտ (ջարդուփշուր), լալական, լայեղ, լիալիր, խոցալից, խուրտ ու մուրտ (ջարդուփշուր), լալական, լայեղ, լիալիր, խոցալից, խուրտ ու մուրտ (ջարդուփշուր), լալական, լայեղ, լիալիր, խոցալից, խուրտ ու մուրտ (ջարդուփշուր), 
ծայրասուր (սրածայր), ծնողանման, կամկարգնաց (հզվ.) ծայրասուր (սրածայր), ծնողանման, կամկարգնաց (հզվ.) ծայրասուր (սրածայր), ծնողանման, կամկարգնաց (հզվ.) ծայրասուր (սրածայր), ծնողանման, կամկարգնաց (հզվ.) 
կարճայժամանակ, կիպ, կիսահիւանդ, կիսամաքուր, կիսաւեր, կուշտ, կարճայժամանակ, կիպ, կիսահիւանդ, կիսամաքուր, կիսաւեր, կուշտ, կարճայժամանակ, կիպ, կիսահիւանդ, կիսամաքուր, կիսաւեր, կուշտ, կարճայժամանակ, կիպ, կիսահիւանդ, կիսամաքուր, կիսաւեր, կուշտ, 
կռունձ (ոտկռունձ (ոտկռունձ (ոտկռունձ (ոտաբոբիկ), հեզաշարժ, մանտրտիկ (մանր), մառախլադատ աբոբիկ), հեզաշարժ, մանտրտիկ (մանր), մառախլադատ աբոբիկ), հեզաշարժ, մանտրտիկ (մանր), մառախլադատ աբոբիկ), հեզաշարժ, մանտրտիկ (մանր), մառախլադատ 
((((մառախլապատ), մարմնաչարչար, մթվին (խրթին), միացեղ մառախլապատ), մարմնաչարչար, մթվին (խրթին), միացեղ մառախլապատ), մարմնաչարչար, մթվին (խրթին), միացեղ մառախլապատ), մարմնաչարչար, մթվին (խրթին), միացեղ 
((((միատեսակ), մշինջենաւո (հարատև), շնսատակ/շանսատակ/շողհար միատեսակ), մշինջենաւո (հարատև), շնսատակ/շանսատակ/շողհար միատեսակ), մշինջենաւո (հարատև), շնսատակ/շանսատակ/շողհար միատեսակ), մշինջենաւո (հարատև), շնսատակ/շանսատակ/շողհար 

                                                                 
2 Տե՛ս Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատոր 

առաջին, Երևան, 1969, հատոր երկրորդ, Երևան, 1972, հատոր երրորդ, Երևան, 
1974, հատոր չորրորդ, Երևան, 1980 և Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատ-
րական բառարան, Երևան, 1976: 
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((((արևահար), չորեքպատի, պէվախտ (անպատեհ), սակաւաբան, սպրկիկ, արևահար), չորեքպատի, պէվախտ (անպատեհ), սակաւաբան, սպրկիկ, արևահար), չորեքպատի, պէվախտ (անպատեհ), սակաւաբան, սպրկիկ, արևահար), չորեքպատի, պէվախտ (անպատեհ), սակաւաբան, սպրկիկ, 
ցրտասառոյց (ցրտից սառած):ցրտասառոյց (ցրտից սառած):ցրտասառոյց (ցրտից սառած):ցրտասառոյց (ցրտից սառած):    

Միայն մակբայ՝ ժրաժրաժրաժրապէս, հանգիտապէսպէս, հանգիտապէսպէս, հանգիտապէսպէս, հանգիտապէս (հանգիտաբար, հնց.) 
յանդգնական յանդգնական յանդգնական յանդգնական (հանդուգն):  

Ածական մակբայ՝    լիքը, խոլոռ, ծվէն ծվէն, կսկծագին, հանդարտ, լիքը, խոլոռ, ծվէն ծվէն, կսկծագին, հանդարտ, լիքը, խոլոռ, ծվէն ծվէն, կսկծագին, հանդարտ, լիքը, խոլոռ, ծվէն ծվէն, կսկծագին, հանդարտ, 
հեծածագին, ղորդհեծածագին, ղորդհեծածագին, ղորդհեծածագին, ղորդ (շիտակ), մանէմանմանէմանմանէմանմանէման (գալարուն), մենական մենական մենական մենական (մենակ), 
միաչաքմիաչաքմիաչաքմիաչաք (հավասարաչափ), մուֆթա, շիտակ, ուժընդակմուֆթա, շիտակ, ուժընդակմուֆթա, շիտակ, ուժընդակմուֆթա, շիտակ, ուժընդակ (ուժգին), ուղեղ ուղեղ ուղեղ ուղեղ 
(ուղիղ), ուղուրուղուրուղուրուղուրդդդդ (ուղիղ), պաղատագինպաղատագինպաղատագինպաղատագին, պարապարպարապարպարապարպարապար (հավասար), սրտով, սրտով, սրտով, սրտով, 
տքունտքունտքունտքուն (անքուն): 

Բառարանների հեղինակները տարբեր ժողովուրդների լեզուների 
անվանումները երեք խոսքի մաս են համարել՝ գոյական-ածական-
մակբայ կամ մակբայ – գոյական – ածական, /նայած թե շարահյուսական 
ի՛նչ պաշտոն են կատարում. արապերէն, թուրքերէն, իլախերէն արապերէն, թուրքերէն, իլախերէն արապերէն, թուրքերէն, իլախերէն արապերէն, թուրքերէն, իլախերէն 
(լեհերեն), հոռմերէն հոռմերէն հոռմերէն հոռմերէն (հունարեն),    ուղուր ուղուր ուղուր ուղուր (ույղուրերեն),    տաճկերէն, տաճկերէն, տաճկերէն, տաճկերէն, 
փարսի փարսի փարսի փարսի (պարսկերեն):    

Չի փոխանցվել՝ ազոխախառնազոխախառնազոխախառնազոխախառն, , , , աղծրի, անասպար, անբեկար, աղծրի, անասպար, անբեկար, աղծրի, անասպար, անբեկար, աղծրի, անասպար, անբեկար, 
անգինի, անգոտի, անլրապես,անխանձ, անկահ,անհալ անգինի, անգոտի, անլրապես,անխանձ, անկահ,անհալ անգինի, անգոտի, անլրապես,անխանձ, անկահ,անհալ անգինի, անգոտի, անլրապես,անխանձ, անկահ,անհալ (անմարս),    
անհամիմաղանհամիմաղանհամիմաղանհամիմաղ (անվիճելի),    անձէթ, անձրանձէթ, անձրանձէթ, անձրանձէթ, անձրեւվիհար, անմախաղ, անշնորհք, եւվիհար, անմախաղ, անշնորհք, եւվիհար, անմախաղ, անշնորհք, եւվիհար, անմախաղ, անշնորհք, 
անչուան, անպապ, անպարոն, անսլեհ, անվաշխ, անտիաթիկ անչուան, անպապ, անպարոն, անսլեհ, անվաշխ, անտիաթիկ անչուան, անպապ, անպարոն, անսլեհ, անվաշխ, անտիաթիկ անչուան, անպապ, անպարոն, անսլեհ, անվաշխ, անտիաթիկ (անկտակ),    
անփալան,անփետուր, ապամորթ, ապլահ անփալան,անփետուր, ապամորթ, ապլահ անփալան,անփետուր, ապամորթ, ապլահ անփալան,անփետուր, ապամորթ, ապլահ (հիմար),    աստղակաճառ աստղակաճառ աստղակաճառ աստղակաճառ 
(աստղալից), բաղնելուայ, բլրակերպ, գնդղուկ, գօտելոյծ, դրուցահայեաց բաղնելուայ, բլրակերպ, գնդղուկ, գօտելոյծ, դրուցահայեաց բաղնելուայ, բլրակերպ, գնդղուկ, գօտելոյծ, դրուցահայեաց բաղնելուայ, բլրակերպ, գնդղուկ, գօտելոյծ, դրուցահայեաց 
(դեպի դուրս նայող),    թամիզ, թարախխառն,թարպեղ թամիզ, թարախխառն,թարպեղ թամիզ, թարախխառն,թարպեղ թամիզ, թարախխառն,թարպեղ (համեմատ),    
թաւիլակ թաւիլակ թաւիլակ թաւիլակ (շրջված),    թերակ թերակ թերակ թերակ (թերի),    թերնմաշ, թխած թերնմաշ, թխած թերնմաշ, թխած թերնմաշ, թխած (կարոտ),    ի լման ի լման ի լման ի լման 
(լրիվ),    իմաստնաձեւ, ի փակման, ի քաշ իմաստնաձեւ, ի փակման, ի քաշ իմաստնաձեւ, ի փակման, ի քաշ իմաստնաձեւ, ի փակման, ի քաշ (կախ),    լալական լալական լալական լալական (լալագին), լալի լալի լալի լալի 
(ողբագին),    լուսահոսան լուսահոսան լուսահոսան լուսահոսան (լույսի հման հոսող), խազ խազ, խոստաւ խազ խազ, խոստաւ խազ խազ, խոստաւ խազ խազ, խոստաւ 
(անոթի),    խորու, խորուկ, խռուագոյն խորու, խորուկ, խռուագոյն խորու, խորուկ, խռուագոյն խորու, խորուկ, խռուագոյն (խռովահույզ), խուրտ ու մուրխուրտ ու մուրխուրտ ու մուրխուրտ ու մուրտ, խօշ տ, խօշ տ, խօշ տ, խօշ 
(լավ),    կամատք/կամաթք կամատք/կամաթք կամատք/կամաթք կամատք/կամաթք (միատեսակ),    կողմաւոր, կցիկ կողմաւոր, կցիկ կողմաւոր, կցիկ կողմաւոր, կցիկ (կցված),    
հարիւրահարիւրահարիւրահարիւրապարգեւ, հոքվցնոր պարգեւ, հոքվցնոր պարգեւ, հոքվցնոր պարգեւ, հոքվցնոր (մտահոգ),    ձագախառնեալ, ձագուձու ձագախառնեալ, ձագուձու ձագախառնեալ, ձագուձու ձագախառնեալ, ձագուձու 
(ցաքուցիր),    ձիապուր ձիապուր ձիապուր ձիապուր (ձիով ազատված),    ղեղան ղեղան ղեղան ղեղան (հանգիստ),    միադեհ միադեհ միադեհ միադեհ (մեկ 
կողմից),    ճեղք ճեղք, մարգարտօրէն, միադեհ, մովսէսաբար, յամերամս ճեղք ճեղք, մարգարտօրէն, միադեհ, մովսէսաբար, յամերամս ճեղք ճեղք, մարգարտօրէն, միադեհ, մովսէսաբար, յամերամս ճեղք ճեղք, մարգարտօրէն, միադեհ, մովսէսաբար, յամերամս 
(երկար տարիներ),    շախ շախ շախ շախ շախ շախ շախ շախ (ճյուղ-ճյուղ),    շերտ ու փերթ շերտ ու փերթ շերտ ու փերթ շերտ ու փերթ (կտրտված),    
շող շող շող շող շող շող շող շող (տաք-տաք),    որաղ որաղ որաղ որաղ որաղ որաղ որաղ որաղ (թերթ թերթ),    ուժովկեկ, չարածաղիկ, ուժովկեկ, չարածաղիկ, ուժովկեկ, չարածաղիկ, ուժովկեկ, չարածաղիկ, 
(չարաման),    պէն ու պէն, պէումէտ պէն ու պէն, պէումէտ պէն ու պէն, պէումէտ պէն ու պէն, պէումէտ (անհույս),    սալար սալար սալար սալար (ամբողջ),    սմբակած սմբակած սմբակած սմբակած 
(կոխոտված),    վտակօրէն վտակօրէն վտակօրէն վտակօրէն (վտականման),    տակ տակ/տակտակ) տակ տակ/տակտակ) տակ տակ/տակտակ) տակ տակ/տակտակ) (արմատ-
ներով),    տրաբտրաբտրաբտրաբան ան ան ան (անդեպ),    ցեղուցեղ ցեղուցեղ ցեղուցեղ ցեղուցեղ (բազմատեսակ), ցեղք ի ցեղաց ցեղք ի ցեղաց ցեղք ի ցեղաց ցեղք ի ցեղաց 
(տեսակ-տեսակ),    փնտոր փնտոր փնտոր փնտոր (խառնակ),    քըմնհան քըմնհան քըմնհան քըմնհան (բերանկապը հանած), քիթ քիթ քիթ քիթ 
(զերծ):  
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Ժամանակակից հայոց Ժամանակակից հայոց Ժամանակակից հայոց Ժամանակակից հայոց լլլլեզվի եզվի եզվի եզվի 
բացատրական բառարանբացատրական բառարանբացատրական բառարանբացատրական բառարան 

Արդի հայերենի Արդի հայերենի Արդի հայերենի Արդի հայերենի     
բացատրականբացատրականբացատրականբացատրական    բառարանբառարանբառարանբառարան 

աժան (էժան) – մակբայ ածական 
անաղերս (հնց) -մակբայ – 
– անգուպար (առանց կռվի) – 

ածական 
անկամայ – մակբայ ածական/մակբայ 
անմազ – ածական –    
անպատան – ածական/մակբայ ածական    
անսիւն – ածական – 
անվճիռ – ածական/մակբայ  ածական  
անվրիպակ (անվրեպ) – 
ածական/մակբայ 

ածական  

անտէր – ածական/մակբայ ածական 
ափաշկարա – մակբայ ածական/մակբայ  
– բարձրաբազուկ – ածական 
– բարձրառաստաղ – ածական 
– երակաձեւ – ածական 
զարհուրագին – մակբայ/ածական ածական 
թամամ(բրբ.) – ածական/մակբայ ածական 
խափանհերկ – գոյական – 
(խոպան) – գոյական/ածական – 
ծամակտուր – ածական/գոյական – 
ծանդր/ծանտր – ածական/մակբայ ածական 
ծուռումուռ-ածական ածական/մակբայ  
կուպղ (կողպեք) – գոյական – 
կպրատեսակ (կպրանման հնց.) – 
ածական 

– 

հակառ – ածական/մակբայ  միայն` հակառակ կանգնել 
– հառաչագին – ածական/մակբայ 
հաւաք (ամփոփ) – ածական/մակբայ ածական/գոյական 
հաւսար (հավասար) 
ածական/մակբայ 

ածական – (զնվրկն) 

– հեզուկ – ածական 
– ճենճերալի – ածական 
մերկիկ (մերկ) – ածական ածական/մակբայ 
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Ժամանակակից հայոց Ժամանակակից հայոց Ժամանակակից հայոց Ժամանակակից հայոց լլլլեզվի եզվի եզվի եզվի 
բացատրական բառարանբացատրական բառարանբացատրական բառարանբացատրական բառարան 

Արդի հայերենի Արդի հայերենի Արդի հայերենի Արդի հայերենի     
բացատրականբացատրականբացատրականբացատրական    բառարանբառարանբառարանբառարան 

միագումար – գոյական/ածական գոյական 
մոխրաթաւալ – ածական/մակբայ ածական 
– մորուսխառն – ածական 
յեմ(ուշ) – մակբայ  ածական/մակբայ  
շիթ շիթ (կաթիaլ-կաթիլ) – մակբայ –  
ողորմուկ (ողորմելի) – ածական ածական/մակբայ  
ուժով – ածական/մակբայ  ածական  
ուշաթափ – ածական/մակբայ  ածական  
չորսոտանի – գոյական/ածական  ածական 
պալաշ (ձրի) – ածական/մակբայ  ածական  
պատրաստիկ (պատրաստ) – 
ածական/մակբայ  

ածական 

 պարզերես – ածական/մակբայ  ածական  
– սուտումուտ – ածական 
ստոյք/ստուգ (ստույգ) – 
ածական/մակբայ  

ածական 

սրախոց (հզվ.) – ածական/մակբայ – 
փաք (փակ) – գոյական/ածական  գոյական/ածական 
քաղցած – ածական/գոյական  ածական/գոյական 
քաղցրագին – ածական  ածական/մակբայ 
քամ (քիչ)-քիչ – ածական – 
քչիկ (մի քիչ) – ածական/մակբայ ածական 
օձանման – ածական/մակբայ ածական 

 
Գևորգ Ջահուկյանը «Խոսքի մասերի կաղապարային դասակար-

գումը» հոդվածում գրում է. ««Լիիմաստ բառային միավորներից վեցը 
ավանդաբար հայտնի են որպես մակբայ (արագ), բայ (շարժվեր), դերա-
նուն (տվյալ դեպքում՝ դերանվանական որոշիչ կամ, ինչպես ավանդա-
բար ասվում Է, «դերանվանական ածական»՝ այս), թվական (տվյալ դեպ-
քում՝ թվականական որոշիչ կամ ինչպես ընդունված է ասել, թվականա-
կան ածական՝ երկու), ածական (մեծ) և գոյական (քաղաքները), 
յոթերորդը (շատ), որ հանդես է գալիս որպես մեծ բառի լրացում, հետա-
զոտողների կողմից սովորաբար չի առանձնացվում որպես հատուկ 
խոսքի մաս, այլ միավորվում Է մակբայի հետ որպես վերջինիս տարատե-
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սակ: Ինչպե՞ս վարվել: Այս հարցը լուծելու համար պետք է նկատի առնել 
նախ գոյականի ու բայի փոխհարաբերության բնույթը և երկրորդ՝ կաղա-
պարում դրանց ստորադասվող բառային միավորների (մակբայի, թվա-
կանի, ածականի և լրացումների փոխհարաբերությունը միմյանց և բուն 
մակբայների նկատմամբ»:3  

Այստեղից հետևություն, քանի որ բառերը մշտապես գտնվում են 
խոսքիմասային փոխանցումների գործընթացում, ուստի որևէ շրջանում 
հնարավոր չէ ստույգ ցանազանել ածականը մակբայից, հետևաբար մակ-
բայի գործառույթով հանդես եկած ածականը համարնք ածականական 
մակբայ, որոշչի պաշտոնում հանդես եկած մակբայը՝ ածականական 
մակբայ: 

 
    

ԳրականոԳրականոԳրականոԳրականությունւթյունւթյունւթյուն    

1. Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 
1976: 

2. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատոր 
առաջին, Երևան, 1969, հատոր երկրորդ, Երևան, 1972, հատոր 
երրորդ, Երևան, 1974, հատոր չորրորդ, Երևան, 1980: 

3. Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Միջին հայերենի բառարան, հ. 1, 
Երևան, 1987: 

4. Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Միջին հայերենի բառարան, հ. 2, 
Երևան, 1992: 

 5. Ջահուկյան Գ., Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը // 
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1976, էջ 19-20: 

6. Alexander L., Longman English Grammar, 1996. 
7. Baugh A. C. and Cable T., A History of the English Language, London, 

1978.  
 8. Galstyan A., Paronyan Sh., Historical development of English, Yerevan, 

2013. 
 9. Thomson A. J., Martinet A.V., A Practical English Grammar, Oxford 

University Press, 1988. 
     

                                                                 
3 Գ. Ջահուկյան, Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը // Լրաբեր 

հասարակական գիտությունների, Երևան, 1976, էջ 19-20: 
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Адьективация и адвербализация в армянском и английском языкахАдьективация и адвербализация в армянском и английском языкахАдьективация и адвербализация в армянском и английском языкахАдьективация и адвербализация в армянском и английском языках    
Тереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза Шахвердян    
Манана ДалалянМанана ДалалянМанана ДалалянМанана Далалян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: средневековый армянский язык, инфлекция, части 

речи обозначающие признак  предмета, перемещение частей речи, 
сходства, различия, адвербальное прилагательное, адьективное наречие 

Имя прилагательное обозначает качество, свойство или принадлеж-
ность, наречие обозначает признак действия, качества, другого признака, 
их главное отличие состоит во флективности. Другие части речи, 
обозначающее качество, могут перейти из одной части речи в другую – 
происходит адьективация или адвербализация. Это явление свойственно и 
армянскому и английскому языкам. Так как слова всегда находятся в 
частиречном чередовании, невозможно дифференцировать имя прилага-
тельное от наречия в разных этапах развития языка. Следовательно имя 
прилагательное в функции наречия будем считать и наречие как 
дополнение – адьективацией наречия.  

 
Adjectivization and Adverbializaion in Armenian and EnglishAdjectivization and Adverbializaion in Armenian and EnglishAdjectivization and Adverbializaion in Armenian and EnglishAdjectivization and Adverbializaion in Armenian and English    

Tereza ShahverdyanTereza ShahverdyanTereza ShahverdyanTereza Shahverdyan    
Manana DalManana DalManana DalManana Dalalyanalyanalyanalyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: middle Armenian, inflection, property denoting  parts of 

speech, part of speech transference, similarities, divergences, adverbialized 
adjective, adjectivized adverb 

Adjective and Adverb denote property, the main difference between them 
is of inflectional character. Other parts of speech denoting property can make a 
part of speech transformation, where adjectivization and adverbialization can 
be observed. This phenomenon is typical of Armenian and English. As words 
often are in the process of part of speech changeability, it is impossible to 
distinctly differentiate adjective from adverb in any historical period of 
language development. Consequently we consider adjective functioning as 
adverb as adjectivised adverbs as well as adverb in the function of attribute – 
adjectivised adverb. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    23.05.23.05.23.05.23.05.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    30.05.30.05.30.05.30.05.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    



 
– 76 – 

ՀՏԴ  81՝23 
ՄարդկայինՄարդկայինՄարդկայինՄարդկային    հաղորդակցությունըհաղորդակցությունըհաղորդակցությունըհաղորդակցությունը        

հոգելեզվաբանությանհոգելեզվաբանությանհոգելեզվաբանությանհոգելեզվաբանության    համաշարումհամաշարումհամաշարումհամաշարում    
ՆինաՆինաՆինաՆինա    ՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... լեզու և մտածողություն, լեզվական և 

արտալեզվական գործոններ, խոսքային վարքագիծ, «նախադասության 
ֆրեյմային տեսություն», շարահյուսական կառույցներ, լեզվի ձեռքբերման 
միջոց 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հոգելեզվաբանությունը սերտորեն կապված է լեզվի և մտածողու-

թյան հիմնական խնդիրների քննության հետ, որոնց միջև եղած հարա-
բերության հարցի խոր ուսումնասիրությունը կարելի է և հարկ է 
բացատրել հաղորդակցության համակարգի առնչության իմաստով: 

Հաղորդակցությունը խիստ կարևորվում է մարդկային գործունեու-
թյան բոլոր ոլորտներում, և հանրային բոլոր գիտությունների յուրա-
քանչյուր մաս կապված է դրա հետ՝ ուսումնասիրության ենթարկե-
լով այն: Ինքնին հասկանալի է, որ հաղորդակցության հասկացության 
ուսումնասիրությունը խորապես էական է հոգելեզվաբանության համար, 
քանզի այն առնչվում է այնպիսի հարցերի քննությանը, ինչպիսիք են 
խոսքի արտաբերումն ու հասկացությունը, լեզվական ըմբռնումը, 
խոսքային վարքագիծը և այլն: 

Հարկ է նշել, որ հոգելեզվաբանությունը միջգիտակարգային ոլորտ է 
և միաժամանակ առնչվում է լեզվաբանության և հոգեբանության հետ: 
Այն ոչ միայն կարևոր է լեզվի և մտածողության հիմնական խնդիրների 
հետ իր ներհատուկ առնչությամբ, այլև նրանով, որ այն, ի հավելումն 
դրա, ժամանակակից հանրային գիտության նախատիպն է և մեծ լումա 
ունի մարդկության համալիր հետազոտության ամբողջական տիրույթում: 

Հոգելեզվաբանության համաշարում հարկ է ուշադրության առնել 
մարդկային էակների և հաղորդակցության գործընթացի լեզվական 
վարքագիծը, մարդկանց հիմնական լեզվական կարողությունները՝ փոր-
ձելով պարզել, թե ինչպես կարելի է իրականացնել խոսքի արտաբերման 
և ըմբռնման սովորական ամենօրյա գործողությունները: 

Պետք է նշել, որ մարդիկ կարող են հաղորդակցվել բոլոր զգայարան-
ներով, և հաղորդակցության միջոցները սահմանափակվում են միայն 
անձի երևակայությամբ: Կյանքը տաղտուկ կլիներ, նույնիսկ ան-
հնար՝ առանց հաղորդակցության, և վերջինս մեր վաղ կյանքի առաջին 
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պարտադիր անհրաժեշտ պայմանն է: Խոսքի արտաբերման և ըմբռնման 
թվացյալ պարզ գործընթացը բավականին բարդ է՝ ներառյալ մի շարք 
միասին գործող համակարգեր: 

Հաղորդակցության երևույթը, գործընթացը և կառուցվածքը մշտա-
պես եղել են բազմաթիվ լեզվաբանների, հոգեբանների և հոգելեզվաբան-
ների ուշադրության և ուսումնասիրության կենտրոնում: 

Սույն ուսումնասիրական աշխատանքի մեջ ներկայացված են 
ոլորտի մի շարք հանրահայտ տեսաբանների (Դ. Սթայնբերգ, Բ. Սքիներ, 
Ն. Չոմսկի, Պ. Սոպեր, Մ. Չապին և այլք) մոտեցումները՝ խնդրո առար-
կային առնչվող: 

Այս հետազոտության նորույթն այն է, որ նրանում փորձ է արված 
դիտարկել մարդկային հաղորդակցության խնդիրը հոգելեզվաբանական 
տեսանկյունից: 

Լեզու, մտածողություն և խոսքԼեզու, մտածողություն և խոսքԼեզու, մտածողություն և խոսքԼեզու, մտածողություն և խոսք    
Մինչև ուշ 1940-ական թվականները լեզվաբանները դիմեցին հոգե-

բանությանը, լեզվական միավորների ըմբռնողական հարակից բառերին՝ 
ըմբռնման և արտաբերման միջև եղած ընդհանուր հարցերի պատաս-
խանը ստանալու ակնկալիքով: Նման հարցերը, անկասկած, մեծ կարևո-
րություն ունեն այդ բնագավառի ուսումնասիրման համար: Անցյալ դարի 
50-ականներին լեզվաբանության և հոգեբանության փոխազդեցության 
հարցերով զբաղվող հանձնաժողովներ ստեղծվեցին այնպիսի լեզվաբան-
ների և հոգելեզվաբանների ղեկավարությամբ, ինչպիսիք են Թոմաս 
Սեբոքը և Չարլզ Օսգուդը: Այս փոխազդեցության շնորհիվ, երկու գիտու-
թյունների՝ հոգեբանության և լեզվաբանության աստիճանական սեր-
տաճումից առաջացավ գիտության մի նոր ճյուղ՝ հոգելեզվաբանությունը: 

Այժմ դիտարկենք հաղորդակցության խնդիրը խնդրո առարկայի 
տեսանկյունից, այն է՝ լեզվական, հոգեբանական և հոգելեզվաբանական: 
Նախ քննարկենք լեզվի և մտածողության խնդիրը հաղորդակցության 
մեջ: 

Մտածողությունը իրականանում է լեզվի միջոցով, մեր մտքերը 
ծագում, ամրագրվում են մեր գիտակցության մեջ, գոյություն ունեն լեզ-
վական հենքի վրա և հաղորդվում են բնական լեզվի օգնությամբ: Հարկ է 
նշել, թեև, որ այս դեպքում ոչ միշտ է ուշադրություն դարձվում իմացու-
թյան գործընթացում լեզվի դերի որոշ յուրահատուկ առանձնահատկու-
թյուններին: Երբեմն լեզուն ներկայանում է որպես մտքերի կազմավոր-
ման և դրանք այլոց հաղորդելու չեզոք միջոց, որի դեպքում ետին պլան է 
մղվում իմացության գործընթացում լեզվի գործուն դերը, այն էական հան-
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գամանքը, որ լեզվի օգնությամբ ոչ միայն վերարտադրվում է շրջապա-
տող իրականության տրամաբանական և մտային պատկերը, այլև այդ 
բարդ գործընթացի մեջ լեզուն մեծ ազդեցություն է թողնում իմացության 
վրա: Այս ամենով մեր գիտակցության մեջ ձևավորվում է աշխարհի 
լեզվական պատկերը, որը ոչ միշտ է համապատասխան աշխարհի 
տրամաբանական պատկերին, ուղեկցում է նրան` պահպանելով իր 
հարաբերական ինքնուրույնությունը: Աշխարհի այդ լեզվական պատ-
կերը մեր շրջապատող իրականության բառային իմաստավորումն է, նաև 
լեզվական արտահայտումը: Իմացության գործընթացում լեզուն 
կարևորագույն դերակատարություն ունի, քանի որ հենց լեզվի միջոցով 
են ծագում և ամրագրվում մեր մտքերը, մտածողական գործունեության 
արդյունքները և դառնում սերունդների հոգևոր սեփականությունը: 

Ընդհանուր առմամբ աշխարհի հասկացական պատկերն իմացու-
թյան գործընթացում այս կամ այն կերպ զուգակցվում է աշխարհի 
բառային պատկերի, նրա լեզվական կաղապարի հետ: Լեզուն յուրովի 
ձևափոխում է մտածողական գործունեության արդյունքները, առաջա-
դրում իրականության իր իմաստավորումը, կատարում իր ճշգրտումները 
շրջակա միջավայրի տրամաբանական արտացոլման մեջ, թեև դրանք ոչ 
միշտ է, որ շատ ճիշտ են: 

Լեզուն ոչ միայն փաստերի հաստատման և տեղեկատվության 
հաղորդման միջոց է, այլև հույզերի, կամքի արտահայտման և մարդկանց 
վարքագծի վրա ազդելու միջոց: Լեզվի երկու առաջնային գործառույթ-
ները արտահայտմանն ու հաղորդակցմանն են: Լեզուն հասարակական 
բնույթ ունի, այն նաև հասարակության համար մտքերի արտահայտման 
միջոց է: Այդ իսկ պատճառով լեզուն մեր անձնական փորձի փոխանցումն 
է արտաքին և հասարակական փորձին:  

Եթե լեզուն միտք է արտահայտում, ուրեմն լեզվի կառուցվածքի 
քննությունը պիտի ինչ-որ բան բացահայտի մտքի կառուցվածքի 
առնչությամբ: Անշուշտ, խելամիտ է, որ լեզվի և գիտակցության միջև 
հարաբերակցություն լինի, քանզի մենք «խոսում ենք մեր մտքով»` լեզվի 
օգնությամբ: 

Խոսողների հիմնական լեզվական կարողությունների մասին խոսե-
լիս պիտի նշել, որ լեզվաբանների, հատկապես հոգելեզվաբանների 
համար էական է բացատրել, թե ինչպես են մարդիկ կարողանում իրակա-
նացնել նախադասությունների արտաբերման և ըմբռնման երկու ընդհա-
նուր ամենօրյա գործողությունները: Կարելի է ներկայացնել որոշ 
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հարցեր` խոսողների հիմնական լեզվական կարողությունների վերաբեր-
մամբ, որոնք հստակ պատկերացում կտան հաղորդակցության գործըն-
թացի մասին: Վերջին հաշվով այս ընդհանուր կարողությունների հետա-
զոտումը խիստ կարևոր է հաղորդակցության կառուցվածքը, ինչպես նաև 
արդյունավետ հաղորդակցության հարցը խորությամբ ըմբռնելու համար: 

Նախ պետք է նշել, որ «խոսողները կարող են արտաբերել և հասկա-
նալ նախադասություններ, որոնք նախկինում երբեք չեն արել` ինչպես 
դրանց ծավալով, այնպես էլ երկարությամբ, և կարող են գնահատել այդ 
նախադասությունների ճիշտ կառուցվածությունը նույնիսկ առանց հա-
րակից միջավայրային ենթաշարի» [1]: 

Դ. Սթայնբերգը իր «Լեզու, միտք և աշխարհ» աշխատության մեջ 
խոսողի հիմնական ընդունակությունների մասին խոսելիս հիշատակու-
թյուն է անում մի շատ հստակ և իրապես համամասնական տեսության 
վերաբերյալ [7]: Նա նշում է, որ խոսողների սովորած լեզուն իրապես 
ձեռք է բերում ամբողջական նախադասություններ: Խոսողները դա անում 
են` մտքում պահելով բառերի ամեն մի շարքի արտահայտած միտք, որը 
լսում են արտահայտած մտքի ենթատեքստի հետ միասին այնպես, որ 
այն ամբողջական միտք ներկայացնի: Այսպիսով, խոսողներն իրենց 
հիշողության մեջ պահում են մի շարք արտահայտած մտքեր և դրանց 
իմաստները: 

Սակայն խոսողը, որ միայն գիտելիք ունի, արդեն չի կարող արտա-
բերել նոր, անծանոթ նախադասություն: Միայն նախկինում մտապահ-
ված արտահայտումները (արտահայտված մտքերը) կարող են արտա-
բերվել: Այսպիսով` նման խոսողը ի վիճակի չի լինի նոր իմաստ արտա-
հայտող նախադասություն ասել, եթե այդ նախադասությունն արդեն 
փորձված և պահված չի եղել: Առաջին անգամ լսողը չի կարող հասկանալ 
դրա իմաստը, եթե այն ինչ-որ մեկը արտաբերել է որոշակի ենթաշարից 
դուրս: Ինչ վերաբերում է քերականությանը, ապա խոսողը հիմք չունի 
գնահատելու այդ արտաբերվածը, որն արդեն իմացվել է կամ նոր լսվել, 
քերականական է կամ ոչ: 

Քանի որ բնական խոսքը հաճախ ներառում է տատանումներ, վրի-
պումներ նախադասության կեսին, խոսողը չի կարող իմանալ, թե ինչ-
պիսին են հիմնական նախադասությունները, և թե արդյոք դրանք քերա-
կանակա՞ն են:  

Այն, որ արտաբերվող նախադասությունների հաստատուն երկարու-
թյուն կամ թիվ չկա, ապացուցվում է նրանով, որ խոսողը գիտի միայն 
նախկինում օգտագործված նախադասություններ, և չի կարող արտա-
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բերել կամ հասկանալ ավելի երկար նախադասություն, քան այն, որ ինքն 
արդեն մտքում պահած ունի: Բայց և այնպես պարզ է, որ այն լեզվական 
իմացությունը, որին խոսողները տիրապետում են, թույլ է տալիս դա 
անել: 

Ինչ վերաբերում է նախադասությունների թվին, այն անպայման 
սահմանափակ կլինի, եթե նկատի առնենք Դ. Սթայնբերգի վերը նշված 
մոտեցումը, քանի որ հայտնի նախադասություններ արդեն կարող են 
առաջանալ: Ոչ ոք չի կարող անթիվ անհամար նախադասություններ 
ամբարել մտքում: Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ բանն այդ չէ: 
Այսպիսով՝ Դ. Սթայնբերգի առաջադրած հիշյալ մոտեցում-տեսությանը 
չհաջողվեց հարմարվել լեզվական գիտելիքների համապատասխա-
նության որևէ էական չափանիշի` նկատի առնելով նորությանը, քերակա-
նությանը և նախադասությունների չնշված երկարությանը կամ թվին 
վերաբերող հիմնական կարողությունները: 

Համաձայն Բ. Սքիների «նախադասության ֆրեյմային տեսության՝ 
խոսողները սովորում և յուրացնում են «ստանդարտ նշումներ» կամ 
«կմախքային ֆրեյմներ»` որպես նախադասության կառուցման հիմք [6]:  

1957 թ. հատկանշական էր լեզվի տեսության համար: Այդ նույն 
թվականին երկու հանրահայտ տեսաբաններ` Բ. Սքիները և Չ. Օսգուդը, 
ինչպես նաև այդ ժամանակ անհայտ Ն. Չոմսկին գրքեր հրատարակեցին: 
Մինչդեռ Բ. Սքիների «Խոսքային վարքագիծը» և Չ. Օսգուդի «Իմաստի 
չափումը» կառուցվածք-շրջանակ են տրամադրում լեզվի ուսումնասիր-
ման բիհևիորիստական մոտեցման համար [6], Ն. Չոմսկու «Շարա-
հյուսական կառուցվածքները» արմատական նոր մոտեցում է առաջար-
կում [2]: Ինչպես պարզվեց, Ն. Չոմսկու գաղափարները կոչված էին 
հեղաշրջում կատարելու լեզվաբանության մեջ և ստիպելու շատ հոգելեզ-
վաբանների, մարդաբանների և փիլիսոփաների կասկածի տակ դնել 
իրենց ամենահիմնական ենթադրությունները: 

Ըստ Ն. Չոմսկու՝ մարդիկ ծնվում են այլազան երևույթների վերաբեր-
յալ բնատուր գիտելիք պարունակող բանականությամբ: Մտքի այդպիսի 
կարողություններից մեկը լեզվի հետ է առնչվում: Այդ բնատուր լեզուն 
Ն. Չոմսկին անվանել է LAD (լեզվի ձեռքբերման միջոց): Նա կարծում է, որ 
բանականության այդպիսի կարողությունները հարաբերականորեն ան-
կախ են իրարից: Այսպես՝ ըստ նրա՝ բնատուր գիտելիքները միանգամայն 
բավարար են լեզվի ձեռքբերման համար, և դրանցում մաթեմատիկական 
կամ տրամաբանական գիտելիք չի պահանջվում: Իր աշխատություն-
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ներում Ն. Չոմսկին այն հիմնավորումն է տվել, ըստ որի՝ բնական լեզվի 
քերականական բարդությունները այնպիսին են, որ միայն խիստ 
օժտվածները կարող են յուրացնել նման մակարդակի լեզու, այն էլ մի 
քանի տարվա ընթացքում: Ն. Չոմսկին պնդում է, թե բնատուր գիտե-
լիքներն են հնարավոր դարձնում բնականոն նախադպրոցականի արագ 
առաջադիմելը վիթխարի շարահյուսական կառույցների պարագայում [4]:  

Հարկ է նշել, որ ի վերուստ տրված գիտելիքը գործառնական չէ, 
սակայն հայտնի է նաև մեկ այլ մոտեցում, ըստ որի՝ մարդկային գիտելիքը 
կամ իմացությունը տրվում է փորձով, և երեխաներն անվերջ հարմարվող 
և տեղի տվող են [4]: 

Փորձը լեզվի ձեռքբերման գործում էական տարր է: Դրա դերը, 
համենայն դեպս, այնքան էլ մեծ չէ գիտելիքի ձևավորման գործում, քանի 
որ այն կոչված է յուրացնելու արդեն ի վերուստ տրված և մարդու մեջ 
թաքնված լեզուն: Ն. Չոմսկու հաջողությունը սկիզբ է առնում իր առա-
ջադրած քերականության` որպես պատվիրված կանոնների մի շարքի, 
ինքնատիպ հայեցակարգից: 

Հաղորդակցության կառուցվածքըՀաղորդակցության կառուցվածքըՀաղորդակցության կառուցվածքըՀաղորդակցության կառուցվածքը    
Այժմ արդեն անցնենք բուն հաղորդակցության, ինչպես նաև հաղոր-

դակցության կառուցվածքի քննությանը: 
Խոսելը մարդկային կյանքի ամենաշարունակական և հատկանշա-

կան զբաղմունքն է. այն հանրային պայմանների արդյունք է և իր հերթին 
ներգործում է նույն հասարակության վրա, որը այն գործածում է: 

Խոսքը շատ ավելին է, քան մեխանիկորեն պատկերված բառերի 
շարան: Խոսքն արտահայտում է զգացողություն և տրամադրություն, ինչ-
պես նաև իրազեկության փոխանցում և դիտարկում, որ զբաղեցնում է 
մարդուն խոսելու պահին: Ինչպես Պ. Սոպերն է նշում. «Խոսքն ամբող-
ջովին վերցված խոսողն ինքն է: Ամեն մի արտահայտած միտք խոսողի 
փորձի և խառնվածքի, մտադրությունների և զգացմունքների վայրկենա-
կան բացահայտումն է» [9]: 

Ըստ Պ. Սոպերի` «Խոսքը մարդկային մտածողության գլխավոր 
լծակն է» [9]: Բառերով միտք արտահայտելու կարողություն չունենալու 
դեպքում մարդը ի վիճակի չէր լինի մտածելու և վերածվելու հանրային 
էակի: 

Ըստ Մ. Չապինի՝ այն լեզուն, որ գործածում ենք, պայմանավորում է 
մեր ողջ մտածողությունը: «Առանց բառերի կարող ենք զգալ, բայց հազիվ 
թե կարողանանք կշռադատել» [1]: 

Այսպիսով` բոլոր լեզուները ներգործություն ունեն մարդկանց վրա, 
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մենք խոսում ենք դրանցով, անգամ որոշ դեպքերում դժվարացնում 
դրանք, լայն հորիզոններ բացում դրանց մեջ: Սակայն լեզուների միջև 
եղած տարբերությունները այնքան էլ խոր չեն, որ անհնարին դարձնեն 
հասկանալը, քանի որ բոլոր մարդիկ միևնույն հիմնարար գիտելիքն են 
ուզում ունենալ: 

Խոսքը մարդկային խառնվածքի անքակտելի մասն է, որն էլ 
սահմանում է անձը: Մեր օրերում, առավել քան երբևէ, խոսքը այն 
գլխավոր միջոցն է, որի աջակցությամբ մարդիկ ապրում են միասին ու 
հաղորդակցվում, կարողանում համագործակցել տեղային, ազգային և 
միջազգային մակարդակներում: Փաստորեն հաղորդակցվելիս մենք 
փորձում ենք ընդհանրություն հաստատել որևէ մեկի հետ, այսինքն` 
փորձում ենք կիսել տեղեկատվությունը, միտքը կամ կարծիքը: Ինչպես 
դիտարկված է «Հաղորդագրություն» գրքում, հաղորդակցության էությունը 
հատուկ մի հաղորդման համար իրար «ներդաշնակող» ստացող և 
ուղարկող գտնելն է [5]: 

Բնական լեզուն մեզ հասանելի ամենաբազմաբնույթ հաղորդա-
կցման միջոցն է, քանի որ ըստ հայեցողության կարող ենք օգտագործել 
այն`հաղորդելու ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն: Ըստ Պ. Սոպերի՝ 
յուրաքանչյուր լեզվական արտահայտություն երկու պատճառների կամ 
դրանց միասնության արդյունքն է. այդ պատճառներն են արտահայտելու 
կարիքը և միտք կիսելու ցանկությունը: «Միտք կիսելը նշանակում է բազ-
մապատկել դրա ուժը» [9]:  

Հաղորդակցության բազմաթիվ սահմանումների մեջ հետևյալը հատ-
կապես ուշագրավ է, այն սոսկ հավաստում է, թե «Մարդ չի կարող չհա-
ղորդակցվել» [8]:  

Նման սահմանումը, հիրավի, շատ կարևոր է հաղորդակցության 
ընդհանուր ուսումնասիրության համար: Լռությունն անգամ հաղորդա-
գրություն է տալիս, երբեմն շատ ավելի ասելիքաշատ, քան երկարատև 
խոսակցությունը կամ խնամքով պատրաստված դասախոսությունը: 
Հաղորդակցությունը մեր շուրջը կատարվող մի չափազանց ընդարձակ և 
բարդ գործընթաց է՝ մի գործընթաց, որը ներառում է իրար հետ 
ներդաշնակ գործող մի շարք համակարգեր: 

Այժմ դիտարկենք այն հարցը, թե ինչու է հաղորդակցությունը 
էական: 

Անկախ այն բանից, թե ինչ միջավայրում է մարդը` տեղեկատվու-
թյուն ստանալիս թե այլուր, մշտապես հաղորդակցային հարաբերու-
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թյունների մեջ է: Հոգեբանության մեջ միաժամանակ տարբերակում են 
հանրային և որոշում կայացնելու կարիքների հետևյալ տիպերը, որոնց 
մարդիկ անընդմեջ բախվում են իրենց ողջ կյանքում: Մարդիկ ունեն մի 
շարք հանրային կարիքներ: Առաջինը` մարդիկ հաղորդակցվում են զուտ 
հաճույք ստանալու համար: Շատ դեպքերում մարդիկ զրուցում են 
պարզապես ժամանակ անցկացնելու համար: Սա հաղորդակցային ակտ 
է, որ հաճույք է պատճառում մարդուն: Երկրորդ` մարդիկ հաղոր-
դակցվում են բնականոն հարաբերություներ ստեղծելու և դրանք խորաց-
նելու նպատակով: Առաջին անգամ մարդկանց հանդիպելիս նախ` փոր-
ձում ենք պարզել, թե ինչ ընդհանուր բաներ կան մեր միջև, այնուհետև` 
թե մեր կարծիքները որքանով են համընկնում որոշակի հարցերի շուրջ: 
Եվ եթե ընդհանրություններ կան և երկուստեք դուր են գալիս միասնա-
կան շփումները, այնժամ ընկերանում ենք: Լավ հիմքերի վրա դրված հա-
րաբերությունները մարդկանց մղում են խոր բարեկամական հաղորդակ-
ցության:  

Հանրային խնդիրներ լուծելուց զատ հաղորդակցությունը նաև 
անհրաժեշտ է որոշումներ կայացնելու գործում: Ամեն օր մարդիկ անձ-
նական փոքր ու մեծ որոշումներ են կայացնում: Նման շատ որոշումներ 
կայացնելիս մարդիկ հաղորդակցվում են մյուսների հետ: Այսպես` 
մարդիկ կրթական, հանրային և գործնական որոշումներ են կայացնում 
մյուսների հետ խոսքով`անհրաժեշտ տեղեկություն ստանալու, մտքեր 
փոխանակելու և, ի վերջո, հարցին որոշակի լուծում տալու ակնկա-
լությամբ: Եվ միայն նման հաղորդակցության դեպքում կարելի է պարզել, 
թե ինչպիսի տեղեկատվությունն է էական ու արդյունավետ:  

Այսպիսով` մարդիկ իրենց ժամանակի մեծագույն մասը անց են 
կացնում հաղորդակցվելով: Մի շատ կարևոր հանգամանք, հիրավի, 
պետք է հաշվի առնել այստեղ, այն է` հաղորդակցությունը տեղի է 
ունենում և՛ պաշտոնական, և՛ ոչ պաշտոնական իրադրություններում:  

 Հաղորդակցությունը մեծ մասամբ տեղի է ունենում ոչ պաշտոնա-
կան, չկանխամտածված իրադրություններում, այն է` հարազատների, 
մտերիմների հետ ամենօրյա խոսակցություն ունենալիս: Այդ տիպի ոչ 
պաշտոնական իրադրությունները ներառում են խոսակցություններ, 
որոնցում մեկը ծանոթացնում է մյուսներին, ցուցումներ տալիս, տեղեկու-
թյուններ ստանում կամ հաղորդում, խոսում հեռախոսով: Նման ոչ 
պաշտոնական միջավայրում հաղորդակցությունը շատ ավելի ինքնա-
բուխ է` հիմնականում չնախագծված: Եվ թեև հաղորդակցությունը շատ 
ավելի հազվադեպ է տեղի ունենում պաշտոնական իրադրություններում, 
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հենց այդ իրավիճակներում է, որ մարդիկ հնարավորություն են ունենում 
ազդելու միմյանց մտքերի և զգացողությունների վրա կարևոր իրադրու-
թյուններում կամ մեծ թվով մարդկանց մեջ: Պաշտոնական իրադրային 
վիճակներն այսպիսին են, որոնց համար մարդիկ կարող են իրենց 
հաղորդակցությանը կանխավ պատրաստվել: Պաշտոնական հաղորդակ-
ցային իրավիճակները պարունակում են հետևյալը` աշխատանք և հա-
մալսարանական հարցազրույցներ, խմբային քննարկումներ, հրապարա-
կային ելույթներ, բանավեճ, լուսաբանման իրավիճակներ, էլեկտրոնային 
կապի հաղորդակցություն և այլն:  

 
Հաղորդակցության տեսակները և համակարգերըՀաղորդակցության տեսակները և համակարգերըՀաղորդակցության տեսակները և համակարգերըՀաղորդակցության տեսակները և համակարգերը    

Հարկ է դիտարկել և բացահայտել հաղորդակցության տեսակները և 
միասին գործող բոլոր համակարգերը, որոնք կազմում են հաղորդակ-
ցության գործընթացը: Հաղորդակցության կառուցվածքի վերլուծությունը 
թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հաղորդակցության համակարգը պարու-
նակում է հինգ բաղադրիչ մասեր` սկզբնաղբյուր, փոխանցող, տեղե-
կատու աղբյուր, ընդունող և նպատակատեղ (վերջնանպատակ): Այս 
բաղադրամասերը առկա են ամեն տեսակի հաղորդակցության մեջ, 
սակայն արդյունավետ կերպով հաղորդակցվելու համար մարդիկ կարիք 
ունեն իրենց հաղորդագրության պատասխանն ստանալու, այն է՝ հետա-
դարձ կապին խոսքային կամ ոչ խոսքային արձագանք տալը՝ համոզված 
լինելու, որ իրենց հաղորդակցություն-ուղերձները ստացել, հասկացել և 
մեկնաբանել են լսողները (ունկնդիրները): Հետադարձ կապի բացակա-
յությունը սովորաբար հանգեցնում է հաղորդագրության ձախողման և 
հաղորդակցային գործողության անկատարության: 

Մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հարց է այն, որ հաղորդակցությունը 
միակողմանիորեն չպետք է դիտարկել, այլ դիտել որպես տեղեկատվու-
թյան կիսում կամ փոխանակում: Այսպես` խոսակիցները փոխանակում 
են խոսողի և լսողի դերերը հաղորդակցության ընթացքում: Խոսակից-
ների եռանդը կարող է հավասար լինել կամ լավ տարբերակվել՝ կախված 
նրանց զրուցասիրությունից, խոսքային կարողություններից, իմացության 
մակարդակից, հաղորդակցության նկատմամբ ունեցած հետաքրքրու-
թյունից կամ այլ գործոններից: Տարբեր աստիճաններում տեղի ունեցող 
դերափոխանակությունը ևս կախված է այն բանից, թե արդյո՞ք հաղոր-
դակցությունը ուղարկվում է, կամ հետադարձ կապը` ապահովվում: Այս 
առումով հարկ է ընդունել, որ հաղորդակցային ակտը կարող է ներկա-
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յացվել հաղորդակցային ակտերի շղթա, եթե առաքողը և ընդունողը 
հաղորդակցության ընթացքում համապատասխանաբար փոխում են 
դերերը: Այսպիսով` սովորական խոսակցությունը չի սահմանափակվում 
միայն մի շարք «դրդապատճառ-պատասխաններով», այն առաջ է 
ընթանում նոր փուլեր ներառելով: Դիտողությունները սերտորեն 
կապված են իրար հետ, դրանք միահյուսված են և իրար շարունակող: 
Հետևաբար, մի դիտողություն-ռեմարկը մյուսի հետ միասին (որից 
կախված է և առանց որի` ճիշտ չի կարող հասկացվել) կազմում է 
երկխոսության գլխավոր բջիջը, այսպես կոչված «հաղորդակցային միա-
վորը»: Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ կարելի է խոսել հաղորդակ-
ցային միավորի մասին միայն այն դեպքում, երբ այն պարունակող բոլոր 
տարրերը առկա են, հատկապես՝ հետադարձ կապը: Ուստի, ինչպես 
բառային հաղորդակցության իմաստն է ենթադրել տալիս, մենք ինչ-որ 
մեկի հետ հաղորդակցվելիս փորձում ենք ընդհանրություն հաստատել և 
պետք է հմուտ լինենք այդ հարցում հաջողության հասնելու համար: 
Մենք պետք է իրականացնենք հաղորդակցության այս համընդհանուր և 
շարունակական «պետք է»-ն մեր կյանքի յուրաքանչյուր քայլափոխին:  

Մենք քննարկեցինք «հաղորդակցություն» հասկացությանն առնչվող 
հիմնական հարցերը, որոնք են հաղորդակցությունը, խոսքի ծագումը, 
հաղորդակցության տեսակները և հաղորդակցության անհրաժեշտու-
թյունը: 

Հաղորդակցության տիպերի մասին խոսելիս առաջինը պիտի հիշա-
տակվի այն հանգամանքը, որ հաղորդակցությունը բազմաբնույթ բնագա-
վառ է: Անշուշտ, այն երբեմն շատ լայն առումով է դիտարկվում և ներա-
ռում հաղորդակցության ընթացքին առնչվող բազմաթիվ ոլորտներ: 
«Հաղորդակցություններ» գրքում հիշատակված է, որ դրա գործառության 
գլխավոր միջոցներն են լրագրությունը, հասարակայնության հետ կա-
պերը և գովազդը թերթում և հեռուստառադիոհաղորդումներում, ինչպես 
նաև լուսանկարային հաղորդակցությունը` անխոս նկարներով ու շար-
ժանկարներով, թափանցապատկերներով, պաստառներով և զանազան 
գրավոր հաղորդակցային ձևերով: Բացի այդ` գոյություն ունի նաև ձայ-
նային հաղորդակցությունը` հեռախոսով և խոսքով [3]: 

Չնայած բոլոր այս հիշատակված ոլորտներում առկա զանազանու-
թյանը, ուր որ հաղորդակցություն կա, շատ հաճախ դրանցում նույն 
սկզբունքն է գործում: Ամեն անգամ հեռախոսով խոսելիս կամ նամակ 
գրելիս ու գովազդ պատրաստելիս փորձում ենք կապել հաղորդակցու-
թյունների ասելիքը մի կողմի հետաքրքրությունների հետ: Մասնավորա-
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պես՝ մենք սա անում ենք բարեկամական նկատառումներից ելնելով` 
ըստ էության խոսելիս, միտք հղանալիս և այլն: Եվ բնավ զարմանալի չէ, 
որ այս ընդհանուր թելերը անցնում են հաղորդակցության բոլոր տեսակ-
ների միջով: 

Հաղորդակցության վերը նշված բոլոր տեսակներից մենք առավել 
շատ կառնչվենք միջանձնային հաղորդակցության հետ: Հաղորդակցու-
թյունը անհրաժեշտություն է, որը տեղի է ունենում մեր վաղ կյանքի 
տարիներին փաստորեն դա մարդու շնչելուց հետո երկրորդ կենսական 
անհրաժեշտությունն է: Ի նկատի ունենալով նշված հաղորդակցային 
ձևերը` սկսած մանկական առաջին ճիչից և ավարտված բարձր մակար-
դակի հաղորդագրություններով և հասարակության հետ ունեցած կապե-
րով ասես շատ ընդհանրություններ չունեն, սակայն, ըստ էության, դրանք 
լիովին նույն բաներն են, քանի որ դրանց հիմնական նպատակը միտք 
կամ իրազեկություն տալն է: Ամեն անգամ հաղորդակցային որևէ 
իրավիճակում, խմբի հետ կամ առանձին անհատների հետ շփումներում 
մենք ներքաշվում ենք հաղորդակցության մեջ, և շատ հմուտ պիտի լինել 
հաջողության հասնելու համար [3]: 

Հնարավոր է, որ չգիտակցենք, թե հաղորդակցությունը հետաքրքրում 
է մեզ թե ոչ, կամա թե ակամա է այն, մենք մշտապես ներգրավվում ենք 
դրան: Ընդհանուր առմամբ, հաղորդակցության մեջ մտքեր ենք կիսում 
կամ տարբեր ձևերով ստանում դրանք, որոնց գերակշիռ մասը մեր հինգ 
զգայարաններն են ներառում: Գրավոր կամ բանավոր ասված բառերը 
հաղորդակցության մեր ամենաընդհանուր միջոցներն են, թեև դրանք 
իրազեկություն տալու միակ միջոցը չեն: Հանրահայտ առածը հավաս-
տում է. «Լավ է մի անգամ տեսնել, քան հազար անգամ լսել»: Միանգա-
մայն տիպիկ մի մեկնաբանություն: Խիստ հավաստի է այդ առումով 
հետևյալ ձևակերպումը. «Հաղորդակցության ձեր միջոցները սահմանա-
փակվում են միայն ձեր երևակայությամբ» [3]: 

Բառերը, օրինակ, արտահայտում են տեսողական կամ ձայնային 
զգացողություններ: Մենք կարդում և լսում ենք բառեր: Հաղորդակցության 
մեծ մասը հետամուտ է այս երկու զգացողությանը, թեև, ինչ խոսք, մյուս-
ները ևս օգտագործվում են: Այս ամենից դատելով` իրավամբ, կարելի է 
հաստատել, որ մարդը հաղորդակցվում է իր բոլոր զգայարաններով 
անխտիր, այլ կերպ ասած` ընդգրկվում հաղորդակցության մեջ: Նկատի 
առնելով այս` Պ. Սոպերը նշում է, որ խելամիտ բանավոր խոսքը արմա-
տապես տարբերվում է գրավոր խոսքից այն իմաստով, որ այն շատ 
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առումներով ավելի կենդանի է ու վառ, քանի որ թե՛ խոսողը և թե՛ լսողը 
առկա են և տվյալ պահին զբաղված՝ որոշ հարցեր քննարկելով [9]:  

Ցանկացած պարագայում խոսքը երբեք դատարկ տարածության մեջ 
չի արտաբերվում, այն մշտապես հասցեագրվում և ուղղորդվում է որևէ 
մեկի:    

Ինչքան լավ ենք հաղորդակցվում, այնքան դյուրին են դառնում 
մարդկային հարաբերությունները: Այսպիսով` երկու խիստ հրատապ 
պատճառ կա, որի համար պետք է տիրապետենք հաղորդակցության 
տեխնիկային: Մեկն այն է, որ կարող ենք հասկանալ այլոց, իսկ մյուսն էլ 
այն, որ ուրիշները կարող են մեզ հասկանալ: Հետևաբար այս ամենից 
դատելով` կարելի է եզրակացնել, որ հաղորդակցության տեսակը 
մեծապես կախված է երկու հանգամանքից, այն է` ինչ ենք ուզում հաղոր-
դել և ում ենք ուզում հաղորդել: Անշուշտ, պետք է հաշվի առնել այն 
իրազեկությունը, որ ուզում ենք փոխանցել, ինչպես նաև լսարանի չափը 
և հետաքրքրության շրջանակը` հաղորդակցության ընթացքում:  

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Հարկ է ուրվագծել այս ուսումնասիրման մի շարք եզրափակիչ 
կետեր. դրանք են. 

1. Լեզվի և մտածողության միջև հարաբերակցության հարցի խոր 
հետազոտությունը առավելագույն առնչություն ունի հաղորդակ-
ցության ողջ համակարգի ըմբռնման համար: 

2. Այն բանի բացատրությունը, թե ինչպես են մարդիկ իրականաց-
նում խոսքի արտաբերման և ըմբռնման երկու ընդհանուր 
ամենօրյա գործողությունները, ուղղորդում է մեզ` հասկանալու 
մարդկանց հիմնական լեզվական ունակությունները: 

3. Մարդիկ կարող են հաղորդակցվել բոլոր առումներով, և 
հաղորդակցության միջոցները սահմանափակվում են միայն որևէ 
մեկի երևակայությամբ: Սա հանգեցնում է հաղորդակցության 
տարբեր տեսակների առաջացմանը՝ ինչպես խոսքային, այնպես 
էլ ոչ խոսքային: 

Ընդհանուր առմամբ մարդկային ճանաչողության երկու տարբերակ 
կա՝ գիտական և գեղագիտական, իսկ մարդկային մտածողության երկու 
ձև՝ տրամաբանական և երևակայական, և դրանք պետք է դիտարկել 
հաղորդակցության տեսանկյունից: Գիտությունը և արվեստը ճանաչողու-
թյան երկու ձևեր են, որոնք փոխադարձաբար լրացնում են իրար: Գիտու-
թյունը խորհրդանշանների շարք է, որ գիտնականները օգտագործում են` 
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փոխանցելու իրենց իմացությունը այլոց: Հաղորդակցությունը պետք է 
բաղկացած լինի մի շարք գիտական խորհրդանշաններից: Հաղորդակ-
ցային գիտության բնորոշ հայեցակտն այն է, որ դրա գիտական 
խորհրդանշանները առնչվում են այլ տեսակի խորհրդանշաններին: 
Ամենօրյա հաղորդակցության սովորական լեզուն մի շարք գիտություն-
ների մեջ, իրավամբ, դառնում է քննության առարկա: 

Այսպիսով` մարդկային հաղորդակցությունը անհնար է համալիր 
քննության ենթարկել առանց խնդրո առարկայի լեզվական, հոգեբանա-
կան առավելապես հոգելեզվաբանական դիտարկման:  

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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ММММежличностная коммуникация в психолингвистическом контекстеежличностная коммуникация в психолингвистическом контекстеежличностная коммуникация в психолингвистическом контекстеежличностная коммуникация в психолингвистическом контексте    
    

Нина ДжагинянНина ДжагинянНина ДжагинянНина Джагинян    
 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: язык и мышление, лингвистические и 

экстралингвистические факторы, речевое поведение, «фреймовая теория 
предложения», синтаксические конструкции, средство овладения языком 

В статье представлены вопросы, связанные с межличностной комму-
никацией, которые мы рассмотрели с психолингвистической точки 
зрения. Главная задача данного исследования – разъяснить некоторые 
существенные особенности коммуникации: язык и мышление, речевое 
поведение, лингвистические и экстралингвистические факторы, синтакси-
ческие конструкции и т.д. Коммуникация – всеобщее явление, которая 
занимает центральное место в нашей жизни. Она составляет неотделимую 
часть человеческой жизни и включает в себя различные действия с целью 
распространения и обмена сообщениями и важной информацией, а также 
обеспечения обратной связи. Во время коммуникации люди в различных 
ситуациях и контекстах выражают мысли средствами вербального или 
невербального общения, поэтому контекстуальные проблемы также необ-
ходимо учитывать в процессе коммуникации. В проведенном исследо-
вании мы попытались изложить важность психолингвистического подхода 
в коммуникативном акте.  

В статье представлены гипотезы и концепции, связанные с коммуни-
кативной сферой, ряда известных теоретиков. В работе мы ссылаемся, в 
основном, на труды Д. Стейнберга, Б. Скиннера, Ч. Осгуда, Н. Хомского, 
П. Сопера. Определенное внимание мы уделили языку и мышлению, 
«фреймовой теории предложения», речевому поведению, синтаксическим 
конструкциям, а также «речевым актам», которые включают в себя взаимо-
влияния реальной жизни, оказывают большое воздействие на человеческие 
эмоции, мысли, действия и требуют не только лингвистических знаний, но 
и специфических применений этого языка в различных областях.  

Целью статьи является попытка по возможности рассмотреть главные 
компоненты коммуникативного процесса, в основном, с точки зрения пси-
холингвистического анализа. 
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Human Communication within the Context of PHuman Communication within the Context of PHuman Communication within the Context of PHuman Communication within the Context of Psycholinguisticssycholinguisticssycholinguisticssycholinguistics    
    

Nina JaghinyanNina JaghinyanNina JaghinyanNina Jaghinyan    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: language and thought, linguistic and extralinguistic factors, 
verbal behavior, ‘’Sentence frame theory’’, syntactic structures, language 
acquisition device 

 The article touches upon some observations on human communication 
within the framework of psycholinguistics. The main objective of this study is 
to highlight some of the communication issues, such as language and thought, 
verbal behavior, linguistic and extralinguistic factors, syntactic structures. etc.  

Communication is universal to all human beings and represents a central 
element to our lives. It is an integral part of human life and includes different 
activities, disseminating and exchanging messages, important information and 
feedback. 

When communicating people express ideas through the exchange of 
verbal and nonverbal messages in various situations and contexts. In this study 
we’ve tried to highlight the importance of the psycholinguistic approach to 
communication. The paper presents various approaches by some famous 
scholars of the sphere. Here we’ve mainly referred to the standpoints of 
D. Steinberg, Ch. Osgood, N, Chomsky and P. Soper. We’ve paid partial 
attention to the issues of language and thought, ‘’Sentence frame theory’’, 
verbal behavior, syntactic structures and speech act, the latter includes real life 
interactions and has a great effect on human feelings, thoughts, actions. It 
requires not only linguistic knowledge, but also special language application 
from different perspectives. We’ve tried to observe all possible important 
components of the communication process, especially from psycholinguistic 
analytical viewpoint. 
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ՀՏԴ  81՝23 
ՄտածՄտածՄտածՄտածումներ ումներ ումներ ումներ հաղորդակցային ակտի հաղորդակցային ակտի հաղորդակցային ակտի հաղորդակցային ակտի շուրջշուրջշուրջշուրջ    

    
ՆինաՆինաՆինաՆինա    ՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հաղորդակցություն, հաղորդագրություն, 

խոսքային և ոչ խոսքային խորհրդանշաններ, երկխոսություն, 
հաղորդակցային սկզբունքներ, ծածկագրում և վերծանում, հետադարձ 
կապ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 Այս հետազոտությունը վերաբերում է հաղորդակցության գործ-

ընթացի և կառուցվածքի խնդրի ուսումնասիրմանը՝ սահմանելով հաղոր-
դակցային ակտը և տարբերակելով այն պարունակող տարրերը, ինչպես 
նաև հաղորդակցային ակտի ավարտունության խնդիրը: Այստեղ նպա-
տակ ենք ունեցել վեր հանելու այն փաստը, որ հաղորդակցային ակտի 
ավարտունությունը հիմնավորապես պայմանավորված է հաղոր-
դակցության գործընթացում արտալեզվական գործոնի ազդեցությամբ: 

 Հաղորդակցային ակտերի համալիր քննության համար ընդհանուր 
առմամբ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ հաղորդակցային ձևի և գործառ-
նության վրա: Այս երկու հատկանիշները ներհատուկ են ամեն մի հաղոր-
դակցային ակտի և կարող են դառնալ վերլուծության լավագույն միջոց-
ներ: Որպեսզի հաղորդակցային ակտը բնականոն ընթանա և ավարտուն 
դառնա, ուղարկված հաղորդագրությունը պետք է անպայման ծածկա-
գրվի: Ինքնին հասկանալի է, որ շատ հաղորդակցային համակարգերում 
տեղեկատվության աղբյուրը մարդն է: Հենվելով իր անցած փորձի և 
առկա կարիքների ու ըմբռնումների վրա` այդ աղբյուրը մյուսներին 
փոխանցելու իրազեկություն ունի: Արդյունավետ հաղորդակցության 
համար պետք է կարողանալ հետադարձ կապի խնդիրը մեկնաբանել: 
Մարդկային լեզվական հաղորդակցության հիմնական նպատակը ֆիզի-
կական հաղորդագրեր ուղարկելը կամ դրանց վերացական մտավոր 
պատկերացումներ տալը չէ, թեև, ինչ խոսք, այդպիսի պատկերացումները 
կարող են «լեզվական արտահայտություն» իմաստի մեջ դերակատա-
րություն ունենալ: Այս ուսումնասիրության մեջ դիտարկել ենք լեզվի և 
մտածողության հարաբերակցության հարցը, որքանով որ այն առնչու-
թյուն ունի լեզվական հաղորդակցության, խոսողի լեզվական ունակու-
թյունների՝ սերտ կապակցված խոսքի արտաբերման և ըմբռնման հետ, 
ինչպես նաև հաղորդակցությունը` ընդհանուր առմամբ: Այստեղ կարևոր 
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ենք համարել նաև ներկայացնել մի շարք նշանավոր տեսաբանների 
մոտեցումները, մասնավորապես՝ հանրալեզվաբան Փ. Գրայսի առա-
ջադրած հաղորդակցային-համագործակցային սկզբունքները (մաքսիմ-
ները) խնդրո առարկան քննության ենթարկելիս: 

Հաղորդակցության երևույթը, գործընթացը, կառուցվածքը մշտապես 
եղել են բազմաթիվ լեզվաբանների, հոգեբանների և հոգելեզվաբանների 
սևեռուն ուշադրության կենտրոնում: Այս հետազոտության նորույթն այն 
է, որ նրանում փորձ է արված դիտարկել հաղորդակցային ակտերի 
ավարտունության խնդիրը այնքանով, որքանով արտալեզվական գոր-
ծոնների ազդեցությանն է առնչվում: Ուրվագծելով հիմնական արտալեզ-
վական գործոնները և շեշտելով հոգեբանականը` այստեղ մասնավորա-
պես փորձ է արվել նաև պարզաբանելու հաղորդակցային ակտերի անա-
վարտունությունը՝ նպատակ ունենալով հասնելու որոշակի էական 
արդյունքի: 

Խոսքային հաղորդակցությունԽոսքային հաղորդակցությունԽոսքային հաղորդակցությունԽոսքային հաղորդակցություն    
Հաղորդակցություն նշանակում է, որ տեղեկատվությունը մի տեղից 

անցնում է մյուսին: Երբ հաղորդակցությունը տեղի է ունենում, տեղե-
կատվության փոխանցման մեջ առկա բաղադրիչ մասերը կամ տարրերը 
ընդգրկում են հաղորդակցային համակարգը:  

Գոյություն ունեն հաղորդակցության շատ ձևեր, այսինքն` հաղոր-
դագրություն ուղարկելու շատ միջոցներ: Երկու ամենաշատ հանդիպող 
ձևերն են խոսքային հաղորդակցությունը (բառեր) և ոչ խոսքային հաղոր-
դակցությունը (գործողություններ): Հաղորդակցության այս ձևերը ներ-
անձնային են, երբ մարդը հաղորդակցվում է ինքն իր հետ, իսկ հրապա-
րակավ կամ զանգվածային հաղորդակցություն է, երբ մարդիկ առնչվում 
են փոքր խմբերով կամ մեծ լսարանի հետ: Հաղորդակցության այս ձևերի 
համար հաղորդագրություն ուղարկելու և ստանալու գործընթացը 
միանման է, սակայն հաղորդակցային գործառնութունները կտարբեր-
վեն` ըստ որոշակի իրադրության: Հաղորդակցության գործառնություն-
ների մի շարք ընդհանուր կարգեր ներառում են փոխանցող տեղեկատ-
վություն, համոզմունք (վերաբերմունքի փոփոխություն) և ազատ 
հանգիստ: Այսպիսով` ինչպես սահմանել է Ռ. Վերդերբերը իր «Արդյու-
նավետ հաղորդակցության խոսք» աշխատության մեջ. «Հաղորդակցու-
թյունը խորհրդանշանների օգտագործմամբ տեղեկատվություն փոխա-
նակելու գործընթաց է հաղորդագրություն ուղարկելու կամ ստանալու 
համար» [8]: Չնայած միանգամայն հնարավոր է ինքնիրեն հաղոր-
դակցվել, սակայն մարդ ներգրավվում է նաև միջանձնային հաղորդակ-
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ցությանը, որն է` հաղորդակցություն երկու կամ ավելի մարդկանց միջև: 
Հաղորդակցությունը երկուսի միջև ներառում է հաղորդագրության 
ուղարկում և ստացում: Հաղորդագրություն ուղարկող անձը կոչվում է 
«ուղարկող», իսկ նա, ով ստանում է այդ հաղորդագրությունը՝ «ստացող»: 

Ընդհանրապես հաղորդակցային ակտը պայմանավորված է իրադ-
րության խթանման գործառույթով և պատասխանով: Խթանող իրադրու-
թյան և տրվող պատասխանի միջև միջանկյալ օղակ են ընդունիչ 
բջիջները և զգայական նյարդերը: Ինչ վերաբերում է ուղեղին, զգայական 
նյարդերի գործունությունը հավասարազոր է դրան, կամ ներկայանում, 
խթանում է այն: Այդ նկարագրությունը համապատասխանում է ամենա-
խիստ վարքագծային հարմարեցումներին: Միշտ հաղորդակցություն է 
տեղի ունենում, երբ որևէ տեղ տեղեկատվություն կամ մարդ կա, և մենք 
ուզում ենք այն հասցնել մեկ այլ տեղ կամ մարդու:  
 

Տեղեկատվության ծածկագրում և վերծանումՏեղեկատվության ծածկագրում և վերծանումՏեղեկատվության ծածկագրում և վերծանումՏեղեկատվության ծածկագրում և վերծանում    
Իրազեկություն ստանալու առաջին քայլը տեղեկատվության ծածկա-

գրումն է մի շարք խորհրդանշաններով: «Ծածկագրման» սահմանումը 
բավականին լայն է: Սովորաբար ծածկագրումները ընկալվում են գաղ-
տնիքների և բանսարկությունների շրջանակներում, սակայն դրանց 
մասին կարելի է խոսել շատ ավելի ընդհանուր գծով: Խորհրդանշանների 
կամայական համակարգ, որը առաջնահերթ համաձայնություն է 
սկզբնաղբյուրի և վերջնանպատակի միջև և գործադրվում է՝ ներկայաց-
նելու և հաղորդելու տեղեկատվություն, կարելի է կոչել ծածկագրում: 
Վերջինս բաղկացած է խոսակցական հնչյուններից, գրավոր նշաններից, 
նշանացի հրահանգներից, ասենք` դրոշակակրի ձեռքի շարժումը, հեռա-
գրիչի թխթխկոցը, խուլ ու համրերի ժեստերը կամ նմանատիպ հարմար 
խորհրդանշանների շարքը: Ծածկագրված հաղորդագրությունը շարժ-
վում է միջանկյալ մի տարածքում և վերծանվում է ընդունող անձի 
կողմից:  

Հաղորդակցության վերլուծությունը սկիզբ է առնում ամբողջ մարդ-
կային ձայնեղության կարևորագույն ծածկագրային գործընթացից: Գոյու-
թյուն ունեն նաև տեղեկատվության ծածկագրման այլ ձևեր, սակայն 
դրանց շարքում խոսքը առաջին յուրացված և լայնորեն տարածված ձևն է: 
Խոսքը շատ առումներով հենց հիմնական ծածկագրող գործընթաց է:  

Ինչպես սահմանված է «Հոգելեզվաբանություն. տեսության և հետա-
զոտական խնդիրների ուսումնասիրություն» աշխատության մեջ, ընդհա-
նուր առմամբ այնպիսի հաղորդակցություն ունենք, «երբ մի համակարգ, 
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աղբյուր ներգործում է մեկ այլ համակարգի, նպատակատեղի (destination) 
վրա՝ երկընտրական ազդանշանների շարժմամբ, որ կարող է հաղորդվել 
դրանք կապող տեղեկատվական միջոցով» [7]: 

Տեղեկատվության աղբյուրը հասկացվում է որպես մեկ կամ ավելի 
հաղորդագրություններ տվող միջոց, որը պետք է հաղորդիչով վերածվի 
ազդանշանների, և այդ ազդանշանները ընդունողի միջոցով պետք է 
նորից վերածվեն հաղորդագրության, որն էլ կարող է ընդունվել որպես 
նպատակատեղ (վերջնանպատակ): 

Վերը հիշատակված «Հոգելեզվաբանություն. տեսության և հետազո-
տական խնդիրների ուսումնասիրություն» աշխատության մեջ հատուկ 
ուշադրություն է դարձվում Կ. Շենոնի և Ու. Ուիվըրի առաջ քաշած 
հաղորդակցության մաթեմատիկական տեսության վրա: Նրանք առա-
ջարկում էին մի ձևական կաղապար, որը երբեմն վկայակոչվում է որպես 
հաղորդակցության հաղորդագրային կաղապար: 

Սակայն Կ. Շենոնը և Ու. Ուիվըրը առնչվում էին տեղեկատվության 

էլեկտրոնային փոխանցման կաղապարման հետ, որն է հեռախոսային, 
հեռագրական և հեռուստատեսային հաղորդակցությունը: Նրանց մտա-
հղացումները շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել տեխնոլոգիաների զար-
գացման գործում: Սակայն նրանց առաջ քաշած հաղորդակցության 
կաղապարը խիստ ընդհանրական է և կարող է վերաբերել նաև լեզվա-
կան ուսումնասիրություններին: Մարդկային լեզվական հաղորդակցու-
թյունը տարբերվում է առնվազն երկու առումով՝ էլեկտրոնային տեղե-
կատվության փոխանցման դեպքերից, որոնք և առաջացրել են հաղորդա-
գրային կաղապարը: 

Դրանք են՝ 
ա) հաղորդակցության նպատակները և հաղորդագրերի (ազդանշան-

ների) բնույթը, 



 
– 95 – 

բ) հաղորդակցության տեղեկատվության և հաղորդագրության ծած-
կագրման մեջ եղած տեղեկատվության միջև եղած համապա-
տասխանությունը: 

Երբ մարդիկ ուղարկում են լեզվական ազդանշաններ, նրանք իրենց 
ներսում որոշակի մտադրություն են ունենում այդ ազդանշանները 
ուղարկելիս. ուզում են տեղեկացնել, խոստանալ, հարցնել, վիճել, նկա-
րագրել, սպառնալ, խնդրել, շնորհակալություն հայտնել, հավաքվել, 
հարցը լուծել, օրհնել, համոզել, հավաստիացնել, ներշնչել, մեկին 
հասկացնել և այլն: 

Մյուս կողմից՝ Ռ.Վերդերբերը ներկայացնում է լեզվական հաղոր-
դակցության գործընթացը հետևյալ սխեմայի տեսքով [8]: 

 
Կարևոր է նշել, որ հաղորդագրություն ուղարկողը և այն ստացողը 

փոխանակում են դերերը՝ կախված այն բանից՝ հաղորդագրությունը 
փոխանցվո՞ւմ է, թե՞ հետադարձ կապ է ստեղծվում: 

Հաղորդակցությունը միակողմանի անցում չէ, հակառակը՝ տեղե-
կատվության կիսում է կամ փոխանակում: 
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Հաղորդագրություններ և հետադարձ կապՀաղորդագրություններ և հետադարձ կապՀաղորդագրություններ և հետադարձ կապՀաղորդագրություններ և հետադարձ կապ    
Մարդիկ հաղորդակցվում են՝ հաղորդագրություններ ստանալով և 

ուղարկելով: Հաղորդագրությունները կազմված են մտքերից և զգացում-
ներից: Կամայական հաղորդակցության ժամանակ խոսողները հազվա-
դեպ են միայն մեկ տեղեկատվական աղբյուրից հաղորդագրեր ուղար-
կում: Երբ մարդիկ խոսում են, ձայնից առաջացած հնչյունական ալիք-
ները հենց առաջնային հաղորդագիր են: Հաղորդագիր են նաև մարդու 
դեմքի արտահայտությունը, ժեստերը: Անգամ առաջնային հաղորդա-
գրությունը իրազեկություն է տալիս տարբեր մակարդակներում: Այն շատ 
ավելի բառեր է ընդգրկում, քան՝ մյուսները: Այն ներկայացնում է բառերը 
հնչերանգի և ժամանակի ընտրության տրված նմուշի մեջ, որոնք էլ 
նպաստում են ասելիքի ամբողջական իմաստին:  

Հաղորդագրությունները ստեղծվում են դրանք ուղարկողների և 
ստացողների միջև խոսքային կամ ոչ խոսքային խորհրդանշանների 
օգնությամբ: Բառային նշանները, որոնք դառնում են լեզվաբանական 
համակարգեր, սովորաբար կոչվում են բառային խորհրդանշաններ: 
Դրանք բառեր են, և սովորաբար հաղորդակցության քննարկումը սկսվում 
է այն բանից, որ բառերը մատնանշվում են որպես նշաններ, որոնք և 
պայմանականորեն փոխարինում են իրենց ներկայացրած առարկաներին 
կամ մտքերին: Սխալ կլինի, համենայն դեպս, ենթադրել, որ բառերի այս 
ներկայացուցչական բնույթը խիստ տարբերվում է մյուս բոլոր ազդակնե-
րից, որոնց պատասխանում ենք մենք: Խոսքային ազդակների տարբերա-
կող նշանն այն է, թերևս, որ բառերն ունեն ինքնաբավ կարևորություն [6]: 

Տեղեկատվական աղբյուրները հաղորդագրեր ուղարկելու միջոցներ 
են: Մարդիկ մյուսների հետ առնչվելիս խոսքային հաղորդագրություններ 
են ուղարկում ձայնային ալիքներով: Միևնույն ժամանակ նրանք նաև ոչ 
խոսքային հաղորդագրեր են ուղարկում օդով՝ ձայնային և լուսային 
ալիքներով: 

Արդյունավետ հաղորդակցվելու համար խոսողը ինքը պետք է որոշի 
ինչպես ուղարկի յուրաքանչյուր հաղորդագրություն: Եվ դա նա անում է 
հիմնականում ծածկագրման միջոցով, որը մտքերի և զգացողությունների 
վերափոխումն է բառային և ոչ բառային խորհրդանիշների: Խոսակցու-
թյան մեջ ծածկագրման գործընթացը գրեթե վայրկենական ընթացք ունի: 
Բերենք Ռ. Վերդերբերից մի օրինակ ծածկագրման գործընթացի առնչու-
թյամբ: Այսպես՝ պատկերացրեք՝ նախաճաշում եք և որոշում եք աղ ցանել 
սենդվիչի վրա, բայց աղամանը սեղանի մյուս ծայրին է: Թերևս կնայեք 
այդ ծայրին նստած մարդուն և կասեք. «Դե, աղին չեմ հասնում: Ի՞նչ 
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ասեմ, ո՞ր մեկը աղը ավելի մոտ կբերի» [8]: Դրա փոխարեն դուք մեքենա-
յորեն ձեր կարիքները ծածկագրում եք բառերի: 

Եթե ծածկագրման գործընթացը գրեթե վայրկենական է խոսակցա-
կան իրադրության մեջ, ապա հրապարակային ելույթներում այն միան-
գամայն տարբեր է: Հրապարակային խոսքը կարիք ունի, որ որևէ մեկը 
պլանավորի, թե ինչպես հաղորդի որոշակի մի միտք: Ելույթի համար 
խոսնակը կարող է փորձել երկու կամ երեք տարբեր ձևեր՝ հավաստելու 
նույն միտքը, մինչև համոզվի, որ լավագույն տարբերակն է պատրաստել 
հանդիսականի համար: 

Ծածկագրումը միայն բառային հաղորդակցության խնդիր չէ, որ 
ունի: Միտքը բառերով արտահայտելու ընթացքում մարդը հավանաբար 
ուղարկում է ոչ բառային հաղորդագրեր, որոնք ազդում են ստացողի 
պատասխանի վրա: Ոչ բառային հաղորդակցությունը ներառում է ձայնի 
տոնը, դեմքի արտահայտությունը, ժեստերը, շարժումները: Հաղորդակ-
ցության մեջ բազմաթիվ շփոթություններ արդյունք են բառային և դրանց 
ուղեկից ոչ բառային հաղորդագրությունների միջև եղած հակասու-
թյունների: 

Հաղորդակցությունը չի ավարտվում սոսկ հաղորդագրություն 
ուղարկելով: Որպեսզի հաղորդակցությունն ավարտուն դառնա, ընդու-
նողը պետք է վերծանի այն: Վերծանումը նշանակում է գտնել բառային և 
ոչ բառային ազդանշանների նշանակությունը: Այստեղ ևս խոսակցության 
մեջ գործընթացը սովորաբար վայրկենական է: 

Այսպես՝ ծածկագրումն ինքնին հաղորդագրերը խոսքային և ոչ խոս-
քային խորդրդանիշների ձևակերպման գործընթացն է, իսկ վերծանումը՝ 
դրանց մեկնաբանման գործընթացը: Մեծ մասամբ մեր օգտագործած 
բառերն ու խորհրդանիշները կախված եմ հանդիսականի (ունկնդիր) 
կարիքների և կարողությունների մեր ընկալումից: 

Երբ մարդիկ փորձում են մյուսների հետ հաղորդակցվել, նրանք 
իրենց հաղորդագրություններին տրվող պատասխանի կարիքն ունեն: 
Այդ պատասխանները, հաղորդագրությունը, խոսքային կամ ոչ խոսքային 
արձագանքները կոչվում են հետադարձ կապ: Հետադարձ կապը ուղար-
կողին ասում է, թե արդյոք հաղորդագրությունը տե՞ղ է հասել կամ հաս-
կացվել: 

Անշուշտ, հետադարձ կապը կարող է նաև ոչ խոսքային լինել: 
Մարդիկ կարող են պարզապես գլխով անել կամ թոթվել ուսերը՝ հարցին 
ի պատասխան: Հաղորդակցության արդյունավետությունը մեծապես 
կախված է հետադարձ կապից: 
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Արդյունավետ հաղորդակցության համար պետք է կարողանալ 
հետադարձ կապը մեկնաբանել: Խոսակցության ժամանակ ակնկալում 
ենք, որ մարդիկ կխոսեն մեզ հետ: Այլ կերպ ասած, մենք նրանցից 
ակնկալում ենք պատասխանել մեր հաղորդագրություններին՝ ասելու, թե 
ինչ են մտածում: Հրապարակային ելույթների ժամանակ հանդիսականի 
արձագանքը ընդհանուր առմամբ ոչ խոսքային է, ինչպես հորանջը կամ 
ժպիտը: Ե՛վ պաշտոնական, և՛ ոչ պաշտոնական իրավիճակներում 
ինչքան մարդ շատ բան իմանա հանդիսականի մասին, այնքան ի վիճակի 
կլինի ճանաչել և մեկնաբանել բառային և ոչ բառային հետադարձ կապի 
դեպքերը:  

Մի շարք քայլեր հաղորդակցային գործընթացիՄի շարք քայլեր հաղորդակցային գործընթացիՄի շարք քայլեր հաղորդակցային գործընթացիՄի շարք քայլեր հաղորդակցային գործընթացի    մեջմեջմեջմեջ    
Հաղորդակցային գործընթացը բաղկացած է մի շարք փոխկա-

պակցված քայլերից: Այդ քայլերի առաջընթացը զանազանվում է՝ ըստ 
որոշակի մարդկանց, իրադրությունների կամ այլ հանգամանքների: 
Հնարավոր է, որ քայլերը կրկնվեն, ունենան տարբեր դասավորվա-
ծություն կամ էլ կապակցվեն մի շարք ձևերով, թեև որոշ չափով այդ 
քայլերից յուրաքանչյուրը սկսում է գործել, երբ մեկը խոսում է մյուսի հետ 
կամ մասնակցում խմբային քննարկման, հանդես գալիս լայն լսարանի 
առջև: Դիտարկենք դրանք: 

Գաղափարներ գտնելը:Գաղափարներ գտնելը:Գաղափարներ գտնելը:Գաղափարներ գտնելը: Արդյունավետ հաղորդակցության համար, 
նախ մարդ կարիք ունի ինչ-որ բան հայտնելու: Լավ գաղափարներ, 
մտքեր գտնելը հաջողության գրավականներից է: Այս քայլը հատկապես 
կարևոր է պաշտոնական խոսքային իրավիճակների համար, ինչպես 
խմբային քննարկումները և հրապարակային ելույթները. ի հավելումն 
դրա՝ ընկերների խոսակցությունը խրախուսելի է, եթե միայն քննարկման 
նյութը ուշագրավ է: Մտքերը կարգավորելիս մարդ պետք է մտովի հաշվի 
առնի հանդիսատեսին (ունկնդրին), այն իրավիճակը, որում պետք է 
հաղորդակցվի, հաստատված ժամանակահատվածը և մի շարք այլ 
գործոններ: Մտքերը բաղկացած են թեմաներից և դրանց զարգացում-
ներից: Հռետորը կարող է մտքեր ներկայացնել իր սեփական կենսափոր-
ձից, ինչպես նաև իրազեկ աղբյուրներից: Նա իր խոսքը սովորաբար 
սկսում է մի ընդհանուր մտքից կամ նյութից, այնուհետև անցնում 
որոշակի նյութի, որն ինքնին հարմարեցվում է հանդիսականին: 

ՀանդիսականիՀանդիսականիՀանդիսականիՀանդիսականին հարմարակում:ն հարմարակում:ն հարմարակում:ն հարմարակում: Արդյունավետ հաղորդակցության 
համար անհրաժեշտ է հարմարվել հանդիսականի պահանջներին: Հան-
դիսականին հարմարեցվելու համար պետք է որոշակի պատկերացում 
ունենալ պահանջի կառուցվածքի վերաբերյալ: Իրադրությունից կախ-
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ված՝ հանդիսատեսը կարող է լինել մի անձ կամ հազարավոր անձեր: 
Կարելի է տեղեկություն գտնել հանդիսականի վերաբերյալ՝ մշակու-
թային, հանրաբանական կամ անհատական մակարդակով: Այդ իմացու-
թյունը մեզ կօգնի որոշել, թե հաղորդագրությունները ինչպես պետք է 
ուղարկվեն, և հանդիսականը ինչպես կարձագանքի դրանց: Երբ հանդի-
սականը քննվում է մշակութային մակարդակում, նման հարցերին 
կարելի է նայել ժամանակաշրջանի, ցեղի և ազգային հողի վրա: Ինչ 
խոսք, տեղեկատվության այս մակարդակը միայն լայնամասշտաբ 
իմացություն է ենթադրում: Ինչպես Ռ. Վերդերբերն է նշում. «Հռետորը ևս 
կարիք ունի հարմարեցնելու ձեր յուրաքանչյուր հաղորդագիրը նաև 
անհատական ունկնդրին» [8]: 

Երբ քննում ենք հանդիսականին հանրաբանական մակարդակում, 
հռետորը այս ամենին նայում է այն տեսանկյունից, թե դրանք հանդիսա-
կանի ո՛ր խմբին են պատկանում և ինչպիսի ուղղվածություն ունեն: 
Հռետորի պարզած նյութի հիման վրա կարելի է ձևավորել ունկնդիրների 
վերաբերյալ որոշ ընդհանուր պատկերացում: 

Հանդիսականին քննելով անհատական մակարդակի վրա՝ հռետորը 
դիտարկում է այդ ամենը անձի բնավորության գծերի, հետաքրքրություն-
ների և ոլորտների տեսանկյունից: Այս կետերը օգնում են կանխատե-
սելու, թե անհատը որոշակի տեղեկատվության ինչպես կպատասխանի: 
Այս մակարդակը հատկապես կարևոր է ամենօրյա խոսակցության մեջ: 

Ամփոփելով այս ամենը՝ հարկ է նշել, որ հաղորդակցությունը 
պահանջում է առնվազն երեք տարր, այն է՝ տեղեկատվության աղբյուր, 
հաղորդագրություն և նպատակատեղ: Եվ այսպես՝ ամեն մի հաղորդա-
գրություն աղբյուր ունի և փոխադրված տեղեկատվության համար՝ նպա-
տակատեղ, և սա պետք է հստակ լինի ժամանակի ու տարածության մեջ: 
Տեղեկատվության աղբյուրի և նպատակատեղի միջև պետք է որոշ կապ 
լինի, որը ընդգրկում է դրանց միջև ընկած ժամանակը կամ տարածու-
թյունը, և այդ կապը կոչվում է հաղորդակցության աղբյուր: Աղբյուրը 
կարող է լինել անհատական (խոսելը, գրելը, նկարելը, ժեստերով արտա-
հայտվելը և այլն) կամ հաղորդակցային կառուցվածքով (ինչպես՝ լրա-
գիրը, տպարանը, հեռուստակայանը կամ շարժանկարի տաղավարը): 
Հաղորդագրությունը կարող է լինել գրավոր, բանավոր կամ օդի մեջ՝ 
անհոդաբաշխ ձայնային ալիքներով: Նպատակատեղը կարող է լինել ան-
հատական ունկնդրությամբ, դիտումով կամ ընթերցմամբ հաղորդագրու-
թյունն ընդունող այս կամ այն խմբի անդամ, ինչպես նաև քննարկող 
խումբ, դասախոսության ունկնդիր, լրագիր ընթերցող կամ հեռուստա-
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դիտող: Որպեսզի տեղեկատվությունը կարողանա անցնել տեղեկատու 
աղբյուրով, պետք է այնպես ներգործել դրա վրա, որ այն հարմար լինի 
փոխանցման համար, իսկ բաղադրիչը, որ կատարում է այս գործո-
ղությունը, հաղորդիչ է դառնում: Նպատակատեղում պետք է լինի հաղոր-
դագիր ստացողը, որն էլ փոխում է հաղորդված տեղեկատվությունը և այն 
բերում նախկին տեսքի: Այսպիսով՝ նշված հինգ բաղադրամասերը՝ 
աղբյուրը, հաղորդիչը, տեղեկատվական աղբյուրը, ստացողը և նպատա-
կատեղը ներկայացնում են իդեալական հաղորդակցային համակարգը: 
Այս հինգ բաղադրիչները առկա են հաղորդակցային ամեն մի ձևում: 
Հետևաբար, երբ տեղեկատվության աղբյուրը փորձում է հաղորդակ-
ցություն հաստատել այն ընդունողի հետ, նա նախ՝ ծածկագրում է իր 
հաղորդագրությունը, այսինքն՝ իր տեղեկատվությունը դարձնում է 
փոխանցման համար հարմար, այնուհետև՝ ուղարկում այն: Մեր «գլխի 
մեջ եղած պատկերը» չի կարող փոխանցվել որևէ մեկի, մինչև այն չծած-
կագրվի: Երբ դրանք ծածկագրված են խոսակցության բառերով, արդեն 
դյուրությամբ ու արդյունավետ կարող են հաղորդվել: Երբ դրանք ծածկա-
գրված են գրավոր ձևով, առավել դանդաղ են ընթանում, քան բանավորի 
դեպքում, սակայն առավել հեռուն են հասնում և երկար տևում: Հենց 
ծածկագրվեց ու ուղարկվեց, հաղորդագրությունը միանգամայն անկախ է 
դառնում ուղարկողից, և վերջինս այլևս անզոր է այն փոխելու: 

Այսպիսով՝ բնականոն հաղորդակցության համար հաղորդագրու-
թյուն ուղարկողն ու ստացողը պետք է գտնվեն տեղեկատվություն 
փոխանցելու և հետադարձ կապ ապահովելու շահեկան հարաբերու-
թյունների մեջ: 

Համագործակցային սկզբունքներ (մաքՀամագործակցային սկզբունքներ (մաքՀամագործակցային սկզբունքներ (մաքՀամագործակցային սկզբունքներ (մաքսիմներ)սիմներ)սիմներ)սիմներ)    
Ամեն անգամ, երբ ներգրավվում ենք մեկից մտքեր ստանալու 

գործընթացին, դա ինքնին դառնում է հաղորդակցային գործընթաց, և 
պետք է այն շատ հմտորեն ու խնամքով վարել հաջողություն ակնկա-
լելիս: Հարկ է նշել, որ հաղորդակցությունը իրապես չի գործի, եթե մաս-
նակիցները չդիտարկեն համագործակցության չորս հիմնական 
պահանջները, այն է՝ տեղին լինելը (հարմարությունը), ճշմարտացիու-
թյունը, քանակը և հստակությունը [3]:  

Այս պահանջները, որոնք սկզբունքներ են կոչվում, առաջադրել է 
հայտնի տեսաբան Փ. Գրայսը որպես համագործակցային չափանիշներ: 
Այսպիսով՝ համագործակցային առաջին սկզբունքը պետք է «տեղին» 
լինի, այսինքն՝ յուրաքանչյուրը պետք է ուսումնասիրական նյութին իր 
տեղին ներդրումը կատարի: Հաղորդակցային ուղերձները չեն կարող 
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անկանոն (պատահական) լինել, այլ սերտորեն պիտի առնչվեն արդեն 
կատարվածին: Գրայսի երկրորդ սկզբունքն այն է, որ այդ ներդրումները 
պետք է «ճշմարտացի» լինեն: Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ մարդ 
չպետք է սուտ խոսի, այլ այն, որ հաղորդակցային ընթացքի կողմնակիցը 
պարզապես ասում է մի բան, ինչ ինքը ճիշտ է համարում: Քանակի 
սկզբունքն այնքան էլ հասկանալի չէ մարդկանց: Խոսակցության ընթաց-
քում բոլորը պետք է իրար հանդեպ «արդարամիտ» լինեն: Եվ վերջում 
Գրայսը նշում է, որ հարկ է «պարզ» լինել և խույս տալ անորոշությունից, 
որպեսզի մեր ուղարկած հաղորդագրերը կանոնավոր կառուցվածք ունե-
նան: Ինքնին հասկանալի է, որ հաղորդագրությունը ավարտուն կլինի, 
եթե վերոհիշյալ բոլոր չափանիշները առկա լինեն հաղորդակցային գործ-
ընթացում [2]: Այստեղ ավելորդ չենք համարում հավելել հաղորդակցային 
մեկ այլ չափանիշ ևս, այն է՝ համոզչության (համոզմունքի) սկզբունքը, 
որը, իրավամբ, ամբողջական տեսք կտա հաղորդակցությանը [1]:  

Փորձենք շարունակել դիտարկել պարզ հաղորդագրությունների 
ծածկագրման և ըմբռնման գործընթացը և հետադարձ կապը, ինչպես նաև 
հաղորդագրության նկատմամբ խոսքային և ոչ խոսքային անդրադարձ-
ները: Արդեն նշել ենք, որ հաղորդագրի վերադարձման գործընթացը կոչ-
վում է հետադարձ կապ, որը խիստ կարևոր նշանակություն ունի հաղոր-
դակցության մեջ, քանի որ այն մեզ հուշում է, թե ինչպես են մեր հաղոր-
դագրերը մեկնաբանվում: Այսպես՝ խմբագրին հասցեագրված նամակը, 
որ բողոք է արտահայտում խմբագրակազմի նկատմամբ, կամ էլ դասա-
խոսության ժամանակ բուռն ծափերը ինքնին հետադարձ կապի ձևեր են: 
Փորձառու հաղորդակցվողը շատ ուշադիր է հետադարձ կապի նկատ-
մամբ և մշտապես դիտարկում է իր հաղորդագրերը բովանդակային և 
հրատապության տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ հետադարձ կապը 
կարող է արտահայտվել տարբեր կերպ՝ և՛ խոսքային, և՛ ոչ խոսքային, 
սակայն մեզ առավելապես հետաքրքրում են հաղորդագրության նկատ-
մամբ խոսքային անդրադարձները: Եվ այսպես՝ խոսողի կարողությունը 
ճանաչելը և հետադարձ կապը մեկնաբանելը խիստ կարևոր են հաղոր-
դակցության արդյունավետության հարցը դիտարկելիս: Փաստորեն, եթե 
ունկնդիրը չի ճանաչում և մեկնաբանում հետադարձ կապը, հաղորդակ-
ցությունը մնում է անկատար: Այսպիսով՝ այն հարցը, թե խոսո՞ւմ ենք 
արդյոք, (ծածկագրում) պայմանավորում է ոչ միայն այն՝ մեզ լսում են թե 
ոչ (վերծանում), այլ նաև այն՝ մեզ լա՞վ են հասկանում, թե՞ ոչ (հետադարձ 
կապ): Անշուշտ, շատ գործոններ՝ և՛ լեզվական, և՛ արտալեզվական, 
կարող են ներգործել ըմբռնման գործընթացի վրա և, կարող են պայ-
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մանավորել ուղարկված հաղորդագրերի հետադարձ կապի առկայու-
թյունը կամ բացակայությունը: Հաղորդագրողը, այսպիսով, (աղբյուրը) 
մտքեր կամ հույզեր (հաղորդագրություն) է ուղարկում մեկ այլ մարդու 
(նպատակատեղ) փոխանցողի և ընդունողի միջոցով: 

Ուստի աղբյուրը նախ ծածկագրում է իր հաղորդագրությունը, երբ 
ցանկանում է հաղորդակցություն առաջացնել նպատակային ստացողի 
հետ: Այլ կերպ ասած՝ նա իր տեղեկատվությունը կամ հույզերը հնարա-
վոր փոխադրաձևի մեջ է զետեղում, այսինքն՝ խոսողի տեղեկատվու-
թյունը կամ հույզերը արդեն ծածկագրված են: Այլևս ծածկագրված և 
ուղարկված հաղորդագրությունը միանգամայն անկախ է դառնում 
ուղարկողից: Մեր ուսումնասիրության մեջ խիստ կարևոր ենք համարում 
նշել այն հանգամանքը, որ հաղորդագրությունը պետք է վերծանվի, և 
ուղարկողը պետք է հետադարձ կապ ստանա նպատակատեղից, 
որպեսզի հաղորդակցությունը ավարտուն լինի, և ուղարկողը համոզվի, 
որ հաղորդագրությունը արդեն ստացվել է, հասկացվել և ճշտիվ մեկնա-
բանվել: 

Թե արդյոք հաղորդագրությունը կստացվի և հետադարձ կապը 
կապահովվի, կախված է շատ գործոններից՝ թե՛ լեզվական և թե՛ արտա-
լեզվական, ինչպես դյուրըմբռնելի լեզվի գործածումը աղբյուրի և նպա-
տակատեղի համար, ծածկագրման զանազան ձևերը, տարբեր քերակա-
նական և բառային իմաստները, հնչերանգի ոճը և այլն՝ մի կողմից, և 
մշակութային հենքը, որոշակի իրավիճակը, մասնագիտությունը, կրթու-
թյունը, դաստիարակությունը, գաղափարախոսությունը, տրամադրու-
թյունը, տարիքը, սեռը, ֆիզիկական և հոգեկան վիճակը, մտավոր և խոս-
քային կարողությունները, բարոյա-վարքականոնային վիճակը, խոսակցի 
մասին պատկերացումը և այլն՝ մյուս կողմից, որպես լեզվական և արտա-
լեզվական գործոններ: Այստեղ պիտի խոսվի նաև անավարտ հաղորդակ-
ցային ակտերի մասին՝ կախված ոչ թե լեզվական գործոններից, այլ 
որպես արտալեզվական գործոնների ազդեցության արդյունքի, գլխավո-
րապես՝ հոգեբանական: Հիշատակված այս բոլոր արտալեզվական գոր-
ծոնները կարող են ներգործել խոսքի հասկացության վրա և հանգեցնել 
ունկնդրի հետադարձ կապի բացակայությանը, որն էլ արդյունք է հաղոր-
դակցային ակտի անկատարության: Կարող է թվալ, թե հաղորդակցային 
ակտը ավարտված է, քանի որ առաջին հայացքից դրա բոլոր բաղադրիչ-
ները գործողության մեջ հնարավոր է՝ առկա լինեն, սակայն միևնույն ժա-
մանակ հաղորդակցային ակտը կարող է անավարտ լինել հետադարձ 
կապի բացակայության պատճառով: 
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Ինչպես Վ. Սատիրն է նշել իր «Հաղորդակցություն. հաղորդագրու-
թյուն ստացողի խնդրանք կատարելու խոսքային և ոչ խոսքային գործ-
ընթացը» հոդվածում, այն հարցին, թե ինչ է ուղարկողը ի նկատի ունեցել 
իր հաղորդակցությամբ, խոսակցին կարելի է պատասխանել՝ ունենալով 
առնվազն երկու մակարդակ. 

ա/ իմաստ արտահայտող մակարդակը, այն է՝ ճշգրիտ ծավալը, 
բ/ մակահաղորդակցային մակարդակը, այն է՝ ճշգրիտ ծավալի, նաև 

հաղորդակցության մասնակիցների միջև եղած հարաբերության բնույթի 
վերաբերյալ մեկնաբանությունը [5]: 

Այլ կերպ ասած՝ մետահաղորդակցությունը հաղորդագրություն է 
հաղորդագրության մասին, քանզի այն հաղորդում է ուղարկողի վերա-
բերմունքը իր ուղարկածի վերաբերյալ, իսկ իր հույզերը, մտադրու-
թյունները՝ ուղարկողի նկատմամբ: Համանման են հետևյալ մտքերը, 
«մարդ չի կարող չհաղորդակցվել» և «մարդիկ չեն կարող չմակահաղոր-
դակցվել» [5]: Հետևաբար այս բոլոր գործոնները շատ հարմար են խոսքի 
ըմբռնման գործընթացի համար: 

Երկխոսությունը հաղորդակցային ակտի մեջԵրկխոսությունը հաղորդակցային ակտի մեջԵրկխոսությունը հաղորդակցային ակտի մեջԵրկխոսությունը հաղորդակցային ակտի մեջ    
Հարկ է նշել, որ եթե լեզուն մարդկային հաղորդակցության հիմնա-

կան միջոցն է, ուրեմն երկխոսությունը լեզվի իրականացման էական 
ձևերից մեկն է: Երկխոսությունը խոսակցություն է, որի ընթացքում տեղի 
է ունենում կարծիքների ու մտքերի փոխանակում: Խոսակցությունը 
բխում է մարդու մտքերի, հույզերի, կարծիքի, մտադրությունների, ցան-
կությունների, կամքի արտահայտման անհրաժեշտությունից: Դրանք 
տեղեկացնում կամ հայտնում են որևէ բանի մասին և արտահայտում 
մեկի կարծիքը խոսակցի արտահայտած մտքի վերաբերյալ: Մարդը միշտ 
շփման մեջ է շրջապատող աշխարհի հետ, նա ինքնարտահայտման և 
ինքնահաստատման կարիք ունի: Միևնույն ժամանակ նա մյուսների վրա 
ազդեցություն ունի և փորձում է հասնել իր նպատակին, բավարարել 
սեփական կարիքները: Այսպես՝ մարդկային գործունեության ամենա-
կարևոր պայմաններից է հաղորդակցություն-շփումը: 

Մարդը մշտապես շրջապատից եկող նշաններ է վերծանում, մեկնա-
բանում դրանք և ծածկագրում է դրան որոշ մասը: Փաստորեն սխալ է 
կարծել, թե հաղորդակցությունը սկիզբ է առնում մի ինչ-որ տեղ և 
ավարտվում միանգամայն այլ տեղ: Հաղորդակիցներից մեկի պատաս-
խանը մյուսի համար խթան է: Հաղորդակցությունը անվերջ գործընթաց է, 
իսկ մարդիկ մշտապես ընդգրկված են այդ անվերջ շարժմանը: 

Սովորական հաղորդակցությունը, ինչ խոսք, միայն մի «խթան/ 
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պատասխան» զույգով սահմանափակված չէ. այն շարունակաբար առաջ 
է ընթանում՝ նոր փուլեր ներառելով: Դիտողությունն ու պատասխանը 
սերտորեն կապված են միմյանց հետ, միահյուսված են և հերթագայում 
իրար: Դրանք աստիճանաբար բարդանում են: Այն դիտողություն/պա-
տասխանը մեկ ուրիշի հետ միասին, որից ինքը կախված է և առանց որի՝ 
այն չի կարող հասկացվել, կազմում է երկխոսության հիմնական կորիզը, 
այսպես կոչված «հաղորդակցային միավորը»: Ինքնին հասկանալի է, որ 
կարելի է խոսել հաղորդակցային միավորի մասին միայն այն դեպքում, 
երբ այն կազմող բոլոր բաղադրիչներն առկա են, մասնավորապես՝ 
հետադարձ կապը: 

Հաղորդակցությունը միակողմանի չէ, այն ավելի շուտ տեղեկատվու-
թյան փոխանակում է: Այստեղ հարկ է նշել, որ խոսակիցները փոխանա-
կում են դերերը՝ որպես խոսող և ունկնդիր՝ ամբողջ հաղորդակցության 
ընթացքում: Խոսակիցների ա՛խուժությունը կարող է հավասարաչափ 
լինել կամ լավ տարբերակված՝ կախված նրանց խառնվածքից, շփվողա-
կանության և լեզվական մակարդակից, խոսքային ընդունակություն-
ներից, խոսակցության նկատմամբ հետաքրքրությունից, հաղորդակցու-
թյան թեման որոշելու կամ դրան որոշակի տոն տալու հանրային կամ 
իրադրական առավելությունից: Դերերի փոխանակումը տարբեր աստի-
ճաններում է լինում՝ կախված նաև այն բանից, թե արդյոք հաղորդագրու-
թյունը փոխանցվում է, կամ էլ հետադարձ կապը՝ վերադարձվում: Այս 
իմաստով հաղորդագրությունը կարող է ներկայացվել որպես հաղորդակ-
ցային ակտերի շղթա, եթե ուղարկողը և ընդունողը հաղորդակցության 
մեջ փոխանակում են իրենց դերերը [5]:  

Այսպիսով՝ հաղորդակցային գործընթացում յուրաքանչյուր մասնա-
կից միաժամանակ և՛ ծածկագրող է, և՛ վերծանող: Նա ստանում ու 
փոխանցում է հաղորդագրություններ և կարող է մի դեպքում՝ ստացող, 
մյուս դեպքում՝ ուղարկող լինել: 

Խոսակիցների միջև ծավալված երկխոսության հորինվածքը մաս-
նատվում է և միևնույն ժամանակ միավորվում խոսակցության թեմայով: 
Որոշակի տեղեկատվություն է ստեղծվում մասնակից երկու անձանց 
ջանքերով: Անավարտ հաղորդակցային ակտերի դեպքում երկխոսության 
բովանդակային շերտը չի կարելի նույնացնել հաղորդակցության նյութի 
հետ, քանի որ հետադարձ կապի բացակայությունը հաղորդակցությունը 
անավարտ է դարձնում: 

Ժամանակի գործոնը նույնպես կարևոր է հաղորդակցային ակտի և 
հաղորդակցության գործընթացի համար ընդհանրապես. հաղորդակ-



 
– 105 – 

ցային ակտի շատ առանձնահատկություններ կախված են հաղորդակցու-
թյան տևողությունից: Տևական ժամանակը թույլ է տալիս մտքերը, հույ-
զերը ավելի լավ ու խելամիտ կերպով կառուցել: Շտապողականությունը 
և ժամանակի սղությունը խոսքին անփութություն, միջամտություն, 
կիսատ-պռատ կառուցվածքներ է հաղորդում: Անհատական տարբերու-
թյունների խնդրի դիտարկումը ևս էական է հաղորդակցության գործըն-
թացը ընկալելու համար: Հարկ է նշել նաև այն միջոցը, որն առավել 
հաճախ օգտագործվում է մասնավորից ընդհանուր դարձած խոսակցու-
թյան համար, այն է՝ խոսքային վարքագիծը: Մարդու ունեցած ոչ մի այլ 
գործողություն ինքն իր մեջ այնքան խորանալու կարողություն չունի, 
որքան խոսքային վարքագիծը: Միանգամայն տրամաբանական է խոսել 
հաղորդակցության ժամանակ անձնական առանձնահատկությունների 
բացահայտման մասին, քանի որ հիմնականում մարդու մտավոր և նմա-
նատիպ բարձր հոգեբանական գործողությունները, ինչպես՝ ըմբռնումը, 
հիշողությունը, մտածողությունը և այլն ներկայացվում են բառերի օգնու-
թյամբ որպես հոգեբանական միջոցների: Այստեղ խոսողների անհա-
տական տարբերությունները ևս պետք է հաշվի առնվեն հաղորդակ-
ցության ուսումնասիրման համար, քանի որ բացի իրազեկություն հաղոր-
դելուց՝ մարդիկ մտադիր են հաղորդել նաև ինչ-որ այլ բան. խոսքը օգնում 
է ունկնդրին՝ կռահելու խոսողի ազգությունը, սեռը, տարիքը, հանրային 
կացությունը և կրթությունը: Անկախ այն ամենից, թե արդյոք մարդկանց 
դո՞ւր է գալիս, ունկնդիրները խոսողի կարծրատիպն են կազմում՝ ըստ 
խոսողի խոսքային սովորույթհց ստացած տպավորության: Մարդկանց 
արտաբերած յուրաքանչյուր բառը ինքնին հույզերի, տրամադրություն-
ների և խոսողին խոսելու պահին զբաղեցնող մտքերի բացահայտումն է: 
Հենց միայն այն, որ տարբեր մարդիկ խոսում են տարբեր լեզուներով, 
թերևս անհատական տարբերությունների ամենավառ վկայությունն է: 
Մարդկանց գործածած լեզուն փաստորեն իրենց հանրային ժառանգու-
թյան անբաժան մասն է, ոչ թե պայմանավորված է մասնավոր անձի 
առանձնահատկություններով: Այսպիսով՝ խոսքը՝ ամբողջովին վերցված, 
խոսողն է, խոսողի բնավորության և փորձի, հույզերի և մտադրություն-
ների բացահայտումը: Խոսքը մեծապես որոշում-տարբերակում է անձնա-
վորությանը, ուստի մարդկային խառնվածքի անկապտելի մասն է 
կազմում: 

Այս ամենից դատելով՝ լայն հնարավորություն կա խոսքը հաղորդա-
գրողի համար պարզելու, թե արդյոք հաղորդագրություն ստացողը 
«համաձա՞յն է» (ներդաշնակ է իրեն) իր հետ, թե՞ արդյոք ստացողի 
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«գլխում եղած պատկերը» համահունչ է ուղարկողի մտքում եղածին: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ լեզվական հաղորդակցությունը հաջողված է 
խոսողի տեսանկյունից, եթե ունկնդիրը իմանում է խոսողի մտադրու-
թյունը հաղորդակցվելու ընթացքում, և եթե հաղորդակցային ակտը 
ունկնդրի վրա թողնում է ցանկալի արդյունք: Այս առումով, հայտնի է 
բոլորիս, որ հաղորդակցության ընթացքում ակտի որևէ մասնակից՝ 
ուղարկողը, փորձում է փոխել մյուս մասնակցի՝ հաղորդագիր ստացողի 
վարքագիծը կամ վիճակը՝ հաղորդագրեր ուղարկելով: Վարքագիծ 
փոխելը նրանով է արտահայտվում, որ հաղորդակցության մասնակիցը 
որոշ գործողություն է կատարում կամ հաղորդագրությանը պատասխան 
տալիս, այսինքն՝ ապահովվում է հետադարձ կապը: Վարքագծի փոփո-
խությունը ենթադրում է անհատի հարաբերության փոփոխությունը որևէ 
առարկայի կամ երևույթի նկատմամբ, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է 
վարքագծի հնարավոր փոփոխության: Այսպիսով՝ հաղորդակցությունը 
խոսք է պահանջում որոշակի ազդեցություն թողնելու համար, որի 
դեպքում լեզվական հաղորդակցությունը արդյունավետ է դառնում: 
Ունկնդրի տեսանկյունից սովորաբար բավական է իմանալ խոսողի 
մտադրությունը, այլ հարց է, թե ունկնդրին ինչպես կհամոզեն կամ ինչ 
կհասկացնեն: Ուրեմն, ինչպես Վ. Շրամն է նշում. «Եթե աղբյուրը չունի 
համապատասխան կամ հստակ տեղեկություն, երբ հաղորդագրությունը 
ամբողջությամբ, խնամքով, փոխանցող նշաններով արդյունավետ ծած-
կագրված չէ, եթե դրանք արագ փոխանցված չեն ցանկալի ստացողին, 
եթե հաղորդագրությունը ծածկագրման կաղապարին համապատասխան 
վերծանված չէ, և, վերջապես, եթե նպատակատեղը ի զուրու չէ մեկնաբա-
նելու վերծանված հաղորդագրությունը՝ կամայական պատասխան տալու 
համար, ապա այդ դեպքում նշված համակարգը գործում է խիստ պակաս 
արդյունավետությամբ» [3]: 

Արդ՝ միանգամայն պարզ է դառնում, որ տեղեկատվությունը մեկ-
նաբանելու գործընթացը կախված է շղթայում եղած յուրաքանչյուր օղակի 
առանձին հնարավորությունից: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Հարկ է ուրվագծել այս ուսումնասիրման մի շարք եզրափակիչ 

կետեր. դրանք են. 
1.  Հաղորդակցության գլխավոր կորիզը այսպես կոչված «հաղորդա-

կցային միավորն» է: Կարելի է խոսել հաղորդակցային միավորի 
մասին միայն այն դեպքում, եթե հաղորդակցային ակտի բոլոր 
տարրերը առկա են, մասնավորապես՝ հետադարձ կապը, հաղոր-
դակցությանը ուղղված խոսքային և ոչ խոսքային արձագանքները: 

2. Հաղորդակցության համակարգը բաղկացած է հինգ բաղադրիչ-
ներից՝ աղբյուր, հաղորդիչ-փոխանցող, տեղեկատվության 
աղբյուր, ընդունող և նպատակատեղ: 

3. Հետադարձ կապի բացակայությունը սովորաբար հանգեցնում է 
հաղորդակցության ձախողման և հաղորդակցային ակտի անա-
վարտության: 

4. Լեզվական և արտալեզվական գործոնները կարող են առաջացնել 
հաղորդակցային ակտի անավարտություն: 

5. «Ներքին կամ հոգեբանական աղմուկ» եզրույթը կարող է օգտա-
գործվել հոգեբանական գործոնից կամ անձի հոգեկան վիճակից 
առաջացած հաղորդակցային ակտի մեջ՝ միջամտության համար: 

6. Հաղորդակցությունը միակողմանի ընթացք չէ, այլ տեղեկատվու-
թյան փոխանակում: Ուստի խոսակիցները հաջորդաբար փոխում 
են խոսողի և ունկնդրի դերերը հաղորդակցության ընթացքում, և 
այդ դերերի փոխանակումը կատարվում է տարբեր ժամակամիջո-
ցում՝ կախված զանազան գործոններից: 

7. Հաղորդակցությունը անհրաժեշտություն է: Միմյանց հետ հաղոր-
դակցվելիս հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է հմուտ և 
գիտակ լինելը: 

Այսպիսով, մեր գլխավոր նպատակն էր ներկայացնել հաղորդակցու-
թյան երևույթը, գործընթացը, բացահայտել հաղորդակցային ակտերի 
ավարտունության խնդիրը՝ պայմանավորված նաև արտալեզվական 
գործոնի ազդեցությամբ: 
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К вопросу о речевом актеК вопросу о речевом актеК вопросу о речевом актеК вопросу о речевом акте    
Нина ДжагинянНина ДжагинянНина ДжагинянНина Джагинян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словКлючевые словКлючевые словКлючевые слова:а:а:а: коммуникация, сообщение, язык и мышление, 

вербальные и невербальные символы, диалог, коммуникативные максимы, 
кодификация и декодификация, обратная связь. 

В статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся речевых актов 
в межличностной коммуникации. В лингвистике речевой акт производится 
со стороны индивида, который не только сообщает информацию, но и 
выполняет действие. Теория речевых актов приобрела важную роль не 
только в философии, но и в лингвистике, психологии и литературове-
дении. Это – речь, которая имеет значительную функцию в коммуни-
кации. Речевые акты взаимодействуют с реальной жизнью и требуют не 
только языковых знаний, но и соответствующего применения этой 
информации в данной культуре.  

В статье представлены разные концепции и подходы к речевым актам, 
которые были выдвинуты такими известными теоретиками, как Р. 
Вердербер, Е. Осгуд, Дж. Миллер, Ф. Грайс, В. Шрамм. Известно, что все 
люди коммуницируют с помощью кодификации и декодификации. Мы 
подробно рассмотрели речевые акты, уделив особое внимание кодифи-
кации и декодификации сообщений. Кодификация соотносится с 
процессом номинации каких-либо идей или мысленных образов, после 
сопоставления которых со словом, данные лексемы используются для 
передачи сообщения.  

Мы также изучили декодификацию как обратный процесс аудиро-
вания слов, рефлексию и их превращение в мысленные образы. Большое 
внимание было уделено и вопросу обратной связи, которая является 
последним шагом в коммуникации. Она делает коммуникацию разумным 
и продолжительным процессом. 
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ThoughtsThoughtsThoughtsThoughts    on Speech Acton Speech Acton Speech Acton Speech Act        
    Nina JaghinyanNina JaghinyanNina JaghinyanNina Jaghinyan 

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: communication, message, language and thought, verbal and 

nonverbal symbols, dialogue, conversational maxims, encoding and decoding, 
feedback 

The paper touches upon some observations on speech act within the 
framework of human communication. 

In linguistics, speech act is something expressed by an individual that not 
only presents information but performs an action as well. “Speech act theory’’ 
has become influential not only within philosophy but also in linguistics, 
psychology, literary theory. It is an utterance that serves a function in 
communication. Speech acts include real life interactions and require not only 
knowledge of the language but also appropriate use of that knowledge within a 
given culture.  

The article presents different viewpoints and approaches to speech act 
suggested by famous scholars, such as R. Verderber, E. Osgood, G. Miller, 
P. Grice, V. Schramm. It’s known that all humans communicate through a 
process of encoding and decoding. We’ve observed the speech act thoroughly 
focusing on encoding and decoding of the message. Encoding refers to the 
process of taking an idea or mental image, associating that image with words, 
and then speaking those words in order to convey a message.  

We’ve also studied decoding as the reverse process of listening to words, 
thinking of them, and turning those words into mental images. Here we’ve paid 
much attention to feedback, which is the final step in the communication 
process. It makes the communication meaningful and a continuous process.  
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ՀՏԴ 82.02/.09 
««««ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր    դրամադրամադրամադրամա». ». ». ». տեսությանտեսությանտեսությանտեսության    ևևևև    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    հարցերհարցերհարցերհարցեր    

    
ԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիք    ԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ատելանա, ծավալային պայմանաձև, 

միստերիա, մորալիտե, սայնետե, ֆարս, ռադիոպիես, ժանր, աբսուրդի 
դրամա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մինչ օրս հայ գրականագիտության համատեքստում չկան «փոքր 

դրամային» նվիրված հատուկ ուսումնասիրություններ, և ավելի քան 
արդիական են դրանց գրականագիտական արժևորումը, սյուժետիկ-
կառուցվածքային հատկանիշների որոշարկումը: Հասկացությունը պայ-
մանական է. պիեսը կարող է ծավալով փոքր լինել, բայց այն չի նեղաց-
նում իմաստը, չի աղքատացնում գաղափարական բովանդակությունը. 
խոսքը վերաբերում է միայն դրամայի ծավալին և կառուցվածքին: 

Հետազոտության նպատակը «փոքր դրամայի» ծավալային ձևաչափիծավալային ձևաչափիծավալային ձևաչափիծավալային ձևաչափի 
առանձնահատկությունների որոշարկումն է գրականության պատմու-
թյան համատեքստում: Խնդիրներն են՝ ներկայացնել դրամայի «փոքր 
ժանրերի» սյուժետային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
պատմական ակնարկի միջոցով ցույց տալ ծավալային այս ձևաչափի 
ծագումն ու զարգացման ընթացքը: Հետազոտության օբյեկտը դրամայի 
ծավալային հատկանիշների ամբողջությունն է, առարկան՝ դրամայի 
«փոքր ժանրերը»: Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք վերլուծու-
թյան, համադրության, ընդհանրացման և պատմահամեմատական 
մեթոդները: Աշխատանքի տեսական նշանակությունն այն է, որ հնարա-
վորինս ամբողջական պատկերացում կկազմվի ծավալային այս ձևա-
չափի և դրամայի «փոքր ժանրերի» կերպավորման, կոնֆլիկտաստեղծ-
ման, կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին: Այս 
տեսանկյունից աշխատանքն օգտակար կլինի դրամայի տեսությամբ 
հետաքրքրվող գրականագետներին և թատերագետներին: 

Գործնական նշանակությունն այն է, որ աշխատանքում ընդհանրաց-
ված դրույթները կօգնեն դասախոսներին և ուսանողներին առանձին բնա-
գրերի վերլուծություններում: Այն կարող է օգտակար լինել նաև փոքր 
դրամաներ բեմադրող ռեժիսորներին: 
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««««Փոքր դրամայիՓոքր դրամայիՓոքր դրամայիՓոքր դրամայի» » » » սյուժետայինսյուժետայինսյուժետայինսյուժետային----կառուցվածքային կառուցվածքային կառուցվածքային կառուցվածքային 
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    

Դրամաները ծավալային առումով պայմանականորեն կարող են 
լինել փոքր և մեծ (full-length): Փոքր դրամայում (անգլ.՝ short play կամ 
playlet, one-act play) առկա են ռեմարկներ, երկխոսություններ, մենախո-
սություններ և այլն, սակայն դրանց մեջ միշտ չէ, որ պահպանվում են 
դրամատուրգիական կոմպոզիցիայի բաղադրիչները: Թատերագիրներին 
հաճախ չի հաջողվում ստեղծել ամբողջական կերպարներ փոքր թատե-
րախաղերում, որտեղ գործող անձինք հիմնականում, բայց ոչ միշտ սա-
կավաթիվ են: Մեկ գործողությամբ դրամայի կառուցվածքին բնորոշ է 
տեսարանների, ներքին ու արտաքին գործողությունների սակավու-
թյունը, որը կարող է հանգեցնել դրամայի գեղարվեստական տարածքի և 
ժամանակի նեղացման: Դրամայի «փոքր ժանրերի» «ձևաչափով» կարող 
են գրվել տարաբնույթ երկեր՝ աբսուրդի, հոգեբանական դրամա, սոցիա-
լական, վավերագրական դրամաներ. այն կարող է լինել նատուրալիստա-
կանից մինչև գրոտեսկային-պարադոքսալ, ինչպես, օրինակ, Սլ. Մռոժեկի 
«Չարլին» և այլն:  

Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունեն «փոքր դրամաները»: Դրանք բաղկա-
ցած են հիմնականում մեկ գործողությունից ու մի քանի տեսարաններից, 
սակայն ժամանակակից թատերագրության մեջ կարող է «խախտվել» այդ 
օրինաչափությունը. այն կարող է լինել երկու կարճ գործողություններով, 
փոքր ծավալով, լակոնիկ, հիմնականում չի ունենում ենթասյուժե, կոն-
ֆլիկտը «չի հասցնում» զարգանալ, հաճախ չի ունենում նախադրություն, 
տեղի, ժամանակի և գործողության եռամիասնությունը և՛ պահպանվում 
է, և՛ չի պահպանվում՝ կապված պիեսի ժանրային յուրահատկություն-
ների հետ: Եթե մեծ (full-length) պիեսներում գործողությունը պետք է 
զարգանա վերընթաց, և դրա յուրաքանչյուր շրջափուլ նախորդի հարա-
բերությամբ պետք է հատկանշի զարգացման առավել բարձր աստիճան, 
ապա փոքր դրամայում միշտ չէ, որ լիարժեք է այդ զարգացումը: Գործող 
անձինք հիմնականում սակավաթիվ են: «Փոքր» պիեսների լեզուն պարզ 
է, երկխոսությունները՝ դինամիկ: Շատ կարևոր է յուրաքանչյուր բառի 
արժեքը ծավալային առումով՝ քչի մեջ շատ բան ասելու գրողական 
ունակությունը: Սակավաթիվ են այն փոքր պիեսները, որոնց մեջ 
կերպարներն ամբողջական են: Ինտրիգը դառնում է «փոքր դրամայի» 
առանցքը, առաջ մղող ուժը, գործողությունը կազմակերպելու եղանակը:  
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Պատմական ակնարկ.Պատմական ակնարկ.Պատմական ակնարկ.Պատմական ակնարկ.    
փոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքըփոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքըփոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքըփոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքը    

Այն գոյություն ուներ դեռևս անտիկ Հունաստանումանտիկ Հունաստանումանտիկ Հունաստանումանտիկ Հունաստանում, որտեղ ծավալով 
ավելի մեծ էր՝ ըստ մեկ գործողությամբ պիեսների արդի «չափորոշիչ-
ների». գերազանցում էր 60 րոպեն՝ հասնելով 80-ի: Հունական մշակու-
թային կյանքում իրենց ուրույն տեղն ունեին մեկ արարով պիեսները: 

Հռոմեական զավեշտական պիեսների հնագույն ձևերից էր 
ատելանանատելանանատելանանատելանան (fabula Atellana), որն անվանվել է նաև «օսկական երգ»: 
Բերքահավաքներին նվիրված ժողովրդական այս ստեղծագործություն-
ները լի են եղել գռեհկաբանությամբ, կենցաղայնությամբ, սարկազմով, 
ցինիզմով և հաճախ բեմադրվել են ողբերգություններից հետո՝ «ցրելու 
ձանձրույթը»: Չորս դիմակ-կերպարներով, մեկ գործողությամբ այս պիես-
ները հաճախ դժկամությամբ են ընդունվել բարձր խավի կողմից, ավելին՝ 
հոգևոր դասի ներկայացուցիչները և բարձրատոհմիկներն այն համարել 
են անբարոյական գործողություն, իսկ, օրինակ, Հուլիոս Կեսարն արգելել 
է այն բեմադրել: Ատելանաների գրական սկզբնավորմամբ հայտնի են 
բանաստեղծներ Նովիուսը և Լուցիուս Պոմպոնիուսը: 

Միջին դարերում Միջին դարերում Միջին դարերում Միջին դարերում դրամայի զարգացումը կապվում է վաղ քրիստո-
նեական եկեղեցու հետ: Բեմում ներկայացվում էր սուրբ հաղորդության 
տեսարանի բեմականացումը (Հիսուսի «Վերջին ընթրիքը» առաքյալների 
հետ): Գրական հիմքը Հին և Նոր Կտակարաններն էին: Իսպանիայում, 
Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում լայն տարածում 
գտան միստերիաները միստերիաները միստերիաները միստերիաները և մորալիտեներըմորալիտեներըմորալիտեներըմորալիտեները (Morality plays), իսկ, օրինակ, 
Ուեյքֆիլդում, Յորքում, Քոնվենթրիում ներկայացվում էին 10-20-րոպեա-
նոց բեմականացված հոգևոր պատմություններ:  

Իսպանական թատրոնում ընդմիջումների ժամանակ ևս ներկայաց-
վում էին 2-3 գործող անձանցով փոքր պիեսների բեմադրություններ: 
Կոչվում էին սայնետասայնետասայնետասայնետա (ֆր.՝ saynète1): Դրանք երգիծական բնույթի ստեղ-
ծագործություններ էին՝ նման սքետչի: Լավագույն հեղինակներ են հա-
մարվում Լոպե դե Ռուեդան, Ռամոն դե լա Կռուզը, Կալդերոնը և այլք: 

Իտալական «Կոմեդիա դել արտի» իմպրովիզացիոն ներկայացում-
ները ևս հաճախ եղել են փոքր դրամայի ձևաչափում: Եղիսաբեթյան 
շրջանի Անգլիայում կային մեկ գործողությամբ հայտնի ստեղծագործու-
թյուններ, ինչպես, օրինակ, «Գոնզագոյի ողբերգությունը», որ ներկայաց-

                                                                 
1 https://www.universalis.fr/encyclopedie/saynete/. 
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վում էր պալատում, իսկ այդ ժամանակաշրջանում ամենահայտնի 
անուններից էր Թոմաս Միդլթոնն իր պիեսներով՝ փոքր և մեծ կտավի 
երկերով: Ժամանակ անց մեկ գործողությամբ պիեսների սիրողական 
բեմադրություններում ներգրավված էր նաև դասական գրող Չ. Դիքենսը, 
որ ներկայացնում էր նաև իր իսկ ստեղծագործությունների բեմականաց-
ված ընթերցանությունը2: 

Իռլանդիայում, Անգլիայում և Միացյալ Նահանգներում պրոֆեսիո-
նալ թատերախմբերը ֆարսային-վոդևիլային բնույթի բեմադրություններ 
էին ներկայացնում մինչև հիմնական ներկայացումը կամ դրանից հետո: 
Ինչպես նշում են Ռեքս Ուոլֆորդը և Քոլին Դոլեյը «Մեկ գործողությամբ 
պիեսի տեղեկագիրք» աշխատության մեջ, մեծ ժողովրդականություն էր 
վայելում Ջ. Մ. Մորթոնի հեղինակած ֆարսը՝ «Բոքսը և Քոքսը» (1847 թ.), 
որը «30-րոպեանոց պիես»3 էր՝ ֆարսավոդևիլային թատերախաղերում 
հաճախ կրկնվող սյուժեով (երկու կենվորները՝ Բոքսը և Քոքսը, սիրա-
հարվում են տանտիրուհուն, սակայն վերջինս «գնում է» մի երրորդ 
մարդու՝ Կնոքսի հետ):  

Մեկ գործողությամբ, բառացի՝ «վարագույր բարձրացնող» (“Curtain 
Raiser”) պիեսները լայն տարածում գտան 18-րդ դարի 2-րդ կեսին ու 19-րդ 
դարում: Փոքր պիեսներ սկսեցին գրել Բելգիայում Մ. Մետերլինկը 
(«Ինքնակոչը»), Ավստրիայում՝ Հյուգո ֆոն Հոֆմանշթալը («Մադոննա 
Դիանորա»), Արթուր Շնիցլերը («Գրականություն»), Բոլիվիայում՝ 
Ֆեդերիկո Մորեն («Միջախաղ»), Ֆրանսիայում՝ Ջ. Անքեյը («Պարոն 
Լամբլին»), Գերմանիայում՝ Կարլ Էթլինգերը («Ալտրուիզմ»), Ֆրանկ 
Վեդեքինդը («Տենորը»), Անգլիայում՝ Առնոլդ Բեննեթը («Լավ կինը» 
ֆարսը), Ջորջ Կալդերոնը («Քարե խրճիթը»), Հնդկաստանում՝ Դհան 
Գոփալ Մուքերջին («Ինդրայի դատաստանը»), Իռլանդիայում՝ Լեդի 
Գրեգորին («Ուղղիչ տան հիվանդասենյակը»), Հոլանդիայում՝ 
Ջ. Հ. Սփինհոֆը («Լուիզ»), Հունգարիայում՝ Լայոս Բիրոն («Տատը»), Իտա-
լիայում՝ Ջուզեպե Ջիակոզան («Հոգու իրավունքները»), Ռուսաստանում՝ 
Լեոնիդ Անդրեևը («Ինչ-որ մեկի հարևանի սերը»), Անտոն Չեխովը 
(«Առաջարկություն»), Իսպանիայում՝ Ջակինտո Բենավենտեն («Նրա 
այրու ամուսինը»), Շվեդիայում՝ Ավգուստ Սթրինդբերգը («Պարտա-
տերը»), Դանիայում՝ Գուստավ Վիդը («Աշնանային կրակներ»), ԱՄՆ-ում՝ 

                                                                 
2 Տե՛ս https://www.charlesdickenspage.com/dickens-and-the-theatre-moskovitz.html: 
3 Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion, A&C Black London, 

2011, p. 162. 
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Լյուիս Բիչը («Եղբայրները»), Հարրի Քեմփը («Բոկաչչոյի չպատմված 
պատմությունը») և շատ ուրիշներ:  

Թեև «փոքր դրաման» լայն տարածում ուներ ամբողջ աշխարհում, 
բայց մեծ մասսայականություն էր վայելում մասնավորապես Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներում, փորձարկվում նաև նշանավոր դասականների 
կողմից: 1878-ին լայն տարածում ուներ բազմիցս բեմադրված «Հին 
սիրային նամակներ» մեկ գործողությամբ պիեսը, իսկ 1870-ականներին 
«Էդուարդ Հարրիգանը գրեց 75 փոքր պիեսներ...», որոնք ավելի շատ մոտ 
էին «սկետչների, քան պիեսների»4, իսկ «Ավգուստուս Թոմասը թատրոնի 
համար նախատեսված իր մեծամասշտաբ գործերի հետ տպագրել էր նաև 
մեկ արարով 12 պիեսներ մինչև 1898 թվականը»5: Ուիլյամ Դ. Հոուելզը 
համարվում է ամերիկյան մեկ գործողությամբ պիեսների առաջին 
լավագույն դեմքերից մեկը, որի որոշ պիեսներ արժանացել են Ջ. Բ. Շոուի 
խրախուսանքին: Շոուն դերասան Արնոլդ Դելիի խնդրանքով գրեց 
«Ինչպես խաբեց նրա ամուսնուն» սատիրայի տարրերով կոմեդիան 
(1904 թ.), այլ բրիտանացի թատերագիրներ՝ Ա. Վ. Պիներոն, Ջ. Մ. Բարրին 
և այլք, նույնպես գրում էին մեկ գործողությամբ դրամատիկական երկեր:  

Բազմաթիվ թատրոնների խաղացանկերում իրենց հաստատուն 
տեղն ունեին մեկ գործողությամբ պիեսները, որոնք բեմադրում էին թե՛ 
պրոֆեսիոնալ, թե՛ սիրողական խմբերը: 1920-30-ականներին Բրիտա-
նիայում փոքր դրամաները՝ որպես դիդակտիկ նյութ, հայտնվեցին նաև 
կրթական հաստատություններում, մասնավորապես դպրոցների համար 
տպագրվեց «Այսօրվա մեկ արարով պիեսները» վերնագրով ժողովածու6: 

Ավանդական էին դարձել նաև փոքր դրամայի տեղական փառա-
տոները, որոնց մասնակցում էին հայտնի դրամատուրգներ (Թորնթոն 
Ուայլդեր, Յուջին Օ’Նիլ, Ջոն Մեյսֆիլդ և այլք): 1925-ից հետո տարածում 
գտան նաև քաղաքական առակ հիշեցնող փոքր դրամաները, որոնցից 
ամենաշատ աչքի ընկնողը Քլիֆֆորդ Օդեթսի «Ձախլիկին սպասելիս» 
(1936 թ.) պիեսն էր: Մեկ գործողությամբ դրամաները տեղ գտան նաև 
ռադիոյում, եկեղեցիներում: Հայտնի էր Օրսոն Ուելլսի կեսժամանոց ռա-
դիոպիեսների շարքը (1938 թ.):  

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 30-40 րոպե 

                                                                 
4 Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion, A&C Black London, 

2011, p. 162. 
5 Նույն տեղում: 
6 Տե՛ս Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion..., էջ 165: 



 
– 117 – 

տևող փոքրածավալ պիեսների բեմադրություններ երբեմն ներկայացվում 
էին զորախմբերի առաջ: Պատերազմից հետո ծաղկում ապրեցին 
ամերիկյան փոքր դրամաները, իսկ ամերիկյան թատրոնի պատմաբան 
Լեոնարդ Ջակոբսն այն անվանեց «խանդավառ վերածնունդ»7: Թե՛ պրո-
ֆեսիոնալ, թե՛ սիրողական թատերախմբերը հաճախ էին անդրադառնում 
այս դրամաներին, իսկ նշանավոր դրամատուրգներ Արթուր Միլլերը, 
Վիլյամ Սարոյանը, Թեննեսսի Ուիլյամսը, Էդուարդ Օլբին ստեղծում էին 
նաև փոքրածավալ դրամատիկական գործեր: Ինչպես նշում են Ռեքս 
Ուոլֆորդը և Քոլին Դոլեյը, «Ռադիոն և հեռուստատեսությունը բերրի հող 
էին նախապատրաստում ավելի փոքր դրամաների համար (30-60 րոպե 
տևողությամբ) այնպիսի գրողների կողմից, որպիսիք էին Հարոլդ 
Փինթերը, Թոմ Սթոփփարդը և Քերիլ Չըրչիլլը...»8: ԱՄՆ-ում որոշ փոքր 
դրամաներ անգամ արժանացել են Պուլիցերյան կամ Թոնի մրցանակ-
ների: Շատ գրողներ հայտնի դարձան՝ հենց փոքրածավալ պիեսների թա-
տերագրական բարդությունները հաղթահարելով: Գրականագետները 
հաճախ են բանավիճել թատերական երկերի ծավալի, ներքին ձևի ու 
կառուցվածքի շուրջ, իսկ մասնավորապես մեկ գործողությամբ պիեսի 
մասին Լեոնարդ Ջակոբսը գրում է. «Մեկ արարով գործ գրելը մարտա-
հրավեր է, որովհետև դու պետք է շատ խստապահանջ լինես նյութի ընտ-
րության հարցում...»9: 

Յուջին Օ’Նիլն առաջին ամերիկացի թատերագիրն էր, որը 
ժողովրդականություն ձեռք բերեց հատկապես իր փոքր դրամաներով: 
Ծավալային ձևաչափը հաճախ թույլ չէր տալիս դրամատիկական երկը 
հասցնել գեղարվեստական ամբողջականության, այդ իսկ պատճառով 
փոքր պիեսները հաճախ մնում էին չբեմադրված կամ «կորուսյալ»: 
Անգամ Նոբելյան ու Պուլիցերյան մրցանակակիր Օ’Նիլի՝ մեկ գործողու-
թյամբ մի շարք պիեսներ անլիարժեք բեմականության պատճառով 
մնացին չբեմադրված. «Այն, ինչը կարող էր պիեսը դարձնել հետաքրքիր 
ընթերցանության համար, կարող էր թատրոնի համար լինել տարօրի-
նակ...»10,– նշում է Բենջըմին Դ. Քարսոնը «Յուջին Օ’Նիլի մեկ արարով 
պիեսները» երկի ներածության մեջ (թարգմանությունը մերն է – Է. Զ.): 

                                                                 
7 Տե՛ս Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion..., էջ 169: 
8 Նույն տեղում, էջ 170: 
9 https://www.backstage.com/magazine/article/one-act-takes-center-stage-14638/. 
10 Bennett Y. Michael and Carson D. Benjamin, Eugene O’Neill’s One-Act Plays, 

Palgrave Macmillan,  2012, p. 10.... 
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Շատ փոքր դրամաների (playlet)(playlet)(playlet)(playlet) վարպետ Թորնթոն Ուայլդերը, իր 
խոսքերով ասած, գրում էր «երեքրոպեանոց պիեսներ 3 գործող 
անձանցով»11 («Ֆրանսիայի թագուհիները», «Մարդու տարիքները», 
«Մանկություն» և այլն): Ամերիկյան դրամատուրգիայում մասնավորա-
պես փոքր դրամայի նորացման ու զարգացման տեսակետից առանձնա-
հատուկ տեղ ունի Վիլյամ ՍարոյանըՎիլյամ ՍարոյանըՎիլյամ ՍարոյանըՎիլյամ Սարոյանը, որը մինչև «Իմ սիրտը լեռներում է» 
պիեսը ստեղծելը գրել է փոքր, իր բնորոշմամբ «պզտիկ խաղեր»: «Այդ 
փոքր խաղերը (playlet) կամ կարճ պիեսները (short plays) թեև ամբողջա-
կան չեն («Նորեկները»), սակայն իրենց սեղմությամբ իսկ բազմաշերտ են, 
և ավելի շուտ կարելի է կոչել «թատերական տեսարան կամ դրվագթատերական տեսարան կամ դրվագթատերական տեսարան կամ դրվագթատերական տեսարան կամ դրվագ»»»»»12: 
Եթե ընդունված էր փոքր դրամաներում կիրառել սակավաթիվ գործող 
անձանց, ապա Վ. Սարոյանը «խախտեց» այդ ավանդույթը և տասնյակից 
ավելի կերպարներ ներմուծեց ծավալով փոքր թատերախաղերում: 
Երբեմն պատմվածք հիշեցնող սարոյանական փոքր դրամաները ժանրա-
յին տարատեսակության համատեքստում հարուստ են՝ աբսուրդի դրա-
մա, բալետային պիես, իտալական օպերա, ռադիոպիես, հեռուստապիես 
և այլն13: 

Փոքր թատերախաղերի դասական վարպետներ են նաև Ավգուստ 
Սթրինբերգը, Թեննեսսի Ուիլյամսը, Էժեն Իոնեսկոն, Սեմյուել Բեքեթը, 
Կոբո Աբեն, Բիլլի Արոնսոնը, Արթուր Միլլերը, Ջոզեֆ Հելլերը, Դուգլաս 
Հիլլը, Մորիս Մետերլինկը, Ա. Ս. Պուշկինը և այլք: 

Ինչ վերաբերում է մեր գրականությանը, հին շրջանից կամ միջ-
նադարից մեզ հասած նմուշներ գրեթե չկան: 

10-14-րդ դդ.-ում, ըստ պատմագրության, Անիում բեմադրվում էին 
ներկայացումներ, որոնց դեմ պայքարում էր եկեղեցին՝ դրանք համա-
րելով «հեթանոսության մնացուկ»14: Ավելի ուշ ներկայացումներ էին 
բեմադրվում առանձին գաղթօջախներում, և թարգմանական պիեսներին 
զուգահեռ շրջանառվում էին նաև հայերեն հոգևոր-սրբախոսական ու 
պատմական-հայրենասիրական ստեղծագործություններ, որոնցից 

                                                                 
11 https://www.thorntonwilder.com/playlets-1. 
12 Զոհրաբյան Է., Վ. Սարոյանի թատերգությունների թարգմանությունը // 

«Հայոց լեզու և գրականություն», 1-2, 2008, էջ 90: 
13 Տե՛ս «Բան ունեմ ասելու», պիեսների ժողովածու, ՀԳՄ հրատ., Երևան, 2012 

(թարգմանությունը մերն է՝ Է. Զ.): 
14 Տե՛ս Հակոբյան Թ. Խ., Անի մայրաքաղաք, Երևան, 1988, էջ 134: 
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շատերի հեղինակները Մխիթարյան միաբանության հայրերից էին, այդ 
թվում Պետրոս վրդ. Մինասյանը: 

19-րդ դարի առաջին կեսին հիշատակվում են Խաչատուր Աբովյանի 
որոշ դրամաներ («Գիժն ուսումնարանում», «Ֆեոդորա կամ որդիական 
սեր»): Ազգային գրականության մեջԱզգային գրականության մեջԱզգային գրականության մեջԱզգային գրականության մեջ մեզ հասած մեկ գործողությամբ 
պիեսներից է Պետրոս Դուրյանի «Տարագիր ի Սիպերիա» ողբերգությունը: 
Թատերախաղի ինքնագրում գրության տարեթիվը նշված չէ: 
Ս. Սիմոնյանը ենթադրում է, որ «Տարագիր ի Սիպերիա»-ն հեղինակված է 
«Նալբանդյանի մահվան թարմ տպավորության տակ, 1866-ին»: 
Մ. Նալբանդյանի հիշատակին նվիրված միջոցառումների հետ է կապում 
թատերախաղի ստեղծումը Ս. Բազյանը. «Այդ ամենի տպավորության 
տակ պետք է, որ Դուրյանը գրած լինի «Տարագիր ի Սիպերիա» նորահայտ 
դրաման՝ գլխավոր հերոս դարձնելով Նալբանդյանին»15: Ավելի որոշակի է 
արտահայտվել Գ. Ստեփանյանը: Նախապես, թատերախաղին նվիրված 
հոդվածում նա «Տարագիր ի Սիպերիան» համարել է «գրական առաջին 
փորձ»16, իսկ «Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության» աշխա-
տության մեջ17 դիտել է «ժամանակագրական կարգով» երկրորդ թատերա-
կան ստեղծագործությունը: 

Փոքր դրամա է համարվում նաև Գաբրիել Սունդուկյանի «Գիշերվան 
սաբրը խեր է» վոդևիլը (գրվել է 1863-ին, առաջին անգամ տպագրվել է 
1866 թ.): Հեղինակը աննշան փոփոխություններ է մտցրել պիեսում, ձեռա-
գիրը չի պահպանվել: 1866 թ. ապրիլի 12-ին կայացավ Գ. Սունդուկյանի 
մի նոր` մեկ գործողությամբ պիեսի՝ վոդևիլի առաջին ներկայացումը, որը 
այն ժամանակ դեռևս կոչվում էր «Օսկան Պետրովիչն էրազումը»: 
Սունդուկյանին զուգահեռ Թիֆլիսում ստեղծագործում էր նաև մասնագի-
տությամբ բժիշկ Միքայել Տեր-Գրիգորյանը, որի գործերի նկատելի մասը 
ծավալով փոքր դրամատիկական երկեր էին: 

Դերասան, դրամատուրգ, թարգմանիչ, խմբագիր Էմին Տեր-
Գրիգորյանը 1869-ին գրել է «Խեչոյի թուզը», որը տպագրվել է 1894-ին 
Երևանում, «Վայրենին» (1894 թ.), այլ գործեր, որոնք նկատելի հետք չեն 
թողել մեր դրամատուրգիայի պատմության մեջ: Է. Տեր-Գրիգորյանի 
փոքր դրամաները բեմադրվել են Երևանում, Թիֆլիսում: 

                                                                 
15 Սըվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, Առաջաբան, Երևան, 1960, էջ 33: 
16 Տե՛ս «Գրական թերթ», 9 մարտի, 1962, № 10: 
17 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 

առաջին, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երևան, 1962, էջ 405: 
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Դ. Դեմիրճյանը ևս գրել է գեղարվեստական արժանիքներով ոչ 
այնքան առատ, փոքրածավալ պիեսներ՝ «Համառոտ անմահներ և հավեր-
ժական մահկանացուներ» (գրելու ստույգ թվականը հայտնի չէ), «Օմարն 
ու Մարտիրոսը» (1928 թ.) և այլն: 

Գրականագետ Ա. Ավանեսյանն իր «Արդի հայ դրամատուրգիան 
(1991-2008 թթ.)» ուսումնասիրության մեջ հպանցիկ անդրադարձել է 
«իրենց բազմազանությամբ ու քանակով աչքի ընկնող փոքր դրամա-
ներին»18 և այդ ժանակահատվածում գրված պիեսներին (Ա. Այվազյան՝ 
«Բիլիարդ», Կ. Խոդիկյան՝ «Զգույշ, դռները բացվում են», Ս. Խալաթյան՝ 
«Վերջին ծաղրածուն» և այլն): 2008-2020 թթ. ևս ժամանակակից հայ դրա-
մատուրգիայում շարունակաբար գրվել են տարատեսակ և գեղարվես-
տական արժանիքներով, ինչպես նաև բեմականության զանցառումներով 
բազմաթիվ փոքր դրամաներ, որոնց մի մասը բեմադրվում է թատրոննե-
րում, թատերական բուհերում: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ընդունված է «փոքր դրամա» համարել 10-40-րոպեանոց և նույնաքա-
նակ էջեր ունեցող թատերգությունները: Ժամանակակից գրական-
թատերական կրթօջախներում դրամայի տեխնիկայի դասընթացների 
շրջանակում «փոքր դրամայի» արտահայտություն են համարում 10-40 էջ 
և 1-40 րոպե տևողություն ունեցող պիեսներն ու դրանց բեմադրություն-
ները: 

 21-րդ դարում ևս փոքր դրաման ժանրային տարաձևումներով մնում 
է որպես հաճախ բեմադրվող, դարի ռիթմին համահունչ դրամատիկա-
կան երկ, իսկ մի շարք երկրներում դեռևս ակտիվորեն անցկացվում են 
մեկ գործողությամբ պիեսների բեմադրությունների փառատոներ: 

«Փոքր դրաման»՝ որպես ծավալային պայմանաձև, ստեղծվել է դեռևս 
անտիկ շրջանում և ժանրային տարատեսակությամբ շարունակում է 
կիրառվել մինչև մեր օրերը, դառնում նախընտրելի ժանր արդի թատրոն-
ներում՝ պահանջելով գրելու վարպետության նոր աստիճան: 

    
        

                                                                 
18 Ավանեսյան Ա., Արդի հայ դրամատուրգիան (1991-2008 թթ.), Երևան, 2011, 

էջ 28: 
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«Малая драма»«Малая драма»«Малая драма»«Малая драма»::::    теория и вопросы по историитеория и вопросы по историитеория и вопросы по историитеория и вопросы по истории    
    

Эльфик Зограбян Эльфик Зограбян Эльфик Зограбян Эльфик Зограбян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: aтелла ́на, объемные условности, мистерия, моралите, 
сайнета, фарс, радиопьеса, жанр, абсурдистские пьесы    

По объему драмы могут быть маленькими или большими (full-length). 
В маленькой драме (англ.՝ short play или playlet, one-act play) есть реплики, 
диалоги, монологи и т. д., но не всегда в них сохраняются составляющие 
драматической композиции. Драматургам часто не удается создать закон-
ченных персонажей в небольших пьесах, где персонажей в основном, но не 
всегда мало. В формате «маленькая драма» могут быть написаны разножан-
ровые пьесы-драма абсурда, психологическая драма, социальная, докумен-
тальная драма, она может быть от натуралистической до гротескно-пара-
доксальной, такой как, например, «Чарли» Сл. Мрожека и др. Маленькой 
драмой принято считать 10-40-минутные пьесы и драматургии с таким же 
количеством страниц. В современных литературно-театральных школах, в 
рамках курсов по технике, драматургии ставятся пьесы объемом 10-40 
страниц и 1-40 минут, и их постановки считаются малыми драмами. В 21 
веке эта маленькая драма с жанровыми вариациями остается часто инсце-
нированной драмой в соответствии с ритмом века, а в некоторых странах 
до сих пор активно проводятся фестивали одноактных спектаклей. 

Маленькие драмы, как объемные условности, создавались в 
древности; они продолжают писаться в самых разных жанрах и по сей 
день, становясь предпочтительными в современных театрах, требуя нового 
уровня писательских навыков. 
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“Short Play”“Short Play”“Short Play”“Short Play”::::    Questions Questions Questions Questions of Theory and Historyof Theory and Historyof Theory and Historyof Theory and History    
    

Elfik ZohrabyanElfik ZohrabyanElfik ZohrabyanElfik Zohrabyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: fabulaatellana, by size conventionally, mystery, moralité, 
saynete, farce, radioplay, genre, absurd play 

Dramas conventionally may be short and so called full-length by size. In 
short plays (i.e. - playlets, one-act plays), there are remarks, dialogues and so 
on, but sometimes the components of dramatic composition are broken off. The 
playwrights do not often succeed in creating complete characters in short plays 
where the persons are few, but it can be done. Short “form” plays can be 
written including absurd, psychological, social, documentary dramas and so on. 
They might be from naturalistic to grotesque-paradoxal, such as Sl. Mrozhek’s 
“Charlie,” etc. Short plays are considered to be a 10-40-minute plays and the 
works with the same number of pages. In modern literary-theatrical schools, or 
in many universities, within the framework of drama technique courses, short 
dramas are considered to be those which have from 10-40 pages and from 1-40 
minutes of performances. In the 21st century short plays of different genres 
remain as often performed modern works, and in many countries one-act play 
festivals are held.  

Short plays, by size and conventionally, have been created since antique 
era and within various genres they continue to be written to this day, becoming 
preferred in modern theaters, requiring a new level of writing skills.    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    05.09.05.09.05.09.05.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    12.09.12.09.12.09.12.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 82.02/.09 
Պարոդիա և Պարոդիա և Պարոդիա և Պարոդիա և միջտեքստայնություն:միջտեքստայնություն:միջտեքստայնություն:միջտեքստայնություն:    

Հաղորդագրություն ևՀաղորդագրություն ևՀաղորդագրություն ևՀաղորդագրություն և    երկխոսություներկխոսություներկխոսություներկխոսություն    
    

Նաիրա Համբարձումյան Նաիրա Համբարձումյան Նաիրա Համբարձումյան Նաիրա Համբարձումյան     
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . կրկնավորում, ներքին հյուսվածք, պարոդիա-

կան երկխոսություն, պարոդիական տոնայնություն, նշանագիտություն, 
հաղորդագրություն, միջնորդ տեքստ 

 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Պարոդիայի ծագումը առնչվում է կրկնավորման գաղափարին. եթե 
նախատեքստը և միջնորդ տեքստը ի սկզբանե ողբերգականության կրողն 
են, ապա դրանց զուգահեռ հնարավոր են կոմիկական կամ երգիծական 
հղումներ, քանի որ ծաղրվող երևույթների զավեշտալի կրկնավորումների 
միջոցով պարոդիան բացահայտում է դրանց իրական էությունը: Բախ-
տինը պարոդիան դիտարկում է պսակազերծող կրկնավորության տիրույ-
թում՝ ընդգծելով, թե այն միայն ծաղրվող տեքստի մերկանդամ ժխտողա-
կանությունը չէ, այլ նաև արվեստով գրված ստեղծագործություն: Ի լրումն 
Բախտինի՝ կարելի է և ավելի հեռուն գնալ՝ բացահայտելով նաև պարո-
դիայի և եկեղեցական ծեսերի ծագումնաբանական փոխառնչությունները, 
քանի որ պարոդիայի ենթարկվող «սրբազան» երևույթը ի սկզբանե ուղե-
կցվում է ոչ թե կատակերգականով, այլ ողբերգականով՝ նմանօրինակ 
երևույթների հակասական միասնությունը դարձնելով պարոդիայի հենք 
և երևութացնելով պարոդիական տեքստի ուժն ու թափը: Ինչպես վերը 
նշվեց, պարոդիայի թիրախ կարող են դառնալ ինչպես առանձին օբյեկտ-
ներ և փոքրիկ տեքստեր, այնպես էլ մեծածավալ երկեր, որոնք միջարկ-
վում են պարոդիական տեքստերով՝ երևութացնելով մի շարք գաղտնա-
գրված հատկանիշներ:  

ՊարոդիայիՊարոդիայիՊարոդիայիՊարոդիայի    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    
Այս համատեքստում ուշագրավ են Համո Սահյանի «Ոչ էն գլխից, ոչ 

էս գլխից», «Բանաստեղծները լուսնի վրա», «Եվ էն գլխից, և էս գլխից» 
պարոդիկ շարքերը1՝ 

 

                                                                 
1 Տե՛ս Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, Հայաստան, 

1975, էջ 441-484: 
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 Իզուր եք նայում դուք իմ ճաղատին, 
 Ես դեռ ջահել եմ, ապագան իմն է: 
 Ինչու եք խփում դուք իմ ճակատին,  
 Ձեր մեղադրանքը անշուշտ անհիմն է: 
 Ես բանաստեղծ եմ և ստեղծաբան, 
 Երգիծաբան եմ և բանաերգիծ, 
 Իզուր եք փորձում փակել իմ ճամփան 
 Եվ ժողովրդին զրկել իմ երգից:  
 ---------------------------------------------- 
 Ես սարի նման կկանգնեմ տեղում, 
 Կայծակի նման կսուրամ անվերջ, 
 Սարը չեք թաքցնի ծառի ստվերում, 
 Եվ չեք թաքցնի կայծակն ամպի մեջ2: 

Վերոնշյալ երեք շարքերում ընդգրկված բանաստեղծությունների՝ 
«Մեր գրողների անունները» (Հովհաննես Շիրազին), «Պոետի հրավերը», 
«Սպառնալիք» (Հիսնամյա սկսնակ գրողի ելույթը երիտասարդ գրողների 
հավաքում), «Նե՛րս եկ, աղվե՛ս» (Մի առակագրի), «Հեղինակավոր 
կարծիք» խորագրերի ներքո հեղինակն ինքը փակագծերում ավելացրել է 
պարոդիա բառը: Պետք է խոստովանել սակայն, որ տվյալ շարքերում տեղ 
գտած պարոդիաներից շատերը մեռած են արդեն, քանի որ ժամանակի 
փորձությանը չեն դիմակայել դրանց հեղինակ-օբյեկտները՝ միաժամա-
նակ ավերելով պարոդիկ տեքստերում տեղ գտած գեղագիտական 
հղումներն ու արդիականության հետ դրանց փոխառնչությունները: 
Պարոդիա ստեղծվում է նաև անհատական կամ հեղինակային ոճի 
ներքին տիրույթները ծաղրի ենթարկելու միջոցով, երբ ընդգծվում է որևէ 
գրական դպրոցի կամ ուղղության, ինչպես նաև բացասական էներգիայով 
հարուստ գրականության ներքին հյուսվածքի (հենքի) գործառույթը, որը 
միախառնվում է հեղինակային տեքստի այլ հատկանիշներին: Հետևա-
բար՝ պարոդիկ տեքստում ոչ միայն հնարավոր է ողբերգականը դառնա 
կատակերգական, այլև կատակերգականը՝ ողբերգական, թեպետ կատա-
կերգականն ու ողբերգականը կարող են ոչ միայն փոխներթափանցվել, 
այլև գործառվել միաժամանակ կամ զուգահեռ (նույն տեքստում 
զուգահեռաբար գործածվելով): Այս համատեքստում ուշագրավ է Խաչիկ 
Մանուկյանի «Հովհաննես Գրիգորյան» պարոդիան՝ 

                                                                 
2 Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, Հայաստան, 1975, 

էջ 460: 
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    ՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննես    ԳրիԳրիԳրիԳրիգգգգորյանորյանորյանորյան    

 Սիրելի՛ս, այնքան փոքր է մեր հայրենիքը, 
 Որ ավլում ու չգիտես որտեղ թափես փոշին, 
 Ստիպված հարևան թշնամի պետության  
 Գլխին ես շաղ տալիս: 
 Իսկ երբ իջնում է գիշերը, 
 Եվ դու ասպիրին բուրող շապիկդ հանելով՝ 
 Ուզում ես պառկել՝ 
 Ոտքերդ դուրս են մնում պետական սահմանից, 
 Եվ ես զգուշորեն դրանք տանում եմ Մեղրիի կողմերը, 
 Իսկ գլուխդ դանդաղ իջեցնում եմ 
 Դիլիջանի ոլորաններից ներքև3:  

Պարոդիկ երկխոսությանը բնորոշ է գլխավորապես պարոդիկ 
տոնայնությունը, որն իր բնույթով անմիջականորեն առնչվում է թե՛ 
պարոդիկ ենթատեքստին և թե՛ տարբեր հատկանիշերի՝ դառնալով 
ինտերտեքստային փոխհարաբերությունների մասնակից, որոնք հնարա-
վոր են ինտերտեքստային առանձնահատկությունների փոխներթափան-
ցումների արդյունքում:  

Միջտեքստայնությունը ընկալելի է նաև միմյանց հաջորդող երկու 
տեքստերի փոխհարաբերությունների տիրույթում (նեղ իմաստով), որոնք 
առնչվում են պարոդիկ ձայնին և դրա տոնայնությանը և առանձնանում 
են հետևյալ հատկանիշներով՝  

ա. տեքստի նշանակություն 
բ. նշանագիտություն 
գ. ժանրի ձևափոխում, հարաբերակցություն և մակարդակ 
դ. ծավալ 
ե. պատկանելության ոլորտ 
զ. հեղինակային ու թեմատիկ առանձնահատկություններ: 
Պարոդիկ հաղորդագրությունը հաստատապես ենթադրում է 

պարոդիկ տոնայնության տարակերպությունը, որի հիմքում ընկած յու-
րաքանչյուր (թեկուզ՝ աննշան) երանգ առաջնային է և թույլատրում է միջ-
նորդ տեքստի միջոցով տեղ հասած և նոր ընթերցմամբ ստեղծված երկ-
րորդ հաղորդագրություն-տեքստի գոյությունը, որի պարոդիականու-
թյունը անշարժացնում է նախորդին` ստեղծելով կոմիկական էֆեկտներ: 
Խաչիկ Մանուկյանի «Հովհաննես Գրիգորյան» պարոդիայի հիմքում 

                                                                 
3 Մանուկյան Խ., Անցումներ, Երևան, 2004, Տի Սո գրաֆիքս, էջ 63:  



 
– 126 – 

(ներքին հյուսվածքում) Հովհաննես Գրիգորյանի «Հայաստան» բանաս-
տեղծությունն է՝  

 Սա իմ երկիրն է – չափերով այնպիսին, 
 որ կարող եմ վերցնել հետս, 
 թե մի հեռու տեղ գնամ: 
 Փոքրիկ, ինչպես ծերացած մայր, 
 Փոքրիկ, ինչպես նորածին զավակ, 
 իսկ քարտեզի վրա 
 ընդամենը արցունքի մի կաթիլ… 
 Սա իմ երկիրն է – չափսերով այնպիսին, 
 որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, 
 որ չկորցնեմ հանկարծ…4:  

Պարոդիկ տեքստի փոխադարձ կապը ենթատեքստի հետ այս դեպ-
քում սահմանվում է որպես վկայագրություն, իսկ նախատեքստի հետ՝ 
տիպաբանական ինտերտեքստայնություն երևույթներով: Վկայագրվող 
ինտերտեքստային կապերը պարոդիայում նույնակերպ չեն, հետևաբար՝ 
դրանցում հնարավոր է ինտերտեքստի երկու՝ ուղղակի և անուղղակի 
տեսակների առանձնացումը: Ուղղակի ինտերտեքստի բաղադրիչները 
անմիջականորեն փոխառվում են նախատեքստից: Սույնը բավական 
ուշագրավ է Եղիշե Չարենցի «Էպիգրամներ և սատիրական բանաստեղ-
ծություններ»5 շարքում:  
    EX UNGUE LEONEMEX UNGUE LEONEMEX UNGUE LEONEMEX UNGUE LEONEM    
    ((((ՊուշկինիցՊուշկինիցՊուշկինիցՊուշկինից))))    

 Լույս ընծայեցի մի անգամ ես իմ 
 Ոտանավորը անստորագիր: 
 Մեկն հոդված տպեց թերթում այդ մասին՝ 
 Նույնպես թաքցրած ազգանունը իր: – 
 
 Բայց ի՞նչ... Չմնաց գաղտնիք մեզանից 
 Ո՛չ անունը իմ և ո՛չ էլ նրա. – 
 Իմ սուր ճանկերից ճանաչեց նա ինձ, 
 Ես ականջներից իմացա նրան6: 
                                                                 

4 Գրիգորյան Հ., Գիշերահավասար, Երևան, Եգեա, 2006, էջ 28:  
5 Տե՛ս Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, հ. 2, Սովետական 

գրող, 1986, 416 էջ:  
6 Նույն տեղում, էջ 363: Ըստ Չարենցի վեցհատորյակի 4-րդ հատորի ծանոթագ-

րությունների՝ սա Պուշկինի նույնանուն բանաստեղծության թարգմանությունն է: 
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Անուղղակի միջտեքստը չի դիտվում որպես պարոդիայի անմիջա-
կան օբյեկտ, այլ որոշակի հակադրամիասնության տիրույթում միջնորդ-
վում է որևէ այլ տեքստով՝ նպաստելով պարոդիկ օբյեկտի և նախա-
տեքստի գեղագիտական հատկանիշների չհամընկնելուն՝ 

    
    ԼենինԼենինԼենինԼենինգգգգրադյանրադյանրադյանրադյան    սենտենցսենտենցսենտենցսենտենց    

 Այս քաղաքում, որ ցուրտ, մառախլապատ է միշտ, 
 Ուր արեգակն անգամ բարձրանում է միգոտ,– 
 Ճաշակեցիր դու մի զարմանալի՛ հանգիստ, 
 Օ՜, անհանգի՛ստ իմ սիրտ, անհանգրվան ճամփորդ: – 
 Դու ծանրախոհ դարձար, ինչպես այս գորշ Նևա՛ն, 
 Ինչպես այս գորշ Նևա՛ն, դարձար անշեղ,–  
 Եվ երբ դառնաս կրկին դու Երևան՝ 
 Էլ դժվար թե նա քեզ իր փոքրությամբ ճնշե…7: 
ՀամընկնելովՀամընկնելովՀամընկնելովՀամընկնելով    պարոդիպարոդիպարոդիպարոդիաաաակկկկանանանան    ձայնինձայնինձայնինձայնին    ուուուու    տոնայնությանըտոնայնությանըտոնայնությանըտոնայնությանը՝՝՝՝    հաճախհաճախհաճախհաճախ    

ինտերտեքստըինտերտեքստըինտերտեքստըինտերտեքստը    համապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանումհամապատասխանում    էէէէ    պարոդիպարոդիպարոդիպարոդիաաաակկկկանանանան    օբյեկտիօբյեկտիօբյեկտիօբյեկտի    բնուբնուբնուբնութաթաթաթա----
գգգգրուրուրուրությամբթյամբթյամբթյամբ    ստեղծվողստեղծվողստեղծվողստեղծվող    տեքստերինտեքստերինտեքստերինտեքստերին, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    նաևնաևնաևնաև    երերերերգգգգիծականիծականիծականիծական    օբյեկտիօբյեկտիօբյեկտիօբյեկտի    
նշանշանշանշանանանանակուկուկուկությամբթյամբթյամբթյամբ    գգգգործառվողործառվողործառվողործառվող    պարոդիաներինպարոդիաներինպարոդիաներինպարոդիաներին: Ի սկզբանե դրանք 
գործառվում են որպես բաղադրիչ տեքստեր, քանի որ այլ տեքստերից 
կատարվող փոխառությունները կամընտրական են, և պարոդիայի 
(որպես ժանրի) թիրախային տեքստերը սերում են ինտերտեքստի 
տիպաբանական հնարավորություններից: Այս համաշարում ուշագրավ է 
Խաչիկ Մանուկյանի «Փոթորիկ կորցրած թաշկինակով» պարոդիան, որը 
ստեղծվել է Հովհաննես Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» 
նկարագրական բանաստեղծության անմիջական ընթերցումից8՝ 

    
    ՓոթորիկՓոթորիկՓոթորիկՓոթորիկ    կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած    թաշկիթաշկիթաշկիթաշկինակովնակովնակովնակով    

 ԱՄՆ-ում հիմա քամիներ են վայում, 
 Տանիքներ են շարում իրար ուսի, 
 Տիրոջ քիթը կորցրած թաշկինակն է պարում 
 Արդի պոետ քաչալ Հովհաննեսի: 
  
                                                                 

7 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, հ. 2, Սովետական գրող, 
1986, էջ 361:  

8 Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն: Սույն ուսումնասիրության մեջ թե՛ նախատեքստերը և 
թե՛ պարոդիաները մեջբերվել են ամբողջականորեն՝ դրանցում առկա գեղագի-
տական կողմնորոշումները լիովին ի ցույց դնելու նպատակով:  
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 Ավերակված տներ, փլատակներ բազում, 
 Անդրաշխարհից՝ զանգը հեռախոսի 
 Ալեն Գինզբերգն է մի երկնախցից խոսում, 
 Եվ արցունքն է հոսում Հովհաննեսի:9  

Նմանօրինակ նշանագիտական մոտեցումը պարոդիկ ձայնի ու 
տոնայնության տիրույթում մշտապես տարբերվում է պարոդիայի 
ենթարկվող օբյեկտից, քանի որ պարոդիկ տեքստի հիշողությունը նախ և 
առաջ նրա ինտերտեքստայնությունն է: Այսօրինակ տեքստը համընկնում 
է հեղինակ-օբյեկտի հիշողության և այլ տեքստերի միջև՝ միաժամանակ 
թույլատրելով դիտարկելու միևնույն տեքստը՝ հիշողությունն ինքնին-ի 
գործառույթով: Մի կողմից՝ տեքստի հիշողությունը որպես տեքստ-
ինքնին, ստեղծում է երկարատև-միջակայքային այն վիճակը, որ անվա-
նում ենք ինտերտեքստայն(ություն), որը նշանավորվում է որպես իրա-
դարձություն, մյուս կողմից՝ ելնելով Հովհաննես Գրիգորյանի տեքստի 
միօրինակությունից, Խաչիկ Մանուկյանը գիտակցում է, որ իր առջև սև 
հումորի շեշտերով երկրորդական պլանի նկարագրական տեքստ է՝ 
ինտերտեքստային հղումներով՝ «Օ՜, Ալեն Գինզբերգ, դու մեռար և մողո՜ք, 
մողո՜ք», այդ պատճառով էլ հետագա գործողություններով այն միավո-
րում է պարոդայի գործնականությանը՝ ինտերտեքստային հղումը ուղղե-
լով օբյեկտին ու միջնորդ-տեքստին միաժամանակ: Այս դեպքում՝ 
կարևորվում է ոչ միայն պարոդիկ տեքստը, այլև՝ տեքստը-օբյեկտը 
(այստեղ՝ Հովհ. Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» ոտանավորը):10 

                                                                 
9 Մանուկյան Խ., Փոթորիկ կորցրած թաշկինակով // «Գարուն», Երևան, 2000, 

էջ 3: 
10 ԾանոթԾանոթԾանոթԾանոթագրագրագրագրություն: ություն: ություն: ություն: Խաչիկ Մանուկյանը պնդում է, թե «Փոթորիկ կորցրած 

թաշկինակով» պարոդիան գրել է 2000 թվականի հոկտեմբեր ամսին և տպագրել 
նույն թվականի «Գարուն» ամսագրի թիվ 11-ում՝ Հովհաննես Գրիգորյանի «Մի 
գնա այդպես հեզորեն» բանաստեղծության անմիջական ընթերցումից հետո (տե՛ս 
«Գարուն», Երևան, 2000, թիվ 11, էջ 3): Խաչիկ Մանուկյանը պնդում է նաև, թե 
Հովհաննես Գրիգորյանը «Կես ժամանակ» (2002) ժողովածուում ներառել է «Մի 
գնա այդպես հեզորեն» բանաստեղծության փոփոխված տարբերակը (հավանա-
բար իր պարոդիայից ազդվելով` փոփոխել է), քանի որ իր ընթերցած տպագիր 
տեքստը այլ է եղել: Որոնումներս (Ն.Հ.), սակայն, արդյունք չտվեցին, քանի որ 
Հովհ. Գրիգորյանի վերոնշյալ ոտանավորը առկա չէ իմ կողմից ուսումնասիրված 
ՀՀ Ազգային գրադարանի և այլ ֆոնդերի պահոցներում: Պատվիրել էի 1999, 2000 
թվականները (մինչ սույն պարոդիայի տպագրությունը) գրական այն մամուլը, 
որում հնարավոր էր վերոնշյալ ոտանավորի առկայությունը՝ «Գրական թերթ», 
«Գարուն», «Նորք», «Նոր Դար», ամբողջական կազմով չէին 1999 թվականի «Նորք» 
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Հատվածը չենք կրճատում՝ տեքստի ամբողջականությունը պահպանելու 
նպատակով՝  

Օ՜, Ալեն Գինզբերգ, 
ես ողբում եմ քո մահը, բայց ավելի շատ  
իմ ճամպրուկների կորուստն եմ ողբում, որ անհետացան 
խորխորատներում Քենեդու անվան օդանավակայանի… 
Ես շարունակում եմ իմ ողբը,  
թեև վաղուց արդեն Հայաստանում եմ, 
մինչդեռ կոշիկներս հիմա թափառում են Նյու Յորքի փողոցներով… 
կրունկները կտկտացնելով  
(ինչ հրաշալի կրունկնենր, բոլորովին չմաշված), 
ելնում-իջնում են մետրոների շարժասանդուղքներով: 
 
Օ՜, Ալեն Գինզբերգ, դու մեռար և մողո՜ք, մողո՜ք,  
չհասցրիր տեսնել, թե ինչպես եմ սգում քո մահը, 
թե ինչպես էին արցունքները ողողել դեմքս 
և թաշկինակ չկար սրբելու, 
                                                                                                                                                    

հանդեսի համարները (3-րդը և 4-րդը բացակա համարներ էին) և 2000 թվականի 
«Գրական թերթ»-ի շատ համարներ (մոտ 20-22 համար): Ենթադրում եմ, որ Հովհ. 
Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» ոտանավորը տպագրված պետք է լինի 
«Նորքի» կամ «ԳԹ»-ի բացակա որևէ համարում, եթե՝ ա. պարոդիայից հետո 
մտադրված չեն ոչնչացրել տպագրության համարը, բ. բացակա համարները գոյու-
թյուն ունեն ինչ-որ տեղ, գ. հանձնել են գրադարանային պահոցներին, որի հակա-
ռակը հաճախ է պատահում:   

Հ.Հ.Հ.Հ.    Գ.Գ.Գ.Գ. Հովհ. Գրիգորյանի «Մի գնա այդպես հեզորեն» տեքստը, բացի կորած 
տարբերակից, տպագրվել է նաև նրա 2002 թվականին լույս տեսած «Կես ժամա-
նակ» (տե՛ս մեջբերման և հղման թվականը), իսկ այնուհետև 2013 թվականին 
տպագրված «Երբեք չմեռնես» ժողովածուներում: Սույն տրամաբանությամբ՝ 
ստացվում է, որ Խաչիկ Մանուկյանը մարգարեացել է՝ նախօրոք իմանալով, թե 
2002 թվականին Հովհ. Գրիգորյանը «Կես ժամանակ» ժողովածուում ո՛ր ոտանա-
վորներն (խոսքը վերոնշյալների մասին է) է զետեղելու և 2000 թվականին նախա-
պես պարոդիայի է ենթարկել դրանց՝ դեռևս չգրված տարբերակները՝ տպագրել է 
«Գարուն» ամսագրում (2000, թիվ 11, էջ 3): Զավեշտն այլ կերպ չի լինում: Տպա-
գրվել է նաև հետմահու հրատարակված «Նոր տողից» (Երևան, Անտարես հրատ., 
2013, էջ 275) ժողովածուի մեջ, ուր մասնակի փոփոխություններ կան: Ի դեպ, Հովհ. 
Գրիգորյան-Խաչիկ Մանուկյան գրական այս մրցակցությունը շարունակվել է: 
Գրիգորյանի «Երբեք չմեռնես – ահա թե ինչ կասեմ քեզ» վերնագրված ժողովա-
ծուին հաջորդեց Մանուկյանի «Շարունակիր մեռնել...» (Երևան, Արմավ, 2017) 
ժողովածուն:  
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որովհետև թաշկինակներս (երկու զույգ, բոլորովին նոր, ծալած), 
անհետացան ճամպրուկիս հետ  
և ի՞նչ ամերիկացու քիթ են սրբում հիմա…11 

    
ՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիա    ևևևև    ինտերմեդիաինտերմեդիաինտերմեդիաինտերմեդիա    

Արվեստի տարբեր բնագավառներին առնչվող լեզուների և գեղագի-
տական հղումների շնորհիվ հնարավոր են նաև պարոդիայի ու 
ինտերմեդիայի12 փոխներթափանցումները: Եղիշե Չարենցը ինտեր-
մեդիա անվանել է իր «Աքիլլե՞ս, թե՞ Պյերո» չափածո պիեսը: Սակայն եթե 
միջտեքստայնության հարաբերությունները պարոդիայում ստեղծվում են 
նշանագիտական մեկ ուղղության ներքին տիրույթում, ապա ինտերմե-
դիան կատակերգության հիմնական արարների միջև իր միջին դիրքի 
շնորհիվ ներառում է նշանագիտական տարբեր շարքեր: Սույնի դասա-
կան օրինակը Պերգոլեզիի «Նաժիշտ-տիրուհի»-ն է (1733): Այս դեպքում 
հաղորդագրության ու երկխոսության բազմիմաստությունը հնարավոր է 
ըմբռնել ոչ միայն հուզարտահայտչականության և մտավոր հնարքների, 
այլև նշանագիտական համակարգերի միջոցով, որոնցում գաղտնագրված 
են տարաբնույթ հաղորդագրություններ: Նշանագիտության տիրույթում 
դրանցից յուրաքանչյուրը տեղեկատվության փոխանցման իրավահավա-
սար միջոց է, ուստի ինտերմեդիային հատուկ են գեղարվեստական-
գեղագիտական այնպիսի հատկանիշներ, որոնցում հատվում են նշա-
նային տարբեր համակարգեր: Սա է պատճառը, որ անուղղակիորեն վկա-
յագրվող ինտերտեքստը գոյություն ունի պարոդիկ բոլոր տեքստերում, և 
հեղինակը դրանք իրականացնում է նույնականացման հնարքով՝ պարո-
դիկ ինտերտեքստը դարձնելով ընթերցողի ուշադրության թիրախը: 
Ինտերտեքստային նման կապերի ընդգծումը հեղինակի կողմից ընթեր-
ցողին ներկայանում է ինտերտեքստային երկխոսական հնարքների և 
վկայությունների միջոցով, երբ ընթերցողը ունակ է տեսնելու և ճանա-
չելու երկու տեքստերի միջև առկա երկխոսությունը՝ անկախ հեղինակի 
կողմնորոշումից (դիտավորյա՞լ է, թե՞ ոչ): Ուստի՝ պարոդիկ տեքստերը 
կարող են ընդգծվել նաև մեջբերումների, ալյուզիաների, վերհուշերի, 
շրջաբերությունների, էպիգրամների, պոպպուրիների (կամ՝ օպերա – 
պոպպուրի), լեզվական նշանների (որպես գաղտնագիր) հերթագայու-
թյան, կոմպոզիցիոն այլ փոփոխությունների ու հնարքների միջոցով, 
որոնք նպաստում են ինտերտեքստի ճանաչելիությանը: Սույն միջոցները 

                                                                 
11 Գրիգորյան Հ., Կես ժամանակ, Երևան, Նոր-Դար, 2002, էջ 44-45:  
12 Գրական commedia dell’ arte:  
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պարոդիայի հեղինակի կողմից նպատակաուղղվում են նաև կոմիկական 
էֆեկտների գործառմանը և մշտապես ներկա են, քանի որ պարոդիակա-
նությունը շեշտում է նաև ժամանակների անհամատեղությունը: Համաշ-
խարհային գրականության տեսաբանները վերհուշը բնութագրում են 
տեքստից դուրս գտնվող օբյեկտների և տեքստային հնարքների ներգրավ-
ման գործընթացի հատկանիշով, որն իրականացվում է զավեշտն առավել 
ընդգծելու նպատակով: Սույնը դիտարկելի է տեքստ-օբյեկտի ներքին 
տիրույթում գտնվող որևէ ֆենոմենի հակառակ բևեռի գործածության և 
ծաղրի՝ (այստեղ՝ նկարագրական շրջաբերության) ընդգծման տիրույ-
թում՝ 

 Հաճախ գնում երգ է կարդում մանկատանը, 
 Բայց երգի մեջ միայն խելքն է մանկականը13:  

Իսկ պարոդիական կրկնավորման14 դեպքում ձևի միջոցով բացա-
հայտվում են առավել հայտնի տեքստի կամ օբյեկտի ոճային առանձնա-
հատկությունները՝ («Վարիանտ» Հ. Հ., (նմանություն Թումանյանին))՝  

 Գիժ Իմատրայի փառահեղ ափին,  
 Հագին սև կոստյում, օսլայած շապիկ,  
 Բանաստեղծորեն, գլխարկը ձեռին,  
 Ողջույն հղելով շաչուն ջրերին,  
 Կանգնած է ահա  
 Մի մեծ … հաշվապահ15:  

Հնարավոր է նաև, որ հեղինակը առարկա-տեքստի հանդեպ ունենա 
դրական-գնահատողական վերաբերմունք, քանի որ վերջինս նույնպես 
ուղղված է իրականության պատկերավորման հարցերին ու ձևի, բովան-
դակության և ոճի նմանության հաշվին կոմիկական էֆեկտը հասանելի 
դարձնելուն՝ 
        

                                                                 
13 Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, Հայաստան, 1975, 

էջ 460:  
14 Երկրորդական տեքստ, որի նկարագրության առարկան օբյեկտիվ իրակա-

նությունն է: 
15 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, Սովետական գրող, 

1986, էջ 238: 
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    ԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակից    ԿարամզինինԿարամզինինԿարամզինինԿարամզինին    
    ((((ՆմանությունՆմանությունՆմանությունՆմանություն    ՊուշկինինՊուշկինինՊուշկինինՊուշկինին))))    
    ((((ԱԱԱԱ----ինինինին))))    
        IIII    

 Դու «պատմություն» ես մեզ համար գրել, 
 Եվ պարծենում ենք մենք էլ քեզանով, 
 Որ գրիչդ դու մի կողմ ես դրել 
 Եվ գրել արյամբ ու խարազանով:  
        IIIIIIII    
 Դու բարձր մտքեր ունես թեպետ 
 Եվ մտքերիդ պես բարձր ճակատ, 
 Քո հոդվածների էջերից սակայն 
 Նայում է ահա մի ֆլետֆեբե՛լ: – 
    IIIIIIIIIIII    
 Քո հոդվածներում կան բարձր մտքեր 
 Եվ սուրբ կնուտի ու արյան հետքեր16:  

Այս համատեքստում տերմինների կիրառության տարբերակումը 
պարոդիայից ոչ թե որակական նշանակության մակարդակում է խնդիր-
ներ հարուցում, այլ բառային, քանի որ տեքստում դրանք հավասար 
իրավունքների տիրույթներում չեն այն պարզ պատճառով, որ՝ ա. պարո-
դիան ստեղծվում է որոշակի գրապատմական և սոցիալ-քաղաքական 
համակարգերում, բ. յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ի սկզբանե 
ենթադրում է պարոդիկ փոխակերպում կամ ուղղվածություն՝ իր ներքին 
տիրույթում ներառելով նախորդների փորձը (գեղագիտական և ոչ):  

Պարոդիայի և ինտերտեքստի հարցերը քննելիս կարևորվում են ար-
տահայտչականության և պարոդիայի ճշգրիտ մեկնաբանության տիրույթ-
ները, որոնք փոխառում են ենթատեքստի որոշ բաղադրիչներ՝ արտաքին և 
ներքին տիրույթներում ընդգծելով դրանց փոխներթափանցումները և 
պարզելով ընթերցողից ճանաչվելու խնդիրները: Այս դեպքում՝ 
կարևորվում է նաև տեքստի ուժեղ խորագիրը: Ստացվում է, որ պարո-
դիայի ենթարկվող օբյեկտի հատկանիշը պարոդիկ տեքստի խորագրում ու 
ներքին հյուսվածքում զետեղելը հնարավորություն է՝ ընդգծելու տեքստի 

                                                                 
16 Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, Սովետական գրող, 

1986, էջ 252: Պարոդիայի առարկան ամենայն հավանականությամբ Գևորգ Աբովն 
է, որ 1926-ին հրատարակել է «Դաշնակցությունն անցյալում և այժմ» «պատմագի-
տական» գիրքը: 
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պարոդիականությունը արտաքին փոխակերպվող, ինչպես նաև գաղտ-
նագրված ներքին ինտերտեքստերի ու հատկապես խորագրի միջոցով՝ 
    ՖաուստՖաուստՖաուստՖաուստ    
    ((((ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա: : : : ՍևագրությունՍևագրությունՍևագրությունՍևագրություն))))    

 Չէի՜ր ձանձրանա դու գիտությունից, 
 Չէի՜ր ձանձրանա սիրուց ու կյանքից, 
 Թե ունենայիր թշնամիներ մեծ, 
 Թե նրանց շարքում գեթ մեկը լիներ 
 Մտքիդ հավասար… Այժմ դու ես լոկ 
 Միակ թշնամիդ… Ու ձանձրանում ես17:  

Բանաստեղծական պարոդիաներում դրանք գործածվում են երկու՝ 
տեքստի մասնաբաժնի (բեկորի) հատկանիշով և թեմատիկ դրսևո-
րումներով: Թեմատիկ խորագրերը նշում են որևէ հեղինակի պարոդիկ 
ոճային խաղը, երբ ընտրվում է որևէ հայտնի տեքստ ու ներկայացվում 
ոճաբանական տարբեր լուծումներով, ինչպես Խաչիկ Մանուկյանի 
«Ավլեմ-թափեմ փոշին…» կամ Համո Սահյանի «Բանաստեղծները լուսնի 
վրա» շարքերում են: Այս դեպքում փոխառվող նախատեքստի մի մասը, 
ձևի կրկնամասը ու պարոդիկ տեքստը ամբողջությամբ ստեղծվում են 
փոխառված կաղապարի կառուցվածքին համապատասխան: Սա կարող 
է ընկալվել թե՛ վկայագրվող, թե՛ տիպաբանական միջտեքստայնության 
դրսևորման համատեքստում, քանի որ նման պարոդիա ստեղծվում է 
որևէ հստակ տեքստի (այս դեպքում՝ Համո Սահյանի պարոդիայի օբյեկտ-
տեքստը Սիլվա Կապուտիկյանի «Ես քո սիրով, դու ուրիշի» ոտանավորն 
է) ոճով՝  

    ՍիլվաՍիլվաՍիլվաՍիլվա    ԿապուտիկյանԿապուտիկյանԿապուտիկյանԿապուտիկյան    
 Ես քո սիրով, դու՝ արևի 
 Քո մասին եմ նորից երգում, 
 Մոռացել ես ինձ երևի. 
 Թափառում ենք տիեզերքում, 
 Ես քո սիրով, դու՝ Արևի: 
 Այս նոր, այս նոր հրաշքներով 
 Ուրախ ես դու, ես՝ ավելի, 
 Ապրենք այսպես կրակվելով 
 Ես քո խանդից, դու՝ արևի: 

                                                                 
17 Չարենց Երևան, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, Սովետական գրող, 

1986, էջ 360: 
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  Երգ կձոնենք նաև Մարսին, 
 Թեկուզ նա մեզ չբարևի, 
 Շուտով պիտի նստենք Լուսին, 
 Ես քո ուսին, դու՝ Արևի:18 

 
ԵզրակացությանԵզրակացությանԵզրակացությանԵզրակացության    փոխարենփոխարենփոխարենփոխարեն    

Լեզվական գաղտնագրի հերթագայությունը նման դեպքերում տեղի է 
ունենում պարոդիկ շարադրանքում կամ հյուսվածքում՝ պարոդիայի 
հեղինակի բառապաշարի ներմուծման շնորհիվ: Հետևաբար, եթե նույ-
նիսկ տեղի է ունենում կառուցվածքի խախտում, ապա այն դրսևորվում է 
տվյալ ժանրին ոչ բնորոշ նյութի և միմիայն դրան համապատասխանող 
կառույցների ու ձևերի կիրառության պայմանով: Պարոդիկ հաղորդագ-
րության մեջ ինտերտեքստայնությունը պայմանավորված է երկրորդ 
ընթերցումով և ճանաչվում է տեքստային ընդգծումների հաշվին:  

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. «Գարուն», Երևան, 2000, թիվ 11: 
2. Գրիգորյան Հ., Գիշերահավասար, Երևան, Եգեա, 2006, 286 էջ: 
3. Գրիգորյան Հ., Կես ժամանակ, Երևան, Նոր-Դար, 2002, 88 էջ: 
4. Մանուկյան Խ., Անցումներ, Երևան, 2004, Տի Սո գրաֆիքս, 63 էջ:  
5. Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Երևան, 

Հայաստան, 1975, 492 էջ:  
6. Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հ. 2, Երևան, Սովետա-

կան գրող, 1986, 416 էջ:  
        

                                                                 
18 Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, հ. 1, Ե, 1975, էջ 465: 
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Пародия и интертекстПародия и интертекстПародия и интертекстПародия и интертекстуалуалуалуалььььностностностностьььь....        
Сообщение и дилогСообщение и дилогСообщение и дилогСообщение и дилог    

Наира АмбарцумянНаира АмбарцумянНаира АмбарцумянНаира Амбарцумян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: дубликация, внутренняя канва, пародийный диалог, 
пародийная тональность, семиотика, сообщение, текст-посредник 

В данной работе мы попытались показать два важных явления 
литературы: системы взаимодействия и взаимосвязи пародии и интертекста. 
Пародийному диалогу прежде всего свойственна пародийная тональность, 
которая по своему характеру непосредственно соотносится с пародийным 
подтекстом и с другими признаками, тем самым становясь участницей интер-
текстуальных взаимоотношений, которые возможны только в результате 
интертекстуального взаимопроникновения. Засвидетельствованные интер-
текстуальные связи в пародии не являются однотипными, следовательно, в них 
возможно выделение двух видов интертекста: прямого и косвенного.  

При изучении вопросов пародии и интертекста важное значение 
получают сферы выразительности и точного комментария пародии, которые 
заимствуют ряд компонентов на внешнем и внутреннем уровнях подчеркивая 
их взаимопроникновение и упрощая для читателя проблемы когнитивного 
восприятия.  
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Parody and IntertextParody and IntertextParody and IntertextParody and Intertextuality.uality.uality.uality.    
Message and DialogueMessage and DialogueMessage and DialogueMessage and Dialogue    

Naira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira Hambardzumyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: duplication, inner canvas, parodic dialogue, parodic tonality, 
semiotics, parody message, mediator text 

In this work, we attempted to show two important phenomena of 
literature: systems of interaction and the relationship between parody and 
intertext. Parodic dialogue is primarily characterized by parodic tone, which by 
its nature, directly correlates with the parodic context and other features, 
thereby becoming а part of intertextual relations considered possible only as a 
result of intertextual interactions. The certified intertextual connections are not 
identical in the parody, therefore, it is possible to distinguish two types of 
intertext: direct and indirect. 

When examining the issues of parody and intertext, the domains of 
expressiveness and precise interpretation of parody, which borrow a number of 
components, emphasizing their mutual penetrations in the external and 
internal domains, identifying the problems of cognitive perception for the 
reader, are of great importance. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    02.06.02.06.02.06.02.06.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    09.03.09.03.09.03.09.03.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 82.02/.09 
ՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիա::::        

ՊոետիկայիՊոետիկայիՊոետիկայիՊոետիկայի    հարցերհարցերհարցերհարցեր    
ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    

 
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. նախատեքստ, միջնորդ տեքստ, ժանրի 

կարգայնություն, էատարրեր, ծաղրանմանություն, էպիֆենոմեն, կոմի-
կական, ֆաբուլա  

ՆՆՆՆաաաախախախախաբաբաբաբանննն    

Գրական պարոդիայի իրողությունը միասեռ չէ՝ շնորհիվ լեզվաոճա-
կան միջոցների՝ տեխնիկայի, նպատակի, գործառույթների, ժամանակ-
ների հարաբերակցության ու պարոդիայի ենթարկվող օբյեկտի: Պարո-
դիայի հստակեցման սահմաններում տարբերակելի են տեսակներ, որոն-
ցից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է միայն իրեն հատուկ լեզվաոճական 
առանձնահատկություններով՝ օգնելով ընդգծելու այն սահմանները, 
որոնցում կազմավորվում է գրական պարոդիան, որը հանրապատմական 
կամ գրական որևէ փաստի ինքնուրույն-քննադատական ու նաև ծաղրա-
կան վերակերպավորումն է: Տարբեր ժամանակներում կարևորվում է 
մեկնաբանական տարաբնույթ մոտեցումների, այդ թվում նաև՝ երևույթի 
նորովի բացահայտման անհրաժեշտությունը: Պարոդիան (հուն. parodia, 
para – ընդդեմ, ode – երգ, հակաերգ) պարոդիական հնարքների կիրա-
ռումն է ոչ պարոդիական իրադրություններում: Նման համընկնումը օրի-
նաչափ և բացատրելի է նորարարությունների տիրույթում, տարբերակելի 
է խոսքի գրավոր և բանավոր գործառույթներով և դրանց հարաբերակցու-
թյան տարբեր կերպերով, թեպետ վերջինիս նշանագիտական չափումը 
ընդունելի չէ բանասիրության սահմաններում:  

    
ՊարոդիայիՊարոդիայիՊարոդիայիՊարոդիայի    նշանանշանանշանանշանագգգգիտականիտականիտականիտական    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    

Եթե ընդունենք, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ի սկզբանե 
էատարրերի ու դրանց փոխներթափանցումների համակարգ է, ուրեմն 
ընդհանրապես գոյություն չունեն անկշիռ էատարրեր, և եթե մեկը փոխա-
րինվել է մյուսով, ուրեմն նշանային նախորդ համակարգին միավորվել է 
մեկ ուրիշը, որի հետևանքով կազմալուծվել է նախորդը: Սույն գաղա-
փարը հատկանշական է հատկապես պարոդիայի դեպքում և առնչվում է 
Սոսյուրի գլխավոր հարցադրումներից մեկին՝ ժանրի կարգայնության 
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պրոյեկցիային. «Համակարգը երբեք ուղղակիորեն չի փոփոխվում, այն 
ինքնին անփոփոխելի է: Փոփոխության ենթարկվում են միայն առանձին 
անկախ էատարրեր, որոնք համակցվում են իրենց ամբողջականության 
տիրույթում: Սույնը համեմատելի է արեգակի շուրջը պտտվող մոլորակ-
ների հետ, որոնք փոփոխվում են իրենց չափսերով ու զանգվածով: 
Երևույթ, որ իրենից հետո թողնում է արեգակնային համակարգի հավա-
սարակշռությունը ամբողջապես խախտող հետևանքներ»1: Այս խնդիրն 
էականորեն փոխում է ընթերցողի վերաբերմունքը, սակայն հարցերին՝ 
ինչո՞ւ է պարոդիան ստեղծվում հատկապես վերոնշյալ ճանապարհով և 
ոչ թե այլ և արդյո՞ք առնչվում է երկխոսության սահմաններում ամփոփ-
ված գրի արտաքին կամ ներքին գործոններին, պարոդիան ուսումնասի-
րողները դեռևս չեն պատասխանել: Սույնը պարոդի[ականության] խնդիր 
է, այլ կերպ՝ հարցն առնչվում է պարոդիայի տեսակներին և դրանց գոր-
ծառույթներին: Երբ ծաղրանմանությունը դիտարկենք գեղարվեստական 
լեզվի առանձնահատկությունների տիրույթում, իսկ պարոդիան՝ գեղար-
վեստական խոսքի, ու դրանց փոխներթափանցումները կրեն պատահա-
կան բնույթ, ուրեմն այդքանով նշանագիտական են նաև դրանց առնչվող 
էպիֆենոմենները (հավելումները):  

Պարոդիայի նշանագիտական բնույթը (գեղարվեստական լեզվի էա-
տարրերի համատեքստում) սկզբունքորեն առարկություններ չի ստեղ-
ծում, թեպետ դրանով պարոդիայի տեսաբանական կարգավիճակը դառ-
նում է կասկածելի: Սա է պատճառը, որ լեզու-խոսք փոխներթափան-
ցումների նշանագիտական մեխանիզմները առնչվում են տարբեր իրո-
ղությունների, հատկապես պարոդիային՝ կրելով հռետորականությանն 
առնչվող պատահական, բայց թիրախային բնույթ, որը ծրագրված է: Ըստ 
Սոսյուրի՝ խոսքը, ի տարբերություն լեզվի, երեք տարբեր՝ ֆիզիկական, 
ֆիզիոլոգիական և լեզվաբանական բաղադրիչների մեքենայական միա-
ցություն է, որը չունի առանձնահատուկ նշանագիտական կարգավիճակ2: 
Սակայն Սոսյուրի վարկածին հնարավոր է և թերահավատորեն վերա-
բերվել, քանի որ վերջինս հաշվի չի առնում փաստը, թե մարդու խոս-
քային վարքագիծը հստակորեն առնչվում է նրա հանրային դիրքին, 
կրթական մակարդակին, զարգացվածությանը և կողմնորոշումներին: 

                                                                 
1 Սոսյուր Ֆ. դը, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, «Սարգիս Խաչենց – 

Փրինթինֆո», Երևան, 2008, 372 էջ:  
2 Տե՛ս նույն տեղում:  
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Հետևաբար խոսքի (նաև՝ լեզվի) միևնույն մակարդակների կիրառությունը 
տարբեր հեղինակների կողմից կարող է հանգեցնել նշանային տարբեր 
արդյունքների, քանի որ լեզվի օբյեկտները և խոսքի սուբյեկտները 
ձևավորվում և իրենց նշանագիտական բնույթը ձեռք են բերում նշանային 
հատուկ համակարգերի միջոցով, որոնք միմիայն տվյալ հեղինակինն են: 
Սույն երևույթը հստակորեն տեսանելի է առօրյա խոսքի և գեղար-
վեստական երկխոսությունների տիրույթներում, ուստի ուշագրավ է նաև 
հեղինակի՝ պարոդիայից հեռանալու ու տարբեր գործողությունների 
զարգացման ընթացքում հաճախ ծաղրին հանգելու փաստը: Հետևաբար, 
եթե պարոդիական մտքի ստեղծման գործընթացը դիտարկելու լինենք ոչ 
միայն բառապաշարի, դարձվածքների, մեջբերումների, վերհուշերի, 
միջտեքստայնության, այլև հորինվածքի միջակայքերում, ապա կտես-
նենք, որ վերոնշյալը ընդգծում է ոչ միայն տեքստի սկիզբը, այլև վերջը: Ի 
սկզբանե տրվող ոճական համադրությունը այս դեպքում շեշտվում է թե՛ 
հեղինակի և թե՛ օբյեկտի (այստեղ՝ քնարական խոսքի) ազդեցությամբ: 
Պարոդիան վերաճում է սարկազմի այն դեպքում, երբ ծաղրը վերածվում է 
սյուժեի և ֆաբուլայի համընկալման դիալեկտիկական խաղի: Կոմիկա-
կան նման կողմնորոշումը բանաստեղծության տիրույթում ընկալվում է 
որպես դավադրություն (սյուժեի հանդեպ) և հետաքրքրում է ընթերցողին 
այդքանով: Սույնը դիտարկելի է հատկապես հեղինակային ոճի և 
տեքստի կազմալուծման տիրույթներում, որը կրում է երկխոսական 
բնույթ: Պարոդիական նման ընդդիմությունը օգնում է ընթերցողին առա-
վել ճիշտ կողմնորոշվելու երկի գեղագիտական հղումներին ուշադրու-
թյուն դարձնելիս, թեպետ այդ դեպքում իրականության կրողը նշանագի-
տական բևեռն է: Նման սահմանազատումը ձևավորում է նշանագիտա-
կան տարաբնույթ հարցադրումներ, քանի որ տեքստը լիովին կլանվում է 
նշանի կողմից՝ ժանրը դարձնելով հավասարաչափ նշան և ամեն ինչ 
ենթարկելով արդեն գոյություն ունեցող պարոդիական տեքստի օրենքնե-
րին: Այս դեպքում նշանը ընդգծում է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և այլ 
նորանոր աղբյուրներ՝ ընդգրկելով նաև նոր տիրույթներ, որոնք անուղղա-
կիորեն առնչվում են սկզբնական աղբյուրին: Եվ եթե ժանրային հարցերը 
այս դեպքում ընկալվում են պարոդիայի ենթարկվող տեքստի գենետիկա-
կան հիշողության հատկանիշով, ապա պարոդիան այդ տեքստի ժանրա-
յին ծաղրն է լեզվական նշանի սահմաններում: Պարոդիան ավերում է լեզ-
վական նշանի կայունությունը՝ փոխակերպելով այն խոսքային նշանի, 
ներգործելով սյուժեի հետագծի վրա ու ձեռք բերելով խոսքի՝ տարժամա-
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նակորեն արտահայտված ներդաշանակության հատկանիշը, որից անջա-
տումը իրացվում է ժամանակային ոչ շատ կայուն տարածության 
տիրույթում՝ ի սկզբանե առնչվելով խոսքին, քանի որ գրականության 
զարգացման գործընթացները մարդկային գիտակցության զարգացման 
տարբեր փուլերում մեկնաբանվում են տարբեր մոտեցումներով: 

 
ՆախատեքստՆախատեքստՆախատեքստՆախատեքստ    ––––    միջնորդմիջնորդմիջնորդմիջնորդ    տեքստտեքստտեքստտեքստ    ––––    օբյեկտօբյեկտօբյեկտօբյեկտ    

Նախատեքստի տիպաբանական ձևերն առավել կայուն են, երբ 
պարոդիայի ենթարկվում են մեկ այլ հեղինակի անհատական ոճն ու 
ստեղծագործության անկրկնելիությունը: Նախատեքստը հաճախ ընկալ-
վում է որպես սկզբնաղբյուր կամ որպես ամբողջական տեքստ, որն ունի 
իր ինքնուրույն կյանքը և դուրս է երկրորդական տեքստի կարգավի-
ճակից3: Այս դեպքում պարոդիայի հեղինակն իր նպատակին հասնում է 
որևէ միջնորդ տեքստի միջոցով, քանի որ հատկապես դրանում է նկա-
տում նպաստավոր թիրախային հատկանիշները: Ըստ ներքին կանոն-
ների՝ նախատեքստը բնութագրող և տարբերակող հատկանիշները 
երբեմն չափազանցվում են՝ միջնորդ տեքստի ոճաբանական անհարթու-
թյունները առավել նկատելի դարձնելու նպատակով: Այդ ճանապարհին 
պարոդիկ ձայնը ձեռք է բերում հեգնական երանգներ, և ընթերցողին 
գրավելու ճանապարհին կատարելապես ներդաշնակվում է՝ ոչնչացնելով 
ոչ թե ճակատայնորեն, այլ ներքուստ՝ գաղտնաբար գրավելով թիրախ-
տեքստը և դառնալով նրա համախոհը:  

Պարոդիաների մտահղացման ու դրանք ամբողջացնող պատու-
                                                                 

3 ԾանոթԾանոթԾանոթԾանոթագրագրագրագրությունությունությունություն: Նախատեքստը ոչ թե մեջբերման կամ որևէ այլ 
էատարրի, այլ ամբողջական տեքստի աղբյուր է: Պարոդիայի ենթարկվող 
տեքստը արդեն երկրորդական տեքստի տարբերակ է, որը ստեղծվում է 
նախատեքստի հետ ընդհանրական հարաբերությունների համաշարում: Սույն 
երևույթը տեսանելի է հատկապես խորհրդային մինչ ձնհալի շրջանի գրականու-
թյան սոցռեալիստական գաղափարախոսության պաշտոնական գրող-ներկայա-
ցուցիչների տեքստերում, քանի որ պաշտոնական «Գլավլիտը» սահմանափակում 
էր վերոնշյալ ստորակարգությանը հակասող նախատեքստը կամ որևէ այլ տեղե-
կատվություն: Ստորակարգայնության նմանօրինակ ընկալումները պահպանվել 
են և արդի ժամանակներում՝ ժողովրդավարության համաշարում: Նախատեքստի 
կազմալուծումը առնչվում է դրա վերանվանմանը՝ որպես հիմնական իրադար-
ձության: Ուստի, եթե փոփոխվում են առանցքային նշանները, ուրեմն փոխվում է 
նաև նախատեքստի հիմնական կառույցը, իսկ դա նկատելի է հատկապես արդի 
տեղեկատվական պայքարի հզոր գործընթացում:  
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մային ներքին հատկանիշների տեսանկյունից ուշագրավ են Խաչիկ 
Մանուկյանի «Անցումներ» (2004) ժողովածուում ընդգրկված՝ «Թե ինչպես 
«Ավլեմ – թափեմ փոշին, գիշերները, յարո ջան, խլվլամ քո դոշին» հայտնի 
երգը կներկայացնեն ժամանակակից բանաստեղծները» (Հովհաննես 
Գրիգորյան, Հենրիկ Էդոյան, Արտեմ Հարությունյան, Դավիթ Հովհաննես, 
Հրաչյա Սարուխան, Հրաչյա Թամրազյան, Վիոլետ Գրիգորյան, Էդվարդ 
Միլիտոնյան և այլք) պարոդիաները: Պարոդիաները խորագրված են 
նշյալ հեղինակների անուններով, ինչից հետևում է, որ պարոդիան 
ուղղված է և այդ տիրույթ ներգրավված են ոչ միայն տվյալ տեքստերը, 
այլև հեղինակները (այստեղ՝ օբյեկտները): «Ավլեմ-թափեմ…» շարքն 
ամբողջացնող պարոդիաներն ընկալվում են պատումային ներքին հատ-
կանիշներով, քանի որ ունեն ներքին սյուժեներ, որոնց միջոցով հեղինակի 
մտահղացումը ամբողջանում է միջնորդ տեքստերի և օբյեկտների 
առնչությամբ՝ 

ՎիոլետՎիոլետՎիոլետՎիոլետ    ԳրիԳրիԳրիԳրիգգգգորյանորյանորյանորյան    
Ավլում եմ չալպուտուրիկ մայթերի փոշին՝ 
Սիրամարգի գույնզգույն պոչի փետուրներով սարքած 
պուպուշիկ ավելով: 
Վարդուհի՛, դու էլ քո ավելը վերցրու, 
Մի թող մեր քաղաքը մնա էս թսան պառավների հույսին: 
Ավլում եմ, ավլում ու մեկ էլ տեսնում եմ, որ 
Կորցրել եմ աջ ականջիս խուճուճիկ-մուճուճիկ օղը, 
Որը չիմացած թագավորի՝ 
Մեծը չէ, միջնեկը չէ, էն պստիկ տղեն էր նվիրել:  
Բայց ոչինչ, հանում եմ ձախ ականջիս մնացած օղը, 
Պոկում եմ, սարքում եմ երկու հատ 
Ու կախում եմ իմ սիրունիկ բլթակներից 
Ու նորից ավլում եմ, ավլում եմ, 
Բայց չեմ թափում փոշին, 
Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում՝ 
Չեմ թափում փոշին, 
Մինչև որ Մարսից իմ փեսացուն չգա՝ 
Չեմ թողնի խլվլան իմ դոշին4: 

 

                                                                 
4 Մանուկյան Խ., Անցումներ, Երևան, «Տի Սո գրաֆիքս», 2004, էջ 58:  
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Ընթերցումը կատարյալ է, երբ հայտնաբերվում է պարոդիայի 
ենթարկվող միջնորդ տեքստի, հեղինակի և տեքստ-օբյեկտի փոխառնչու-
թյունների սահմանը: «Ավլեմ-թափեմ…» շարքի որոշ պարոդիաներում 
Խաչիկ Մանուկյանը ավերում է միջնորդ տեքստի ներքին տիրույթը՝ 
պարոդիկ ընդօրինակումով ամբողջովին ոչնչացնելով միջնորդ տեքստի 
հեղինակին (սուբյեկտը դառնում է օբյեկտ) և նրա անհատական ոճը: Այս 
դեպքում միջնորդ տեքստը (պարոդիայի ենթարկվող երկը) կազմա-
լուծվում է՝ զրկվելով կենսականությունից և, հայտնվելով բառակույտի ու 
իմաստի անապատացման (ամայացման) սահմանում, մեռնում է՝ չլքելով 
ճանաչելիության սահմանը:  

ԱրտեմԱրտեմԱրտեմԱրտեմ    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    
 Թափանցիկ ճառագայթների խրձերի արանքով 
 Դու քաշում ես ղարաբաղյան փոշեկուլը 
 Պառլամենտական վերջին որոշումները հաստատող 
 Սինթետիկ ժպիտների վրայով: 
 Արաբկիրի կոյուղիների վթարը 
 Սրում է վրացական պայքարը՝ 
 Հասցնելով այն անբանական պայքարի: 
 Ես Նյու-Յորքյան հյուրանոցի իմ պատուհանից 
 Հետևում եմ, 
 Թե ինչպես ես թափում 
 Փոշեկուլի երկար որովայնով անցած 
 Ոտնահալած հատիկները, 
 Եվ քաղաքական անցուդարձին զուգահեռ՝ 
 Ես մտածում եմ՝ 
 Իմ մեռած լոզունգները կարդալուց հետո 
 Կարո՞ղ են այլևս խլվլալ քո դոշին5: 

Պարոդիական սույն ոճին բնորոշ բոլոր գործառույթները, կառուց-
վածքային բոլոր հնարքները, լեզվաբանական բոլոր միավորներն ու 
իմաստաբանական հղումները գործառվում են նաև միջնորդ տեքստի փո-
խակերպումների դեպքում՝ թույլ-ուժեղ, պարզ-բարդ անցումներով, որոնք 
էլ ձևավորում են պարոդիայից օբյեկտ ընկած ճանապարհը: Ուստի, եթե 
բնութագրելու լինենք պարոդիականություն երևույթը, ապա այն մի որևէ 
միջնորդ տեքստի համակարգումն է մեկ այլ (նոր) տեքստի (այստեղ՝ 

                                                                 
5 Նույն տեղում, էջ 56-57: 
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պարոդիայի) տիրույթում, որն ակնթարթորեն հղում է պարոդիայի 
ենթարկվող տեքստի մահը՝ ստեղծելով պարոդիայի ամբողջական պատ-
կերը՝ այդ կերպ հուշելով նաև ոչ միայն դարձվածաբանական, այլև սյու-
ժեում գործող հուզարտահայտչական-վիճակային զուգահեռների մասին, 
հետևաբար՝ միջնորդ տեքստը բնութագրող ու տարբերակող հատկանիշ-
ները երբեմն չափազանցվում են ծաղրի կամ վարկաբեկման աստիճան, 
որը գրավում է համախոհ ընթերցողին: 

    
ԴավիթԴավիթԴավիթԴավիթ    ՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննես    

 Այնպես լավ եք Տիկի՛ն, ավլում-թափում փոշին, 
 Որ ուզում եմ կրկին խլվլամ Ձեր դոշին: 
 Ու չնայած ունեք հսկա մի ցախավել, 
 Բայց ուզում եմ Ձեզ հետ գիշերն ի լույս կռվել: 
 Իսկ դուք ասում եք ինձ, թե ավլելու համար 
 Մատղաշ ավելը ի՜նչ՝ ցախավե՛լն է հարմար6: 

Լեզվաբանական կամ սյուժետային-հորինվածքային այս հնարք-
ները, օբյեկտին առնչվող գրական կամ հանրապատմական փաստերը 
գործածվում են հատկապես միջնորդ տեքստը պարոդիայի ենթարկելու և 
համախոհ ընթերցողին գրավելու նկատառումներով: Այս դեպքում պարո-
դիան ստեղծվում է միջնորդ տեքստի լեզվով, և հեղինակը օգտվում է 
տվյալ լեզվաոճական միջոցներից ու հնարքներից: Նման փոխառնչու-
թյունները ենթադրում են նոր գործառույթներ, որոնք էլ նպաստում են 
գրականության զարգացմանը ոչ միայն նոր ձևերի գյուտերով, այլև հին 
ձևերը նոր գործառույթներով կիրառելուն: Դիտարկումները ցույց են 
տալիս, որ գեղարվեստական լեզվի զարգացման նախնական փուլերում 
պարոդիան սահմանազատված էր ծաղրանմանությունից ու նմանա-
կումից՝ ներկայանալով սոսկ դրանք ուրվագծող հատկանիշներով, որոնք 
ոճականորեն ոչ մի առնչություն չունեին պարոդիայի ենթարկվող սուբ-
յեկտի, օբյեկտի և միջնորդ տեքստի հետ: Այս համատեքստում պարո-
դիան ձեռք է բերում ժանրային որոշակի ձևավորվածություն՝ արդեն 
հայտնի տեքստում ի ցույց դնելով սեփական ոճը: Ուստի՝ պարոդիայում 
դիտարկվող բոլոր փոխառնչություններն ու դրանցից բխող հայտնու-
թյունները բացատրվում են փոխներգործող գործընթացներով:  

    
                                                                 

6 Մանուկյան Խ., Անցումներ, նույն տեղում, էջ 56: 
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ՄիջնորդՄիջնորդՄիջնորդՄիջնորդ    տեքստտեքստտեքստտեքստ    ––––    օբյեկտօբյեկտօբյեկտօբյեկտ    ––––    ժամանակակցությունժամանակակցությունժամանակակցությունժամանակակցություն    
Միջնորդ տեքստի, օբյեկտի և պարոդիկ տեքստի վերոնշյալ փոխ-

առնչությունները հնարավոր է անվանել նաև գրական պոլեմիկա կամ 
ինտելեկտուալ պայքար գեղագիտական տարբեր ճաշակների ու հայացք-
ների միջև: Երբ տվյալ պոլեմիկան ընդգրկում է ժամանակակիցներին, 
ուրեմն՝ ստեղծագործության ճակատագիրը կարող է և տարբեր ուղղու-
թյուններով ընթանալ, քանի որ նրանք անցնում են դեռևս ժամանակի ու 
փորձությունների տիրույթով, ուստի՝ հնարավոր է, որ ժամանակի 
ընթացքում պարոդիան մոռացվի, երբ հայտնաբերվի նրա անկարողու-
թյունը գրական պայքարում: Հնարավոր է նաև, որ մոռացվի պարոդիայի 
ենթարկվող միջնորդ տեքստը կամ օբյեկտը, սակայն հնարավոր է նաև 
հակառակը՝ երկրորդական տեքստերի շարքից պարոդիայի անցումը 
ինքնուրույնների տիրույթ, որտեղ այն ապրում է ինքնուրույն կյանքով: 
Հայտնի է, որ Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտը» մտահղացված է եղել որպես 
ասպետական վեպերի պարոդիա, սակայն ժամանակի ընթացքում 
ընդունվել է տեքստային սահմաններից դուրս՝ իր արդիականությունը 
ընդգծելով որպես ինքնուրույն երկ և ունենալով սեփական պարոդիա-
ները: Սույնից հետևում է, որ ժամանակակից կյանքը պարոդիայի ենթար-
կելու նպատակով կարող են միաժամանակ գործածվել մետաֆանտաս-
տիկ և գիտաֆանտաստիկ կոմիկական ժանրին բնորոշ հատկանիշներ, 
ինչպիսին Ջոն Բարտի «Ջիլս այծ տղան» է («Giles Goat-Boy»)7: Խոշոր սյու-
ժետային կտավ ստեղծելու նպատակով կարող են գործածվել համաշ-
խարհային ճանաչում ունեցող երկի հերոսների անունները, ինչպես՝ 
Գրեհեմ Գրինը իր «Մոնսինյոր Քիշոտ»-ում («Monsignor Quixote»)8 
փոխառել է Սերվանտեսի հայտնի հերոսների անունները:  

Պարոդիկ-կոմիկական որոշ տեքստերում հաճախ գործածվում են ոչ 
թե մեկ, այլ մի քանի աղբյուրներից սերվող միջոցներ, այն դեպքում, երբ 
միևնույն տեքստից ստեղծվում են երկու ուրիշները, որոնցից մեկը 
ձգտում է դեպի պարոդիայի բևեռը, մյուսը՝ ծաղրանմանության: Իր ինք-
նորոշող հեգնանքի լրացուցիչ հնչերանգի միջոցով պարոդիան ընդդիմա-
նում է նաև միջնորդ տեքստին: Երկերի համադրության այդպիսի օրինակ 

                                                                 
7 Տե՛ս Barth J., Giles Goat-Boy, Published 1987 by Anchor Books, England (first 

published 1966 in United States), Paperback: 
8 Տե՛ս Greene G, Monsignor Quixote, New York: Washington Square Press, 

Paperback, 1983: 
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է ժամանակակից անգլիացի գրող Էնդի Քրոֆթի «Գրող ուրվական» 
(«Ghost Writer»)9 դետեկտիվ վեպը, որը Շեքսպիրի «Համլետ» դրամայի 
սյուժետային նոր բացահայտումների և Պուշկինի «Եվգենի Օնեգին» 
չափածո վեպի ոճով է՝ օնեգինյան չափով, որը առանձնապես հատուկ չէ 
անգլիական գրականությանը: Վեպում Շեքսպիրի և Պուշկինի բարձրաոճ 
բառապաշարներին միախառնվում է առօրյա ցածր և վերոնշյալներին 
հակադիր խոսքը՝ ստեղծելով ներքին բազմաձայնությունը: Քրոֆթի 
պարոդիայում համատեղվել են անգլիական 16-րդ և ռուսական 19-րդ 
դարերի մշակութային լեզուները և 21-րդ դարի սուբմշակութային լեզուն, 
որը չափազանց հեռու է մշակութային լեզու անվանվելուց:  

    
ՄիջնորդՄիջնորդՄիջնորդՄիջնորդ    տեքստտեքստտեքստտեքստ    ––––    օբյեկտօբյեկտօբյեկտօբյեկտ    ––––    դասականությունդասականությունդասականությունդասականություն    

Ուշագրավ են նաև այն պարոդիաները, որոնք դարեր հետո ստեղծ-
վել են բնօրինակներից, քանի որ ժամանակի տարողությունն ավելի 
նշանակալի է, և ստեղծագործությունը տվյալ դեպքում դիտարկվում է 
որպես մշակութային տեքստ (տե՛ս Շեքսպիրի, Դիկկենսի, Գոլսուորսիի, 
Պոյի երկերը), որոնք ըստ մարդակենտրոն փիլիսոփայության հետևորդ-
ների՝ ամենատարբեր իրավիճակներում ևս պահպանում են համաշխար-
հային գրական արժեք լինելու հատկանիշները: Ուստի, եթե պարոդիան 
հնարավորություն է՝ միավորելու հեղինակային տարբեր տեքստերից ու 
դարաշրջաններից ածանցվող ոճերը, ուրեմն՝ պարոդիայի հեղինակը 
առանց դժվարությունների կարող է թափանցել ոճի ու թեմայի ներքին 
տիրույթները՝ գործառելով համաշխարհային ճանաչում ունեցող որևէ 
տեքստ նախ՝ հեղինակության, ապա՝ գրական և լեզվական խաղերի 
ենթատեքստերով՝ հստակորեն երևութացնելով երկի բոլոր հատկանիշ-
ները: Այս համատեքստում, ինչու չէ, կարող է կիրառվել նաև հեքիաթի 
ժանրը, հատկապես՝ հանրության կողմից ընդունված և ճանաչելի:  

    
        

                                                                 
9 Տե՛ս Croft A., Ghostwriter. A Novel in Vers, Great Britain: Five Leaves 

Publications, Paperback, 2008:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

20-21-րդ դարերում պարոդիայի թիրախում են հատկապես դասա-
կան այն երկերը, որոնք, թվում է, երբևէ չեն ենթարկվել քննադատության: 
Այս կերպ դրանք ոչ թե վարկաբեկվում են, այլ վերաիմաստավորվելով 
ավարտին են հասցնում դասականության հավիտենական նինջը, քանի 
որ պարոդիան ենթադրում է նաև շեշտադրում: Տեքստի կառուցվածքային 
էատարրերի անցումը մի համակարգից մյուսին, մի գրական տեքստից 
մեկ այլնի պարոդիայի հանգում է միմիայն կառուցվածքաբանական 
գործառույթների ու դրանց նշանակությունների փոփոխման հիմքերով, 
ուստի տեքստի` նման զարգացումը համակարգային փոխհարաբերու-
թյունների ու գործառույթների, ինչպես նաև ձևական տարրերի և զար-
գացող համակարգերի փոփոխությունն է: Պարոդիան տեքստ է տեքստի 
սահմաններից դուրս, որը հաճախ ձեռք է բերում խոստովանության 
իմաստ, թեպետ տեքստի իմաստը երբևէ չի սահմանափակվում սոսկ 
պարոդիայով: 

    

    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    

1. Մանուկյան Խ., Անցումներ, Երևան, 2004, Տի Սո գրաֆիքս, 63 էջ:  
2. Սոսյուր Ֆերդիանադ դը, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, 

«Սարգիս Խաչենց – Փրինթինֆո», Երևան, 2008, 372 էջ: 
3. Andy Croft, Ghostwriter. A Novel in Vers, Great Britain: Five Leaves 

Publications, Paperback, 2008, 160 p. 
4. Graham Greene, Monsignor Quixote, New York: Washington Square 

Press, Paperback, 1983, 211 p. 
5. John Barth, Giles Goat-Boy, Published 1987 by Anchor Books, England 

(first published 1966 in United States), Paperback, 750 p. 
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ПародияПародияПародияПародия....    
Вопросы ПоэтикиВопросы ПоэтикиВопросы ПоэтикиВопросы Поэтики    

Наира АмбарцумянНаира АмбарцумянНаира АмбарцумянНаира Амбарцумян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова. пратекст, текст-посредник, категоризация жанра, 
существенные элементы, пародия, эпифеномен, комическое, фабула 

В данной работе уточняется лингвостилистическая специфика 
границ, в которых формируется литературная пародия (как жанр), которая 
является индивидуально-критическим или сатирическим воспроизведе-
нием какого-либо социально-исторического или литературного факта, 
поэтому в разные времена особую важность получает необходимость при-
менения разнообразных герменевтических подходов, в том числе иннова-
ционного осмысления данного явления. Процесс создания пародийной 
мысли надо рассматривать не только на уровне лексического фонда, 
фразеологии, цитирования, интертекстуальных реминисценций, но и на 
уровне интервалов композиции, так как вышеупомянутые элементы под-
черкивают целостность текста. Пародия перерастает в сарказм в том 
случае, когда сатира превращается в диалектическую игру всеобщего 
восприятия сюжета и фабулы. Пародия дифференцируется функциями 
письменной и устной речи, а также разными видами их корреляции. 
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ParodyParodyParodyParody....    
Questions of PoeticsQuestions of PoeticsQuestions of PoeticsQuestions of Poetics    

Naira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira Hambardzumyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: pratext, mediating text, categorization of the genre, essential 
elements, parody, epiphenomenon, comic, plot 

This work clarifies the linguo-stylistic specificity of the boundaries in 
which a literary parody (as a genre) is formed, which is an individually critical 
or satirical reproduction of a socio-historical or literary fact, therefore, at 
different times, the need to apply various hermeneutic approaches is of 
particular importance including an innovative understanding of this 
phenomenon. The process of creating a parody thought can be seen not only in 
the intertextuality of vocabulary, phrases, quotations, memories, but also a 
composition because the above-mentioned elements emphasize the text as a 
whole. Parody develops into sarcasm when satire turns into a dialectical game 
of conspiracy and plot. Parody is differentiated by the functions of written and 
oral speech, as well as by different types of their correlation. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    04.06.04.06.04.06.04.06.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    10.06.10.06.10.06.10.06.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 82-9 
Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը     
Կոստան ԶարյանիԿոստան ԶարյանիԿոստան ԶարյանիԿոստան Զարյանի    ««««Նավը լեՆավը լեՆավը լեՆավը լերրրրան վրաան վրաան վրաան վրայյյյ» » » » վեպումվեպումվեպումվեպում    

        
Նարինե Հովհաննիսյան Նարինե Հովհաննիսյան Նարինե Հովհաննիսյան Նարինե Հովհաննիսյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ոգեպաշտություն, գաղափարապատկեր, 

ժողովրդի ճանապարհ, թուրք-բոլշևիկյան համագործակցություն, պետա-
կանության անկում, պատմական հայրենիքի կորուստ, նպատակի վեպ 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Կոստան Զարյանի ստեղծագործության ստվար մասը ազգային 
ոգեճանաչողության, ինքնության վերաքննության, ճանապարհի պատ-
մափիլիսոփայության գրականություն է: Ինչպես նկատում է սփյուռքա-
հայ քննադատ Մ. Թեոլեոլյանը, Զարյանի ստեղծագործական հիմնական 
հատկանիշը որոնումն է. «Կեանքի որևէ երևույթ, որևէ հող, ազգ, դէպք, 
միջավայր, հաւաքականութիւն կամ տիպար՝ զինք կը մղէ խորանալու, 
խուզարկելու, փնտռելու՝ ինչ որ կը խուսափի իմացական մեր անմիջա-
կան կարելիութիւններէն» [2, 645]: Ամբողջ ստեղծագործական կյանքում 
Հայաստանն ու հայությունը «իբրև կրօն և հաւատք» [2, 644] երևակայած 
ու զգացած գրողը որոնում էր հայության ոգեկան զորությունները, 
Հայաստանի ներքին խորհրդավոր ուժը, մոգականությունը՝ պատմու-
թյան և ոգու հակադրամիասնությունից հայտնաբերելու հավերժացումի 
տանող ցեղային ճանապարհը: 

Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգեպաշտությունը, լինելով 
Կ. Զարյանի ստեղծագործության կենտրոնաձիգ գաղափար, նաև առաջ-
նորդող հիմնադրույթն էր «Մեհյան» հանդեսի, որի խմբագրապետն էր 
Զարյանը. «ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ և ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՀՈԳՒՈՅՆ…. Հայ 
Հոգին գո՛յ է…. Պէ՛տք է բեկանել դատակնիքը որ զայն լռութեան դատա-
պարտած է…. » [3, 1-2]: Հայ ոգու հայտնաբերումն ու բացահայտումը 
Զարյանի արձակում հարադրվում կամ փոխլրացվում է Հայաստանի 
պատմաքաղաքական ճանապարհի վերաքննությամբ և ազգային գոյա-
բանության գաղափարանիշի վերահաստատմամբ: Այլ կերպ ասած, 
Զարյանի ստեղծագործության գերակշիռ մասը ճանապարհի փիլիսոփա-
յության գեղարվեստ է, դարձի ու շրջադարձի փիլիսոփայություն՝ «Նաւը 
լերան վրայ» գաղափարապատկերով: Գաղափարանիշ և իրական ճանա-
պարհի փիլիսոփայության գեղարվեստական արժեքներ են «Դեպի 
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Արարատ», «Բանկօօպը և մամութի ոսկորները», «Անցորդը և իր 
ճամբան», «Սպանիա» երկերը, բայց ճանապարհի փիլիսոփայության և 
ոգեպաշտության բարձրագույն արժեքը «Նաւը լերան վրայ» վեպն է` 
պատմաքաղաքական բացառիկ մի գործ՝ դրված հոգեբանական որոշակի 
համատեքստում: Այն վեպ է նաև մեծ նպատակի մասին, որ դառնում է 
կյանքի ոգեկան իմաստ:  

Ըստ Զարյանի՝ «Նաւը լերան վրայ» վեպը ոգու պատմություն է, ոչ թե 
պատմության գիրք. «Այս վէպը, բուն իմաստով՝ պատմական վեպ չէ, այլ 
պատմութիւնն է մի քանի հայ հոգիների, որոնց վիճակւած էր ապրել մեր 
ազգային կեանքի ամենաբախտորոշ շրջաններից մէկում» [1, 57]: 
Զարյանը գտնում էր, որ հայ արվեստագետը պետք է վերագտնի «ներքին 
այն հոգեկան բովանդակութիւնը, այն տիեզերական շեշտը և յայտնու-
թիւնը, որ նախապէս կազմել է նրա կառուցողական մեծութիւնը՝ 
Հայաստանի Ուխտը: Պատմական այս օրերին,– նշում է գրողը,– մենք 
ապրում ենք ներառման և արտացրման մի բախտորոշ շրջան: Մէկ 
կողմից ազգը վերակազմւում է, միւս կողմից ցրւում և կորչում է: Ազգային 
գիտակից ոյժերը պէտք է լծուեն ներառման գործին և ուրախ թափով 
վերականգնեն մրրիկների ենթարկուած շէնքը» [4, 95-96]: Դատելով 
ազգային հավաքական հոգեբանության և գիտակցության շուրջ՝ Զարյանը 
նկատում է, որ «Հայութիւնը կազմուած է շատ բարդ, շատ նուրբ, շատ 
գաղտնի հոգեբանական և իմացական հոսանքներից, որին պէտք է 
գիտակցել, որին պէտք է տիրել ինքնուրույն կերպով կեանքին մօտենալու 
համար» [4, 102-103]: Ոգեպաշտ գրողը համոզմունք ուներ, որ աշխարհը 
ղեկավարվում է ոգիներով, և գրականությունը ոգեկոչում է. «Բառը, որ չի 
ծառայում այդ ոգեկոչման, դիակ է, պուպրիկի վրայ հագցրած շքեղ 
զգեստավորում, սին հնչականություն…. Լեզուն արիւն է, արդ՝ արիւնը չի 
կարելի փոխել: Լեզուն ոգի է, այդ ոգին չի կարելի աղաւաղել» [4, 97, 105]: 
Զարյանը իր ստեղծագործությամբ կենսունակ դարձրեց թե՛ իր գեղագի-
տական սկզբունքները, թե՛ իր հանգանակները: 

Պետք է նկատել, որ «Նաւը լերան վրայ» գաղափարապատկերը 
առավելապես ընկալվում է խորհրդապաշտական, քան առարկայական 
իմաստով. նավը՝ որպես պետականության խորհրդանիշ, իսկ լեռը՝ 
հավերժության: Ընդ որում՝ չնայած վեպում նավը կանգնած է մնում 
Քանաքեռի ժայռին և չի հասնում նպատակակետին, բայց, առարկայա-
կան որոշակիությունից վերացարկվելով, Արարատն է ընկալվում նավի 
հանգրվան: Այսպիսով` Արարատ լեռան վրա հայկական պետականու-
թյան հռչակման գաղափարն է գերակայում վեպի խորագրի ընկալման 
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հարցում, իսկ առարկայական իմաստը մղվում է երկրորդական տիրույթ: 
Վեպում նավի խորհրդանիշից ներփոխանցվում է նաև ծովից ծով 
Հայաստանի և հզոր պետականության գաղափարը, որի իրագործման 
պատմական նախադրյալը Սևրի պայմանագիրն էր: Միացյալ և անկախ 
Հայաստանի պետականության գաղափարը վեպում առկախ է մնում 
թուրք-բոլշևիկյան ռազմաքաղաքական համագործակցության պայման-
ներում: 

Այսպիսով՝ «Նաւը լերան վրայ» տեսլապատկերը միայն երևակայա-
կան չէր, գաղափարապաշտություն չէր, այլև իրական նախադրյալներ 
ունեցող պատմաքաղաքական երաշխիք. «Իրեն համար, զգացումը և 
երևակայութիւնը միջոցներ են՝ իմացական բարձրագոյն կարելիութեանց 
հասնելու,– նկատում է Մ. Թեոլեոլյանը: – Իր զգացականութիւնը՝ մտքի 
զգացականութիւն մըն է. հաւատք ու համոզում դարձած եզրակացութիւն-
ներու խանդավառութիւն մը,– որով, իր գրականութիւնը կը դադրի անցո-
ղիկ տպաւորութիւններ փոխանցող կամ մեր միակողմանի պահանջ-
ներուն գոհացում տուող տուրք մը ըլլելէ» [2, 645-646]: 

Նավի և լեռան համադրապատկերը հարաբերվում է նաև Նոյան 
տապանի և Արարատի խորհրդապատկերին՝ ներքին զուգորդություններ 
կանխագծելով 20-րդ դարասկզբին Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմա-
քաղաքական կործանարար իրադարձությունների հետ: Եվ ինչպես 
համայն մարդկության, այնպես էլ հայոց պետականության և ժողովրդի 
համար լեռն է դառնում փրկության խարսխի գաղափարնիշ: 

Վերարժևորելով ոգու դերը ազգային գոյաբանության ճանապարհին՝ 
Զարյանը գտնում է, որ պակաս կարևոր նախադրյալ չէ հողը. «և նաև 
հայութիւնը չեմ կարող երևակայել առանց Հայաստանի: Պատմական 
ճշմարտութիւն է. հայը երբ կորցնում է իր հողը՝ տարրալուծւում է, 
փոշիանում: Տոկում է մի սերունդ, երկու, ապա չքանում է և անյայտա-
նում» [4, 105]: Հայաստանը Զարյանի վեպում հայի ոգեկան բերդն է, նրա 
անհատականության միությունը: Հայրենիքի ոգին վեպի գաղափարակիր 
հերոսներին ուղեկցում է աշխարհագրական սահմաններից անկախ: Այդ 
ոգին է միայն բացարձակ, մնացած բոլորը ստորադասական են նրան: 
Ոգեպաշտության հասնող իր գաղափարներով Զարյանը հարում է 
Նժդեհի ուսմունքին՝ Ցեղակրոնությանն ու Տարոնականությանը, բայց 
վեպը չի վերածվում ոգու ուսմունքի՝ միշտ մնալով գեղարվեստական 
տիրույթում. «Գրականութիւն, պատմութիւն, գեղարուեստ, իմաստասի-
րութիւն, ձուլուած ու անտարանջատ միութիւն մը ստեղծած են մասնաւո-
րաբար իր արձակ էջերուն մէջ, որոնք այդ սեռերէն և ո՛չ մէկն են 
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առանձնաբար, այլ՝ բոլորը ի մի» [2, 646],– նկատում է Մ. Թեոլեոլյանը:  
Զարյանը հայրենադարձության, երկրի վերաբնակեցման հիմնա-

խնդրին զուգահեռ կարևորում է ուժեղ, նվիրյալ, ապագայի տեսիլք 
ունեցող անհատների դերը ազգային կյանքում. «Այդ հողերը ծարաւ են 
մարդով: Դարերից ի վեր, անյիշատակ ժամանակներից ի վեր նրանք 
սպասում են ուժեղ, յամառ, ճակատը տեսիլքով լուսաւորւած, բազուկ-
ները զօրեղ մարդին: Մարդկանց, մարդկանց…» [1, 85]: Վեպում այդպիսի 
անհատի նախօրինակ է Արա Հերյանը, որը անկանգ ընթանում է նպա-
տակի իրագործման քառուղիներով: 

Հայոց լեռների ճանաչողությունը վեպի գլխավոր գաղափարակիր 
հերոսին՝ Արա Հերյանին, տիրական զգայություններից բացի, ներշնչում է 
անըմբռնելի սևեռումներ, ոգեկան զորություններ. «Այդ վայրկեանին 
տեսաւ Արարատը: Նայւածքով պլլւեց նրան: Մեծղի, վեհ, կայուն, ինչպէս 
կեանքի տևական և հրամայական մի պատւէր …. Նայեց և մնաց 
յափշտակւած: Իր ճակատի վրայ հանգիստ և սփոփիչ մի լոյս նստեց: 
Սիրտը բաբախեց, և աչքերը լայնացան:  

Թագաւոր,– փսփսացին նրա ջերմոտ շրթունքները:– Իմպերատոր… 
Արարատը մօտեցաւ, նւաճեց ամբողջ տեսարանը, և լայնատարած 

մի անդորրութիւն սփռւեց ամեն ինչի վրայ: Հէրեանը այլևս ուրիշ բան 
չտեսաւ …. Ջնջւել էին սահմանները, ջնջւել էր մարմինը, ջնջւել էր իր եսը:  

Ամեն ինչ միացել էր,վերացել, աննիւթացել» [1, 424]: 
Արարատը նաև բացարձակ գաղափար է Զարյանի գլխավոր հերոսի 

համար, կեցության սկիզբ ու վերջ. «Ամեն ինչ սկսում է նրանով և ամեն 
ինչ վերջանում է նրանով:– Հայոց աշխարհի Մեծ Պարոնը…» [1, 624]: 

Առանձնանշելի է Կոստան Զարյանի պաշտամունքը Արա Գեղեցիկի 
հանդեպ, որին վերապահված ոգեկան հատկանիշները նա մարմնավորել 
է իր գաղափարակիր հերոսի կերպարում: Արան, ըստ Զարյանի, հայ 
ժողովրդի ոգու դիցապատմական խորհրդանիշն է. «Արան,– յովազի 
ուժեղ, ճկուն մարմնով, քաջ, լուսաւոր մտքով, ամբողջական և զօրեղ 
արևային արքան. անմար ճառագայթներով հիւսւած կամքը, խորհրդա-
նշաններ ստեղծող յանդուգն տեսլապաշտը, արիւնը և տառապանքը 
երջանկութեան վերածող և տիեզերքի իմաստը լոյսով դրսևորող քրմա-
պետը» [1, 251]: Արա Գեղեցիկը՝ որպես մեռնող և հառնող աստվածային 
գաղափարատիպ, նաև հազարամյակներ տևող ողբերգություններից 
արյունաքամ հայ ժողովրդի՝ մահվան խորխորատից կենսականորեն 
հառնող խորհրդապատկերն է: Գաղափարանշական է նաև գլխավոր 
հերոսի Հերյան ազգանունը: Հայտնի է, որ Հերը Պլատոնի Էր անունով 
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հայն է, ըստ ավանդության՝ Արան, ով անցել է դժոխքի ճանապարհով և 
վերադարձել երկիր: 

Արա Հերյանը՝ հեռավոր ծովերի և օվկիանոսների նավապետը, ինք-
նաորոնման և ինքնաճանաչողության ներքին ձգտումով վերադառնում է 
Հայաստան, և ոգեկան հաղորդակցությունը երկրի հետ դարձնում է նրան 
գաղափարի նվիրյալ: Արա Հերյանը իր ժամանակի հերոսն է՝ համառ, 
տեսլապաշտ, հանդուգն, տոկուն և համեստ: Բաթումից մինչև Երևան և 
Երևանից Քանաքեռ, հաղթահարելով անապատ ու ցամաք, անցնելով 
պատերազմի բոլոր սարսափների, սովի ու համաճարակների ճանա-
պարհներով, նա առաջ է տանում նավը՝ Սևան հասցնելու համար: Ինչպես 
Հերյանն է բնորոշում, «հաւատքի և յոյսի» նավի ընթացքը պետականու-
թյան երազանքը բոլոր ողբերգությունների ու կորուստների միջով առաջ 
տանելու և վերջնանպատակին հասցնելու գաղափարի խտացումն է: 

Արա Հերյանի ոգեճանաչողությունը վեպում կայանում է նավի դժվա-
րագույն ընթացքի, ժողովրդի պատմական ճանապարհի ճանաչողու-
թյանը զուգահեռ: Ոգու և ճանապարհի փոխներգործությունը, ներքին 
միասնականության օրինաչափությունը վեպի հերոսներից մեկը՝ Պետրոս 
Մարկը, մեկնաբանում է յուրովի. «Հայոց ազգը, պարոն նաւապետ, 
կորցրել է ճանապարհը և պահել է միայն սովորութիւնները… Կորցրել է 
Ոգին և պահել է ձևը… Մենք պարտւած ենք» [1, 153]: Պետրոս Մարկի՝ 
ոգու կորստի, երկրի և ոգեկորույս մարդու միջև առաջացած երկվության 
դատողությունները իմացական խորասուզումներ են, իմաստասիրական 
սևեռումներ, որոնք բնորոշ են Զարյանի ստեղծագործական համակար-
գին. «Կան երկրներ, որոնք պատկանում են Սրբազան աշխարհագիտու-
թեան, ուր ամեն մի բնական երևոյթ պատճառաբանւած է հոգեկանով և 
ուր մարդկային ամեն մի շարժուձև մասնակցում է այդ հոգեկանին…. Դա 
կենդանի, մագնիսականութիւնով լեցւած, բախտագուշակ, բնազանցա-
կան մի տարածութիւն է, որտեղ բոլոր նշանները գծւած են» [1, 153-154]: 

Ոգու կորուստը տեղի է ունենում ոգեկան և իմացական հատկանիշ-
ների մոռացությունից, արտաքին այլասերող ազդեցություններից, 
նյութին ստրկացումից, մարդու աստվածային բնույթի կորստից: Ցեղային 
նախաքրիստոնեական առաքինությունների կորստով է պայմանավոր-
ված նաև ազգային պարտությունների ու կորուստների անվերջանալի 
ընթացքը: Պատմության շարժիչ ուժը, ըստ Զարյանի հերոսի, ոչ թե 
արտաքին պայմաններն են, այլ հոգեկան զորությունն ու միությունը. 
«Արտաքին դէպքերը մեզ այցելում են ա՛յն ժամանակ միայն,- ասում է 
Մարկը,– երբ մենք ներքնապէս արդէն պատրաստ ենք ընդունելու նրանց» 
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[1, 155]: Հայրենի երկրի բնութենական խորհուրդների և ներքին ուժերի, 
ժողովրդի քաղաքական ճակատագրի վերաճանաչողությունը Արա 
Հերյանին հանգեցնում է այն մտայնության, որ «կան վայրեր, որոնք 
կառուցւած են ոգիների շունչով: Լեռ են՝ և աւելի են քան լեռ. ծով են՝ և 
ավելի են քան ծով» [1, 161]: 

Ցեղային և տիեզերական ոգեխառնության բազմատարր ու բազմա-
պատկեր ստեղծվածք է «Նաւը լերան վրայ» վեպը, իմացական խորասու-
զանքի ու հայտաբերումների գիրք, ուր ոգին դառնում է պատմություն, 
պատմությունը՝ ոգի: Ոգու միջուկին հասնելու ճանապարհը ժողովրդի 
պատմական ընթացքին մաս կազմելն է: Այդ ընթացքին մեջ է, որ Հերյանը 
հայտնաբերում է այն ոգին, «որ կարող էր դուրս նետւել և զրահաւորւել 
անսպասելի և առասպելական կարողութիւններով» [1, 487]: 

Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Պատմաքաղաքական 
խարդավանքներին զոհաբերվելու առաքելությունը, ըստ Զարյանի վեպի, 
Հայաստանի ու հայության համար դարձել է օրինաչափություն, պար-
տադրվող խաչ ու ճակատագրականություն: Պատմական իրադարձու-
թյունների բազմատեսակ անդրադարձներով Զարյանը բացահայտում է 
Հայաստանում բեկվող աշխարհաքաղաքական շահերի աղետաբեր 
հետևանքները հայության համար, մանավանդ ռուս-թուրքական փոխհա-
րաբերությունների ողբերգական հետևանքները, հայության կրած տառա-
պանքներն ու կորուստները: Ռուսաստանի վարած ռազմաքաղաքական 
գործընթացների հետևանքով հայ ժողովրդի կրած կորուստների մասին 
Զարյանը խորհրդածում ու բացահայտումներ է անում ամբողջ վեպի 
ընթացքում. «Բաւական չի նամարդ կերպով ճակատը լքեցին, փախան 
գնացին, համա դեռ ամեն բան էլ իրենց ճամբի վրայ փշրեցին, այրեցին, 
քանդեցին …. Իբր թէ եկել էին մեզ ազատելու… Ռուսաստա՛նը, սուրբ 
խա՛չը, քաղաքակրթութի՛ւնը» [1, 77]: Վիպական հերոսների ու կերպար-
ների վկայությունները, հեղինակային խորհրդածությունները, պատմա-
կան իրադարձությունների վերաքննություններն ու բացահայտումներն 
ամբողջացնում են ժողովրդի ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը. 
«Տաճկական ճակատի վրայ մղւած ամբողջ պատերազմի ընթացքին, 
ցարական բանակները մի գաղտնի նպատակ էին հետապնդել՝ ան-
ընդհատ առաջ գնալով և անընդհատ ետ քաշւելով Հայկական նահանգ-
ները դատարկել հայ ազգաբնակութիւնից: Այդպէս կոչւած ազատարար 
պետութեան այդ լիրբ խաղը, միացած տաճկական գազանություններին, 
հայ ժողովրդին արժել էր մէկ միլիոն զոհ: Կորել էին դարերի ընթացքին 
տքնատանջ ժողովւած հարստութիւններ, արւեստի գործեր, հոյակապ 
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եկեղեցիներ և վանքեր: Կորել էր բազմահազար հայ կամաւորների և 
զօրքերի մղած հերոսական պայքարների արդիւնքը: Տաճկահայաստանը, 
փոթորկած ծովից դուրս նետւած տիղմի նման, ահագին բազմութիւններ 
էր նետել դէպի Արարատեան դաշտը….» [1, 99]: Զարյանի պատմահա-
յեցողությունը «Նաւը լերան վրայ» վեպում օբյեկտիվորեն մտահանգում է 
այն համոզմունքին, որ Հայաստանը կորցնողի և պարտվողի կարգավի-
ճակումէ եղել ռուս-թուրքական թե՛ դիվանագիտական առճակատում-
ների, պատերազմական գործողությունների, թե՛ դաշնակցային սերտ 
հարաբերությունների արդյունքում: Այսինքն՝ ռուս-թուրքական հարաբե-
րությունների վերադասավորումը սպառնալիք է եղել Հայաստանի 
համար վեպում նկարագրվող պատմաշրջանում. «Հայաստանը դաժա-
նօրէն մենակ էր…» [1, 99],– գրում է Զարյանը՝ պատերազմական դրվագ-
ների և բռնագաղթի ճանապարհն անցած, փողոցներում փլված տան-
ջալլուկ զանգվածների պատկերների գեղարվեստական բազմաբևեռ 
խտացումներով ներկայացնելով ժամանակշրջանի համապատկերը՝ 
ռազմաքաղաքական և սոցիալ-հոգեբանական ինքնատիպ շեշտադրում-
ներով: 

Ազգային ճակատագրի վրա աշխարհաքաղաքական ներգործման 
համատեքստում Զարյանը վեպում անդրադարձներ է կատարում նաև 
Վիլսոնի հայանպաստ ծրագրի իրագործման հավանականության, 
Արևմուտքի՝ մասնավորապես Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի աշխար-
հաքաղաքական խաղերի վերաբերյալ, հերոսների մտայնությունների և 
կողմնորոշումների միջոցով վերլուծում գերտերությունների քաղաքակա-
նությունը Հայաստանի նկատմամբ՝ արտաքուստ հումանիստական, ներ-
քուստ հակահայկական ու շահադիտական: Անվստահության ու խաբվա-
ծության՝ պատմականորեն ձևավորված ազգային հոգեբանության զարյա-
նական բացահայտումները միտված են նաև վերաիմաստավորելու այն 
մտահայացքը, որ հայրենիքները պահպանվում են իրենց ժողովուրդների 
կամքով, նվիրումով և ուժով. «Մեր երկիրը նավ է,– ասում է Հերյանը,– ուժ 
պէտք է, խելք և կամք պէտք է, մեր սեփական միջոցներով նրան տեղ 
հասցնել» [1, 190]: 

 Վեպում հանգամանալից պատկերվում է Հայաստանի առաջին հան-
րապետության ռազմաքաղաքական իրավիճակը՝ հայ-վրացական սահ-
մանային բախումները, թուրք-ադրբեջանական անընդմեջ հարձակում-
ները, բոլշևիկների ներքին խռովությունները, Հայաստանը կազմաքան-
դելու և դիմադրողականությունից զրկելու թուրքական ծրագրերը: Տնտե-
սապես ևս Հայաստանը սպառվում էր, իսկ դաշնակիցները զենք ու զինա-
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մթերք էին մատակարարում թշնամիներին: 1918-1920 թթ. պատմաքաղա-
քական իրադարձությունները վեպում պատկերվում են ազգային ինքնա-
ճանաչողության վերարժևորումներով, պատմությունը դառնում է ոգու 
հայտնաբերման վերելքի մի ճանապարհ, որով ընթանում է Արա 
Հերյանը՝ դառնալով Հայաստանի պատմության գլխավոր վկա: Պատմա-
կանորեն այնքան հավաստի և ստույգ են պատկերված իրողությունները, 
որ վեպը ձեռք է բերում պատմավեպի արժեք: Թուրքիայի հարձակում-
ները Արևմտյան Հայաստանի ուղղությամբ, Ադրբեջանի ներխուժումներն 
ու տարածքային հավակնությունները Ղարաբաղի, Զանգեզուրի, Նախ-
իջևանի նկատմամբ, ռազմաճակատը բարոյալքող բոլշևիկյան քաղաքա-
կանությունը, զենք ու զինամթերքի, պարենի պակասը ի վերջո հանգեց-
նում են Հայաստանի պետականության անկմանն ու տարածքային 
վիթխարի կորուստներին:Վեպի առանձին դրվագներ խտացնում են 
պատերազմի սարսափներն ու մարդկային տառապանքները, հոգեբանա-
կան անկումներն ու դեպքերի ընթացքը վերափոխելու անզորությունը: 
Սարիղամիշի, Օլթիի, Կարսի կռիվների անուղղակի պատկերման 
արվեստը բոլորովին չի թուլացնում նկարագրական տպավորությունը, 
հոգեբանական ներգործությունը: Փոքր տարածության մեջ Զարյանը 
ստեղծում է ռազմաճակատային խտապատկերներ՝ արտաքին տպավո-
րապաշտությունից մինչև հոգեբանական ներքին խորաչափություններ: 
Զարյանը իրադարձություներով աննախադեպ ընդգրկուն ու բարդ ժամա-
նակաշրջանի պատկերն ամբողջացնում է խորհրդածական, վերլուծա-
կան, տպավորապաշտ սևեռումներով՝ բոլոր դեպքերում պահպանելով 
գեղարվեստական տարրը, իմացական ոգին:  

Իմացական ոգին «Նաւը լերան վրայ» վեպում գերիշխող տարր է նաև 
բոլշևիկյան գործունեության վիպականացման պարագայում. ամեն ինչ 
տիպական է, պատմականորեն հավաստի, գեղարվեստորեն խորքային՝ 
բոլշևիկների հոգեբանությունը, ապազգային աշխարհայացքը, աղմուկն 
ու սպառնալիքը, թրքահաճո քաղաքականությունը, դաշնակցական 
կառավարությանը վարկաբեկելու, Հայաստանի պետականությունը կոր-
ծանելու և խորհրդային իշխանություն հաստատելու, հանրային զանգ-
վածներ նվաճելու գաղափարախոսությունը, նաև պատերազմներից, 
համաճարակներից ու սովից ուժասպառ ժողովրդական մասսաների 
հոգեբանությունը: Զարյանի գաղափարական հերոսները՝ Արա Հերյանը, 
Միքայել Թումանյանն ու Բաբկեն Միրանյանը, իրենց մտահոգություննե-
րով բացահայտում են բոլշևիկյան շարժման բուն էությունը. «Նա՛ւը, 
պետութիւննե՛րը որ պիտի վերջնական որոշում տային հայկական հարցի 
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մասին, տաճիկնե՛րը, որ պիտի ուրախանային» [1, 315],– մտածում է 
Հերյանը՝ ակնհայտ դարձնելով Հայաստանի անկախ պետականությանն 
ու Հայկական հարցի հայանպաստ լուծմանն սպառնացող թրքամետ, 
աշխարհաքաղաքական վտանգները: «– Պէտք է նրանց տեսնել,– ասում է 
հայրենադարձ սպա Միքայել Թումանյանը,– երբ նրանք իշխանության 
գլու՛խն են: Անողոք, վայրենի, արիւնարբու… Ես նրանց տեսել եմ…. 
Սոսկալի՛ է» [1, 379]:  

Միքայել Թումանյանը Ռուսաստանում ճանաչել է բոլշևիզմի բուն 
էությունը, բռնատիրական ոգին և խորապես գիտակցում է Հայաստանին 
սպառնացող աղետաբեր հետևանքները. «Դուք կարծում էք, որ կարմիր-
ները պիտի գան և ձեզ ազատութիւն և հող տան, մինչ ես ձեզ ասում եմ՝ 
պիտի գան և եղած-չեղածը թալանե՛ն… Պիտի գան և մա՛հ ու սարսա՛փ 
տարածեն…. Պիտի ձեզ բանտարկե՛ն, աքսորե՛ն, գնդակահարե՛ն» 
[1, 537]: Նա ևս դառնում էբոլշևիզմի զոհ՝ որպես հակահեղափոխական 
գնդակահարվելով կարմիրների կողմից: Բաբկեն Միրանյանը տեսել է 
թուրք-բոլշևիկյան համագործակցությունը ռազմաճակատում, չի կարող 
ներել նրանց և գերադասում է մահը, քան բոլշևիկների իշխանությունը: 
Թուրք-բոլշևիկյան համագործակցության տեսանկյունից ուշագրավ են 
Միրանյանի դատողությունները թրքության նկարագրի շուրջ և այդ 
համատեքստում օբյեկտիվորեն պարզվող բոլշևիզմի իսկությունը. 
«Սոսկալին այն է, կապիտան Հէրեան, որ տաճիկը հոգեկան անցեալ 
չունի, նրա անգիտակցականը մութ գիշեր է՝ լեցւած գազանային բնազդ-
ներով և նախնական ախորժակներով… Նկատւած է. տաճիկը, որ բարձ-
րագոյն ուսում է առնում՝ այլասերւում է: Նա վախում է մշակոյթից, 
որովհետև հասկանում է, որ մշակոյթը- երբ արտաքին անբովանդակ ձև 
չէ- մահացու է իրեն համար: Եվ շատ հասկանալի է. մշակոյթ ստեղծելու 
համար պէտք է կարողանալ այլափոխւել, հոգեպէս վերածնել, թռիչք 
առնել, կեանքին նոր արժէքներ տալ և այդ արժէքներով ապրել: Իսկ նա՝ 
վարժ է քանդելու, այրելու….» [1, 458]: 

Միքայել Թումանյանը, Բաբկեն Միրանյանն ու Արա Հերյանը գաղա-
փարական կերպարներ են, ովքեր մարմնավորում են Կ. Զարյանի 
ազգային-քաղաքական իդելաները՝ իրենց կարողություններն ու կյանքը ի 
սպաս դնելով հայրենիքին: Նրանք փոխլրացնում են միմյանց, դառնում 
հայության պատմական ճանապարհի խորհրդանիշ և ոգի: Արա Հերյանը 
Հայաստանի տվյալ շրջափուլում սխալ, աղետաբեր է համարում բոլշևիկ-
յան գաղափարախոսությունը, քննադատում նրանց՝ պետությունը կազ-
մաքանդելու և ժողովրդին սին պատրանքներով կերակրելու քաղաքակա-
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նությունը. «Ընկերային հարցերի մասին կարելի է խօսել հանգիստ ժամա-
նակներում, երբ այդ ընկերութիւնը դրւած է հաստատուն հիմքերի վրայ, 
երբ ազգային կեանք կայ, երբ պետութիւնը անկաշկանդ է և արտաքին 
մտահոգութիւններից ազատ… Մինչ, իրականութեան մէջ, մենք լողում 
ենք մթութիւններով լեցւած մի քաօսում. մեր ֆիզիկական գոյությունը իսկ 
վտանգված է… Մենք անդադրում պատերազմի մէջ ենք անողոք թշնամի-
ների դէմ, որոնք ուզում են մեզ բնաջինջ անել, լինենք պրոլետարիատ 
կամ լինենք բուրժուազիա… Էս պայմաններում ծիծաղելի է խօսել գիտա-
կան տւեալների և հաստատուն սկզբունքների մասին… Հաւատացէ՛ք, 
ծիծաղելի է և վտանգաւոր…. Ուղղակի մարդասպանութիւն է» [1, 353]: 

«Նաւը լերան վրայ» վեպը բացառիկ արժեք է նաև այն առումով, որ 
արժեքավոր և անաչառ վերլուծություններ է պարունակում Հայաստանի 
առաջին հանրապետության պատմության վերաբերյալ՝ բացահայտելով 
արխիվային գզրոցներում կողպված ճշմարտություններ, հունի մեջ 
դնելով ազգային ապակողմնորոշվող գիտակցությունը: Այդ հանգաման-
քով էին պայմանավորված նաև վեպի երկրորդ՝ խորհրդային հրատարա-
կության (1963) աղճատումնրը. «Ընդունում եմ, որ մեր ազգային ճակա-
տագիրը գտնւում է անպատրաստ մարդկանց ձեռքում… Մեզ պակասում 
են խորիմաստ և հանճարեղ Կաւուրներ, որոնք ի վիճակի լինեն թշնամու 
խաղը մերկացնել, իրենց հեղինակությամբ ազդել մեծ պետութիւնների 
վրայ, դիւանագէտների հետ դիւանագիտութիւն խաղան, բարեկամու-
թիւններ ստեղծեն, եթէ պէտք է՝ գայլի մորթ հագնեն… Սակայն, չենք 
կարող ուրանալ, որ եղածները անում են ինչ որ կարող են անել. պայքա-
րում են, զինում ժողովուրդը, փրկում այն, ինչ որ կարելի է փրկել… Մեծ 
պատերազմից, հսկայական կոտորածից յետոյ, նրանք գտել են աւերւած, 
թշւառացած, գաղթականներով լեցւած մի երկիր, որի վերակազմութիւնը 
հսկաների գործ է… Այո՛, նրանք հսկաներ չեն, բայց ի՞նչ են ուրիշներ… 
Ուրիշները քննադատում են, եղածը կազմալուծում, ժողովուրդը 
կերակրում սին պատրանքներով» [1, 354-355]: 

 Պատմության և արդիականության հարաբերակցության տեսանկյու-
նից ևս շատ կարևոր են վեպի՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության 
պատմաքաղաքական ճանապարհը բնութագրող դրվագները: Ահա դժվա-
րագույն և բարդ ժամանակաընթացքի հատկանշական պատկերներից ևս 
մի քանիսը. «Հայաստանի գլխին կրակ էր թափւում: Սահմանները 
ճեղքւել էին: Թշնամիները ամեն կողմից ներս էին խուժում: Ներսում, 
օգտւելով տիրող թշւառութիւնից, բոլշևիզմը իր ջանքերը կրկնապատկում 
էր և ջլատում ժողովրդի դիմադրական կամքը: Պարլամենտի և կառա-
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վարութեան նիստերը շարունակվում էին գիշեր և ցերեկ: Ճառեր էին 
արտասանում, որոշումներ էին առնում, որ անհնարին էր գործադրել: 

<…>Պակասում էր ռազմամթերքը, պարէնաւորումը ժամանակին 
տեղ չէր հասնում, փոխադրական միջոցները թերի էին: 

Թշնամին սեղմում էր ամեն կողմից: Տաճիկները, այլևս վստահ, որ 
ևրոպական պետութիւնները չպիտի միջամտեն, ժողովել էին իրենց լաւա-
գոյն ուժերը հայկական դիմադրութիւնը կասեցնելու համար: Ազրբէջանը 
և Ռուսաստանը նրանց հետ էին, Վրաստանի հետ չեզոքութեան գաղտնի 
դաշինք էին կապել: 

Հայաստանի զինակիցներն էին՝ սովը, ցուրտը, թշւառութիւնը: 
Թշնամին օգտագործում էր նաև ճակատի այն կողմում գտնւող 

դաւաճան ուժերին: Կռիւների ամենատաք վայրկեաններին, չսպասւած 
տեղերից, թիկունքի զանազան վայրերից, սկսում էր կրակ տեղալ <…> 
Շատ անգամ, ստիպւած էին լինում ետ քաշւել, առանց կարողանալու 
վիրաւորւածներն իսկ ժողովել:  

Տաճիկները վիրաւորւածներին սպանում էին: Դաշոյնի հարւածով 
մորթում էին: Մորթում և կողոպտում» [1, 482, 494]: 

Վեպում պատկերված են թուրք-բոլշևիկյան համագործակցության 
ողբերգական հետևանքները Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի 
կորուստները՝ «հաց, խաղաղութիւն, անկախութիւն» [1, 523] քարոզչու-
թյան ներքո: Զարյանը վերստեղծում է ժամանակի Հայաստանի պատմա-
հոգեբանական պատկերը: Ժողովուրդն այլևս հոգնել էր պատերազմնե-
րից, թշվառությունից, հույսի կարոտ էր. «Ժողովուրդը սկսել էր աչքերը 
յառել Կարմիր բանակի վրայ: Մեծ դրամայի վերջին գործողութիւնը 
մօտենում է, մտածեց Հէրեանը: Ծանր մի վիշտ սեղմեց իր սիրտը և կաշ-
կանդեց ամբողջ իր անձը …. Այդ մարդիկ,– մտածեց նա,– որ այդքան 
համոզւած խօսում են, նրանք ևս հայեր են չէ՞: Նրանք ևս ապրում են այս 
ողբերգութիւնը, տեսնում են այս ահաւոր պայքարը, այս թշվառութիւնը: 
Կարելի՞ բան է չզգան սոսկալի այն պատասխանատւութիւնը, որ ընկնում 
է իրենց ուսերի վրայ. կարելի՞ բան է, որ գիտակցաբար ծառայեն օտարի 
շահերին, մատնեն հազար անգամ մատնւածներին, դաւաճանեն սրբու-
թեան սրբութիւնը» [1, 523]: 

Վեպի ամենատպավորիչ հատվածներից է Կարսի գրավման պատ-
մաքաղաքական նախադրյալների և հետևանքների պատկերը: Դա 
ազգային-քաղաքական ողբերգության գագաթնակետային պահն է, վեպի 
գլխավոր հերոսի հոգեբանական ապրումների ամենալարված աստի-
ճանը, որին հաջորդում է պետականության կորուստի հանգուցալու-
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ծումը: Պահի ողբերգականության կուլմիանցիոն աստիճանն ակնհայտ է. 
«Կա՛րսը, հսկայական այդ բերդը, իր ահագին պաշարներով, իր մեծաքա-
նակ ռազմամթերքներով, իր անառելի ենթադրւած ամրութիւններով, 
ընկել էր տաճիկների ձեռքը: Կարսը ընկել էր: Ուրեմն՝ ամեն բան վեր-
ջացել էր, ուրեմն՝ Հայաստանի անկախութեան օրերը հաշււած էին: 

Ահ, լա՛վ էր, որ գիշեր էր, որ խաւար էր, որ ցուրտ էր: և Հերէանը քիչ 
էր մնացել բարձրաձայն պոռայ, աղաղակի, հեկեկայ: Արիւնը երեսին էր 
խուժել. ամաչում էր: 

Սաւառնորդը պատմել էր դժբախտութեան բոլոր մանրամասնու-
թիւնները: Զինւորները մերժել էին կռւել: Մեծամասնականները մտել էին 
նրանց մէջ և նրանց համոզել ոչ մի դիմադրութիւն ցույց չտալ տաճիկնե-
րին, որովհետև նրանք գալիս էին իբրև բարեկամներ: Սպաների հրաման-
ները մնացել էին անպատասխան: Նրանցից մէկը՝ Մազմանեանը, այս 
անպատւութիւնը չկարողանալով տանել, ատրճանակը հանել էր և 
զինւորների առջև ինքնասպանութիւն գործել: 

Միակ լուսաւոր կէտը դա՛ էր՝ ինքնասպան հրամանատարի դիակը» 
[1, 527]: 

Զարյանը, կարևորելով ժողովրդի ընթացքը հեղաբեկող հզոր անհա-
տի դերը, վեպում ցույց է տալիս աշխարհաքաղաքական ուժերի դիմաց 
Հայաստանի կառավարության անզորությունը. «Եւ այդ մարդիկ շարժել 
էին իր գթութիւնը, որովհետև նրանք փոքր էին և խեղճ՝ իրենց ուժերի 
սահմանը անցնող դեպքերի առջև: 

…. Լուրջ, մտազբաղ, տխուր: 
Ազնիւ, համեստ մտաւորականներ: Չկար ուժգին անձնաւորութիւնը, 

որ ժողովուրդների կեանքի դժւարին վայրկեաններին, պատմութեան 
փոթորկած ծովում կանգնում է ինչպէս փարոս և ցոյց տալիս փրկութեան 
ճանապարհը: Վիթխարի այն անհատը, որ անկարելին դարձնում է 
կարելի, որ պարտութիւնը վեր է ածում յաղթութեան, որ շրջում է այդպէս 
անւանած առարկայական պայմանների անիւը, որ արիւնից և մահից 
հսկայական մի զէնք է դարբնում և իր կամքին ենթարկում ճակատագիրը» 
[1, 528-529]: 

Այսպես՝ բոլշևիկների քարոզչության և տարազեկության հետևանքով 
հայկական զորքերը բարոյալքվում են, և թշնամին Կարսի անառիկ 
բերդին տիրանում է գրեթե առանց կրակոցի, գերեվարում հազարավոր 
զինվորների և հրամանատարների, սրի քաշում բնակչությանը, կողոպ-
տում քաղաքը: Տպավորապաշտ պատկերներով Զարյանը կանխագծում է 
ապագայի անհուսալիությունն ու ողբերգականությունը: Բոլշևիկները 
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թուրքերի համագործակցությամբ զավթում են Հայաստանը, տապալվում 
է հայոց անկախ պետականությունը, սկսվում են ձերբակալությունները, 
աքսորը, գնդակահարությունները: Դաշնակցականներն ապստամբում 
են, ազատվում են բանտարկյալները, բայց Երևանը կրկին գրավվում է 
կարմիրների կողմից, արտագաղթի ճանապարհը ձգվում է դեպի Արաքս: 

Վեպի կենտրոնական գաղափարը՝ «Նաւը լերան վրայ» խորհրդա-
պատկերով, մնում է առկախ: Զարյանի գլխավոր հերոսը, որ պետակա-
նապաշտության խորհրդանիշ է, գերադասում է պատվով մեռնել, քան 
լքել պետականության վերահաստատման գաղափարը: Դեպքերի 
ընթացքը չի վերափոխում նրա ճանապարհը. «Վերը, ժայռի վրայ, նաւը 
միշտ կանգնած էր: Անշարժ երկաթե ծանրութեամբ: Յամառ, վճռական: 
Իսկ նաւի դիմաց կանգնած էին հայոց լեռները, որոնց գաղտնի կեանքը 
նա այլևս ճանաչում էր, ինչպէս առաջ ճանաչել էր ծովը» [1, 710]: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Պատմաքաղաքական հարուստ ընդգրկումներով, հոգեբանական 
խորասուզումներով, ազգային ոգու և ժողովրդի ճանապարհի պատմա-
փիլիսոփայությամբ «Նաւը լերան վրայ» վեպը բոլորովին նոր որակ է հայ 
գրականության մեջ: Այն Հայաստանի ու հայության ազգային վեպն է՝ 
ներքին կլիմայական առանձնահատկություններով, ողբերգություններով 
ու դիմակայություններով, հավաքական ապրումներով ու երազանքնե-
րով, անկումներից վեր հառնելու և արարելու պատմական օրինաչափու-
թյամբ: 

    
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Զարյան Կ., Նաւը լերան վրայ, Երևան, 2015: 
2. Թէօլէօլեան Մ., Դար մը գրականութիւն, հ. Ա, Պոստըն, 1997: 
3. «Մեհյան», թիվ 1, 1914, 1 հունվար, Կ. Պոլիս: 
4. Փօլատեան Կ., Զրոյց, հ. Բ, Գահիրէ, 1961: 
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Историческая философия пути и духа в романе Историческая философия пути и духа в романе Историческая философия пути и духа в романе Историческая философия пути и духа в романе     
Костана Заряна Костана Заряна Костана Заряна Костана Заряна ««««Корабль на гореКорабль на гореКорабль на гореКорабль на горе»»»»    

    
ННННаринеаринеаринеарине    ООООганесяганесяганесяганесян н н н     

РРРРезюмеезюмеезюмеезюме 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: спиритизм, идеология, образ народа, турецко-

большевистское сотрудничество, упадок государственности, потеря 
исторической родины, роман о цели 

Высшей ценностью философии дороги и культа духа является роман 
Костана Заряна «Корабль на горе», который в определенном психологи-
ческом контексте можно охарактеризовать как исторический роман. Это 
роман о великой цели, которая становится духовным смыслом жизни, 
книга расово-космической духовности, познавательного погружения и 
открытий, где дух становится историей, история становится духом. Путь к 
постижению духа – это быть частью исторического курса народа. Роман 
«Корабль на горе» – совершенно новое качество в армянской литературе с 
богатыми историческими и политическими включениями, психологичес-
кими погружениями, национальным духом и исторической философией 
народного пути. Это национальный роман Армении и армян, с внутрен-
ними климатическими особенностями, трагедиями и противостояниями, 
общими чувствами и мечтами, с регулярностью взлета и творения после 
падения.  
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Historical Philosophy of the Path and of the Spirit in the NovelHistorical Philosophy of the Path and of the Spirit in the NovelHistorical Philosophy of the Path and of the Spirit in the NovelHistorical Philosophy of the Path and of the Spirit in the Novel        
“The Ship on the Mountain’’“The Ship on the Mountain’’“The Ship on the Mountain’’“The Ship on the Mountain’’    by Kostan Zaryanby Kostan Zaryanby Kostan Zaryanby Kostan Zaryan    

    
NNNNarinearinearinearine    HHHHovhannisyanovhannisyanovhannisyanovhannisyan        

SSSSummaryummaryummaryummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: spiritualism, ideology, image of the people, Turkish-Bolshevik 

cooperation, decline of statehood, loss of the historical homeland, novel of 
purpose 

The highest value of the philosophy of the road and the cult of the spirit is 
Kostan Zaryan’s novel “The Ship on the Mountain”, which, in a certain 
psychological context, can be described as a historical novel. This is a novel 
about a great goal that becomes the spiritual meaning of life, a book of racial-
cosmic spirituality, cognitive immersion and discoveries, where spirit becomes 
history, history becomes spirit. The way to comprehend the spirit is to be the 
part of the historical course of the people. The novel “The Ship on the 
Mountain” is a completely new quality in Armenian literature with rich 
historical and political inclusions, psychological immersions, national spirit and 
historical philosophy of the people’s history. This is the national romance of 
Armenia and Armenians, with internal climatic features, tragedies and 
confrontations, common feelings and dreams, regularity of takeoff and creation 
after a fall. 

 
 
 
 
    
 
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    13.10.13.10.13.10.13.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    19.10.19.10.19.10.19.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 82.09 
Կարո Մելիքսեթյանի բանաստեղծության ուրվագծերԿարո Մելիքսեթյանի բանաստեղծության ուրվագծերԿարո Մելիքսեթյանի բանաստեղծության ուրվագծերԿարո Մելիքսեթյանի բանաստեղծության ուրվագծեր    

Վալերի Վալերի Վալերի Վալերի Փիլոյան Փիլոյան Փիլոյան Փիլոյան     

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... թեմա, վերհուշ, ժանր, սիրերգություն, սոնետ, 
սոնետների պսակ, ժառանգորդություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Անցավորի ապրածի հետագիծը իր թողած վաստակն է: Ապրել է 

բանաստեղծ Կարո Մելիքսեթյանը՝ թողնելով մեկուկես տասնյակից 
ավելի բանաստեղծական ժողովածու, նաև անտիպ, դեռ գրքի շապիկ 
չտեսած գործեր: Այսօր նա անցած կլիներ ութսունի սահմանագիծը: 
Առաջինը «Ադամամութ» փոքրիկ ժողովածուն է, որ հայտ է, բանաստեղծի 
գոյությունն ու ներկայությունը հավաստող վկայություն: 

Ճանապարհի սկիզբՃանապարհի սկիզբՃանապարհի սկիզբՃանապարհի սկիզբ    
Ընդհանուրի ու առանձնահատուկի յուրահատուկ սինթեզ կա «Այս 

կաղնին...» սկսվածքով բանաստեղծության մեջ, որ նաև ժամանակի 
ընթացքն է ներառում. «Այս կաղնին մինչև կաղնի դառնալը /Մի օր եղել է 
/Այն գաճաճ ծառերի, /Այն մացառների /Ու փոքրիկ թփերի հասակին: /Ու 
եթե այսօր մի բան է նրանց կապում, /Այն է, /Որ այս կաղնին մինչև կաղնի 
դառնալը /Մի օր եղել է /Այն գաճաճ ծառերի, /Այն մացառների /Ու 
փոքրիկ թփերի հասակին» [1, 8]: 

Բանաստեղծի ինքնությունը բացահայտվում է առանձին տողերի ու 
պատկերների օգնությամբ: Այսպես. «Իմ գյուղը» գործում «տներն են այն 
հին քարից, /որով իրենք են հենց շարված» [1, 17], «Կացին» գործում՝ «Ես 
միշտ նույնն եմ մնում, լոկ կոթերն են փոխվում» [1, 22]: 

Այս բանաստեղծական երախայրիքի մեջ կան նաև գործեր, որոնք ոչ 
թե կենսական փաստի, կյանքի իրողության ազդակ ունեն, այլ միջնորդա-
վորված տպավորությունների արդյունք են: Այդպիսին է ««Բոլերո»-ի 
տակ» [1, 10] երկը: 

Եթե առաջին ժողովածուի մեջ ազդեցությունները բնական են, ապա 
պարտադիր պիտի լինեն սեփական ներաշխարհի ու մտածողության 
ծնունդները. «Աղեղից է կախված զորությունը նետի, /Կաղնու բարձրու-
թյունը՝ արմատների՜ց: /Կրած տառապանքով է իմաստությունը չափվում 
/Եվ սերը եղածին՝ կորցնելո՜վ» [1, 28]: Կամ՝ «Հավատալու համար նո՛ր 
աստվածներ են պետք, /Կարոտելու համար՝ հավատարիմ մի քար, /Եվ 
չընկնելու համար՝ աշխա՜րհ է պետք: /Սիրտ բացելու համար հարկավոր է 



 
– 165 – 

մի սիրտ, /Վշտանալու համար՝ հորիզոնիդ լայնքը, /Իսկ մեռնելո՜ւ 
համար, մեզ հերի՜ք է նաև /մեր այս կյանքը» [1, 29]: 

Երեք սերունդների հերթագայությամբ և դեպքուդիպվածի փաստ-
մամբ առարկայանում է ժամանակը, որ ոչ միայն այս տոհմինն է, այլ նաև 
ժողովրդինը: Եվ փաստվածը դառնում է այդ ժամանակի ստվերը՝ պատ-
մությունը. «Պապիս խփել են /իր իսկ բաց արած խոնավ ակոսում, /Հայրս 
հնձից է կռիվ գնացել: Մնացել եմ ես» [1, 30]: 

Կյանքի ու մահվան, կյանքն ու մահը կրողի իմաստավորման յուրա-
հատուկ ասք է այս փոքրիկ բանաստեղծությունը. «Թաղում է: /Մեռնելուց 
առաջ ժպտաց: /Նրանից առաջ ծնվում էր: /Նրանից առա՞ջ... /Ոչինչ էլ չի 
պատահել: /Նա, որ ամեն օր իր մի օրն էր թաղում, /Այսօր վերջացրել է իր 
բոլոր օրերը: /Թաղում է: /Այնքա՜ն բնական ու աստվածամոտ, /Որքան 
նրա ծնունդը» [1, 31]: 

«Ադամամութից» հետո տասը տարի պահանջվեց, որ լույս աշխարհ 
գա երկրորդ՝ «Ոսկե ափ» ժողովածուն, որ ծնունդ է խոհերի, զգայնություն-
ների, հուշերի: Ասես Ավ. Իսահակյանի քնարերգության հեռավոր ներկա-
յությունն ենք զգում այս հատվածում. «Հետո կգա մայրամուտ /Առանց 
խանդի ու ցավի, /Ուր ամեն հուշ ու կարոտ /Ցավ ու մրմուռ կբերի: /Մինչև 
որ մութը կընկնի, /Եվ արցունքով աչքը լի /Սև ձիավորը սարից /Ինձնից 
սև լուր կբերի» («Ճանապարհ» [2, 16]): 

Բանաստեղծն ավելի հաճախ իր մանկության հուշ ու հիշատակների 
հետ է (տարիքն առնելու նշան է). այդ մանկությունը համեմատության 
անգիտակցական եզր է ապրած ներկայի նկատմամբ: Սա նաև ներքուստ 
ձևավորված բողոք է. 

«Երանի առավոտ բացվի, /Ծանրաթաթ մահակս առնեմ, /Կուշտ 
խմեմ առվի պաղ ջրից, /Ցուլերս արոտի տանեմ: /Ճամփեքին ինքս ինձ 
գոռամ, /Քարափին բարի լույս ասեմ, /Մինչ գոտիս ամպի մեջ խրված 
/Ամպերի կիրճերով վազեմ: /Նվագեմ սրինգս բարակ՝ /Սարերի ձյուներին 
կարոտ, /Ծաղիկներն ու հովը վազեն, /Փաթաթվեն ոտքերիս շաղոտ: 
/Երանի առավոտ բացվի, /Ինչպես հին հեքիաթում անմեղ, /Աչքերս 
մանկությամբ լցվի /Ու կյանքս... վերջանա այդտեղ» («Երանի» [2, 21]): 

Ժամանակի անդարձության զգացողությունը կա ոչ միայն այս, այլ 
նաև «Կար աշխարհում մի խեղճ մանուկ» [2, 18-19], «Համբերություն» [2, 
15], այլ գործերում: 

«Ինքներգությունը» ոչ թե ինքնագովք է, որպիսին կարող ենք պատ-
կերացնել միայն վերնագրի պայմանականությամբ, այլ իր մասին երգ՝ ո՛չ 
առավելական, այլ նվազական բաղդատականի իմաստով. 
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«Ես կամի տակ ընկած /Մաշված չեչոտ քար եմ, /Սազ չտեսած լար եմ 
/Ու վերջին պար: /Ես չսկսված դար եմ, /Սարի կարոտ քար եմ, /Ինձանով 
մեկ ահ եմ /Ու կիսատ բառ: /Ինչ ունեի կյանքում /Անտեր տերը տարավ, 
/Շունն ու գելը տարավ /Առանց դարձի: /Եվ աչքերիս առաջ /Ինքս էլ 
չհասկացա, /Թե տաք անձրևն ինչպես /Փոխվեց լացի: /Բայց ատեցի 
որքան, /Սիրտս այնքան սիրեց, /Էլ չգիտեմ՝ թե ում /Դուռը բանամ, 
/Հանգի՛ստ թողեք դուք ինձ, /Ես մենա՜կ եմ ծնվել, /Եվ մենա՛կ էլ կյանքից 
/Կհեռանամ» [2, 22]: 

Կարո ՄելիԿարո ՄելիԿարո ՄելիԿարո Մելիքքքքսեթյանի սիրերգությունըսեթյանի սիրերգությունըսեթյանի սիրերգությունըսեթյանի սիրերգությունը    
«Ոսկե ափ» ժողովածուի մեջ տեղ գտած «Ես քեզ սիրել եմ աշխարհ 

չեկած» բանաստեղծությունը կարելի է համարել Կ. Մելիքսեթյանի սիրա-
յին բանաստեղծության սկիզբն ու հաղթանակը: Մինչ այդ կարող ենք խոհ 
տեսնել, ինչ-ինչ եկամուտ ազդեցություններ, սակայն սրանով սկզբնա-
վորվում է նոր ասելիք ու ակոս, որ շարունակվելու է հաջորդելիք ժողո-
վածուներում: Եվ վերաբերելու է մեղավոր սիրուն, գողացված սիրուն, 
նվաճված ու ավարառված սիրուն, Սիրո՛ւն, ինչի վկայությունն է հաջորդ՝ 
«Խոտի երգը» ժողովածուն թերևս ամբողջությամբ: Ժողովածուն սպաս-
ման ու կուտակումների արտահայտություն է, որ ներառում է նաև վար-
պետանալու դասեր, թեմատիկ զարգացումներ, մասնավորապես սիրո 
թեմայի զորացում ու խորացում: Բնության, բնապատկերի ու խոհի կող-
քին էական ու նկատելի են դառնում սիրո արծարծումները: Ահավասիկ. 

«Թե կարող ես դու ինձ ներիր, /Թե կարող եմ՝ ներեմ ես քեզ, /Դու իմ 
գլխին այս ի՞նչ բերիր, /Եվ քո գլխին ի՜նչ բերի ես: 

Սա ոչ ձյուն է, ոչ էլ՝ անձրև, /Ի՞նչ է թափվում այսպես, վերից, 
/Այսքան հպարտ, հոգնած ու խեղճ, /Բարձր ու հպարտ քո թևերից: 

Իսկ մտովի՝ դու միշտ ինձ հետ /Ժամանակի թելն ես մանում, 
/Ցերեկները ծերանում ես, /Գիշերները՝ ջահելանում: 

Հայտնվում ես ուզած պահիս /Եվ շշնջում ինձ բառերն այն, /Ինչ 
տենչացե՜ լ եմ ողջ կյանքում, /Բայց չե՜ մ լսել ոչ մի անգամ: 

Եվ հենց քո այդ հայտնությա՞մբ չէ, /Որ անցողիկ կյանքում այս հին 
/Մենք հավատա՜լ ենք սկսում /Անմահությանն ու դրախտին...» [3, 53-54]: 

Այնուհետ սիրո երգն է դառնում էականը Կ. Մելիքսեթյանի ստեղծա-
գործության մեջ, ծավալվում, ընդարձակվում՝ ընդգրկելով տեսանելի ու 
անտեսանելի, ակնկալելի ու անզգալի աշխարհը: Ի՞նչ խոհ կամ մտածում, 
ի՞նչ ապրում ու պայմանականություն. միայն սերը՝ աշխարհավեր ու 
աշխարհակործան, ցանկալի ու աշխարհաստեղծ: Կարո Մելիքսեթյանի 
բանաստեղծությունը մտնում է Էրոսի համաստեղություն: 
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«Դժվար հալոցք» ժողովածուն սրա վկայությունն է, հատկապես 
համարյա առաջին՝ «Արալեզներ» երկը. 

«Այնպե՜ս եմ ուզում արալեզների /Ու դահճի՛ տեսքով՝ բիրտ ու 
աներես, /Քեզ մի՜շտ սպանել ամեն երեկո, /Ամե՜ն առավոտ՝ հարություն 
տալ քեզ» [4, 4]: 

Նման զգացողության արձագանք ունենք Վ. Թեքեյանի մոտ. 
«Ինչպես տիրեց Շամիրամ իրմե փախչող Արային, 
Ես երազիս տիրեցի՝ սպանելով զանիկա» [5, 53]: 
(Միջանկյալ նշենք, որ Վ. Թեքեյանի հետ հոգևոր ժառանգորդու-

թյունը փաստվում է նաև «Ոսկե սայլը» տաղի՝ «Վահան Թեքեյանի հիշա-
տակին» նվիրաբերմամբ, որ ավարտվում է տպավորիչ պատկերով. 

«Ելնում է Սայլը ոսկե ճաղերով, /Ոսկի եզներ են, ոսկի սամոտիք, 
/Վերում կայծակն է, ներքևում՝ անդունդ, /Մահը հեռու է ու հույսը՝ 
մոտիկ» [6, 44]): 

Սիրո մոտիվն ավելի է զորանում ու ահագնանում «Փարավոն», 
«Ամազոնուհին», այլ երկերում. 

«Որպես փարավոն՝ հասնում են ինձ /Հազար աղջիկներ գեղեցկա-
տես, /Բայց... բախտս բերեց, որ ես ընդմիշտ /Այն հազարի տեղ՝ ընտրե՛լ 
եմ քեզ» [4, 6]: 

Կամ՝ «Ոչ կարող եմ անունդ տալ, /Ոչ՝ առանց քո անվան ապրել, /Ոչ՝ 
հանդգնել՝ դուռդ բանալ, /Ոչ քո դռնից ինձ դուրս հանել» («Խելահեղ խաղ» 
[4, 9]): 

Այստեղ էլ արձագանք կա հայրեններից. 
«– Ատ վո՞վ է երդիկս եկեր, //Որ օտար հողըն կու սողայ. 
Թէ իմն ես՝ նա վա՛ր արի, //Թէ օտար ծաղիկ՝ նա գընա՛: 
– Ո՛չ քուկն եմ՝ ի վար գալու,//Ո՛չ օտար ծաղիկ՝ գընալու. 
Եկեր եմ ի քո սիրուտ,//Ո՛չ գալու եմ, ո՛չ գնալու» [7, 44]:  
Կամ թերևս սա սիրո ծնած պայմանականությունն է՝ անզորանալը: 

Սիրո անկրկնելի զգացողությունները կարող են կրկնվել դարերի ընթաց-
քում, և սա է սիրո խելահեղ խաղը: Այդպիսին է նաև «Մեղքերի կղզին». 

«Չգիտեմ՝ ինչպես եղավ, /Որ հանկարծ, անկախ ինձնից, /Ես քի՜չ-քիչ 
քեզ մոտեցա, /Դու քի՜չ-քիչ մոտեցար ինձ: /Եվ մինչև ուշքի գայինք՝ /Թե 
մենք այս ի՜նչ ենք անում -/Ակամա մեզ բռնեցինք /Մեղքի մութ թավուտ-
ներում: /Ուզեցի քեզնից փախչել՝/ /Ավելի՛ քեզ կապվեցի, /Ախր, ես 
այսքան փորձված, /Այս ինչքա՜ն հեշտ խաբվեցի: //Ախր, ես ուրիշ մտքի, 
/Ոնց միտքս այսպես ծռվեց, /Որ այսպես, օր-ցերեկով, /Ինձ մեղքի տեր 
դարձրեց...» [4, 10-11]: 
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Մեղքի տեր դարձնող Սերը գիտակցվում է, բայց ծնվում ու արձանա-
գրվում է դրա մի նրբերանգը «Չեմ հիշում» բանաստեղծության մեջ. 

«Գիտեմ, որ քեզ մոտ գալիս /Ես հարյուր մեղք եմ գործում, 
Բայց հազա՜ր մեղք կգործեմ, /Թե հանկարծ ես քե՜զ չգամ» [4, 22]: 
Այս զգացողությանը ներդաշն է «Քեզ սիրելը մեղք է, Չսիրելը՝ 

հանցանք» («Ռուբիկոն» [4, 34]) դրույթը:  
Կ. Մելիքսեթյանը փորձում է ձևավորել պատկերային իր համա-

կարգը: Այսպես է իրականացնում աչքերի բնութագրումը. «Ժպտում են 
նրանք ժամանակից դուրս՝ /Ժամանակն ամբողջ իրենց մեջ առած» [4, 70]: 

Ճանապարհի հաջորդ հանգրվանները. ժանրի փորձարկումներՃանապարհի հաջորդ հանգրվանները. ժանրի փորձարկումներՃանապարհի հաջորդ հանգրվանները. ժանրի փորձարկումներՃանապարհի հաջորդ հանգրվանները. ժանրի փորձարկումներ    
«Դժվար հալոցք» ժողովածուն կազմված է երեք շարքերից՝ «Մեղքի 

կղզի», «Գոյամարտ», «Սիզիֆ», որոնք ներկայացնում են սիրո, հայրենիքի, 
խոհի հեղինակային ընկալումներն ու իրացումները: Եվ եթե սերը հեղի-
նակի հոգում է, հայրենիքը՝ իր տեղում, ապա խոհն ավելի հաճախ ծնվում 
է կյանքի վայրիվերումներից ու սրանց իմաստավորումից. 

«Իր ճշմարտությունն ունի ամեն ոք – /Թե շանթն անողոք, /Թե նրա 
զարկից հրդեհված ծառը, /Թե առյուծն անհոգ, թե նրա ճանկում մեռնող 
այծյամը: /Իր ճշմարտությունն ունի ամեն ոք՝ /Այս սարն, /Այս ձորը, /Բայց 
կյանքի կռվում /Հաճա՞խ են, արդյոք, սարի ու ձորի, /Գող ու արդարի, 
խեղճ ու զոռբայի /Ճշմարտություններն իրար հետ բռնում» («Զույգ 
ճշմարտություն» [4, 137]): 

Այս ճշմարտությանը մեկ էլ անդրադարձ կա. «Ճշմարտությունը... 
/Երբ ժամանակից առաջ են ասում՝ /Այն հավասար է դավաճանության, 
/Իսկ երբ ասվում է ժամանակի՜ց ուշ՝ /Արդեն ոչ մեկին այն պետք չէ բնավ: 
/Ճշմարտությունը ճշմարտություն է, /Ժամանակին են երբ որ այն ասում 
/Եվ աչքերը փակ իրենց ճակատին /Կամ դափնի, կամ էլ... գնդակ 
սպասում» [4, 144]): 

Եթե ժողովածուի վերջին երկու շարքերում հեղինակը մնում է 
սովորականի ընկալումների շրջանակում, ապա առավել արժեքավոր է 
դառնում առաջին շարքը՝ սիրո իր յուրահատկությամբ, ապրածի ու 
ասածի ներդաշնակմամբ: 

Կ. Մելիքսեթյանի «Սիրո շեմ. սաղմոսներ առ Վրաստան» գիրքը 
բացվում է «Գիրք ճանապարհի և անվախճան սիրո» խմբագրականով, և 
խմբագիր Պատ. Շաքարյանն այն կարծիքն է հայտնում, թե հեղինակը 
«հավերժ սիրո խոստովանանքի իր գրական ծանրակշիռ տուրքն է բերել 
առ Վրաստան: 
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Գրականության մեջ չեմ հիշում, և, հավանաբար, չկա նախադեպը, 
երբ մի բանաստեղծ ոչ թե բանաստեղծություն կամ բանաստեղծական 
շարք, այլ մի ամբողջ գիրք ստեղծի մի այլ ժողովրդի ու երկրի մասին, 
ինչպես այս ժողովածուն է» [8, 3]: Թերևս կարելի է վիճարկել այս դրույթը, 
բայց չես վիճարկի հեղինակի սերն առ Վրաստանն ու վրացին: Այս սերը 
հարգանք ունի իր մեջ, պատմության իմացություն ու եղբայրության 
գիտակցում: Հաճախադեպ են նվիրաբերումները ինչպես գրական-
մշակութային գործիչներին, այնպես էլ հանդիպած մարդկանց: Սակայն 
իր գործերում երբեմն հեղինակը հասնում է երկարաբանությունների, որ 
խանգարում են բանաստեղծական ռիթմի տրոփին, տեղ բացում խրատի 
ու դառնության համար: Գիրքը ենթավերնագիր ունի՝ «սաղմոսներ առ 
Վրաստան», որ փորձում է բացահայտել եթե ոչ ժանրային պատկանելու-
թյունը, ապա ժանրընտրության միտումը, իսկ ահա «Հարյուր և մեկ տաղ» 
ժողովածուի վերնագիրն արդեն ժանրը ի սկզբանե է մատնանշում: Տաղի 
հարատևումը մեր բանաստեղծության մեջ և տաղի արտահայտությունը 
Կ. Մելիքսեթյանի բանաստեղծության մեջ խոսում են ժառանգորդության 
մասին և մատնանշում հեղինակի համարձակությունը՝ ասպարեզ մտնե-
լու այն դեպքում, երբ այդ ասպարեզի նախորդած հաղթողներ էին Նարե-
կացին ու Սայաթ-Նովան, Տերյանն ու Չարենցը, Թեքեյանն ու Շիրազը:  

«Հարյուր ու մեկ տաղ» ժողովածուի մեջ նկատելի են դառնում 
հեղինակի տագնապները՝ կապված արտագաղթի հետ, որ խժռում է հայ 
տեսակի ներուժը. «Փոխանակ՝ գա՜ն, զօր-գիշեր քարավաննե՛րն են գնում 
/Իրենց՝ երիցս խաչված /Հայրենիքից փախչելով» [6, 104]:  

«Գոյամարտ» բանաստեղծությունն ասես մեր անցյալի ու ներկայի 
զուգակցումը լինի. 

«Այստեղ տնքում է հող ու երկինք, /Արմատ ու ծաղիկ, վանք ու 
խաչքար, 

Ու մեծ ու շքեղ մի Հայրենիք՝ /Մեծակորուստ ու մեծահանճար: 
Այստեղ՝ ամեն ինչ գոյամարտ է, /Փնտրտուք՝ կորած հազար հույսի, 
Անդուլ կռիվ է՝ ամեն վայրկյան /Մի հավերժաքայլ ու մեծ Լույսի: 
Տարածությունը – այստեղ՝ չկա, /Այստեղ սլացք է ու թողություն,  
Որտեղ՝ ամեն օր, իր սրբերին /Տերն սպանում է, մահը՝ դյութո՛ւմ: 
Սա հո երկիր չէ, խորան է մեծ, /Կառափնարան է՝ հույս ու բախտի, 
Իր ամբողջ կյանքում, այսպե՛ս խրվա՛ծ – /Եվ դժոխքի մեջ, և՛ 

դրախտի: 
Սա խրախճանքի երկիր Սա խրախճանքի երկիր Սա խրախճանքի երկիր Սա խրախճանքի երկիր է վեհ, /Երգի՜, հանճարի՜ ու եղեռնի՛,է վեհ, /Երգի՜, հանճարի՜ ու եղեռնի՛,է վեհ, /Երգի՜, հանճարի՜ ու եղեռնի՛,է վեհ, /Երգի՜, հանճարի՜ ու եղեռնի՛,    
Ով կուզե հավերժ ապրել այստեղ՝ /Իր մահից առաջ պիտի մեռնի:Ով կուզե հավերժ ապրել այստեղ՝ /Իր մահից առաջ պիտի մեռնի:Ով կուզե հավերժ ապրել այստեղ՝ /Իր մահից առաջ պիտի մեռնի:Ով կուզե հավերժ ապրել այստեղ՝ /Իր մահից առաջ պիտի մեռնի: 
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Օ՜, գոյամարտի շքեղ ծաղիկ, /Դու մեզ տանջել ես դարե՛ր այնքան, 
Բայց, հարազա՜տս, գիտե՜ս, որ մենք /Քո գոյությա՛նն ենք միշտ 

պարտական» [6, 88] (ընդգծումն իմն է՝ Վ. Փ.): 
«Ոգի և հիշողություն» ժողովածուն անմիջապես ցուցանում է գրողի և 

ժամանակի միջև կապը, հիասթափությունների այն հորձանքը, որ գալիս 
է ապրած օրից, իրականությունից: Սրա ամենաբնորոշ արտահայտու-
թյունն է «Աղե շապիկ» բանաստեղծությունը, որ իր հետ բերում է սահյա-
նական պատումի ու կառուցման զգացողությունների նկատելի շերտեր. 

«Ինչ անեմ՝ թողնեմ ու գնամ, /Այստեղ ես անելիք չունեմ, /Երկիր իմ, 
էլ քեզ հետ արդեն /Առնելիք ու տալիք չունեմ: /Ջաղացս հեղեղը տարավ, 
/Աղունս՝ գելերը այս նոր, /Անտառում նստել ու ցրտին /Մի՜ օրվա վառե-
լիք չունեմ: /Ամե՜ն ինչ հերվա ձյուն դառավ, /Ոչնչի էլ կարիք չունեմ, /Իմ 
գետը՝ ամռան մեջ սառավ, Էլ արև ու գալի՜ք չունեմ: /Հին ու նոր շները՝ 
կցվել, /Աշխարհ են հոշոտում ողջ-ողջ, /Երկնքում էլ ոչ մի խաչ ու /Իմ 
երկրում Հայրենի՜ք չունեմ: /Ինձ աղե՜ շապիկ է մի օր /Հագցրել իմ տերը՝ 
ցմահ, /Հոգնե՜լ եմ Չարից ու Բարուց, /Հանելու էլ կարի՜ք չունեմ» [9, 5]: 

Թե այստեղ պայմանականորեն մարդը կա տարածական չափումնե-
րում, ապա «Իմ գետն արդեն ետ է հոսում» բանաստեղծության մեջ 
մարդու և ժամանակի հարաբերակցությունը կա: Երկու տարբեր, իրար 
հակոտնյա վեկտորների ընթացքը կա, ուր ոչ միայն տարիքից, այլև 
ապրած ներկայից բացահայտ դժգոհությունն է փաստվում. «Ո՞ւր եք 
կորել, ասե՜ք դուք ինձ, /Օրե՜ր՝ կարմի՜ր ու կանաչ, /Իմ գետն արդեն ե՜տ է 
հոսում, /Ձերը՝ դեպի առաջ: /Օր կար, երբ քա՜ր էի սեղմում, /Ջո՜ւր էր 
կաթում քարից, /Դրսից օրվա համ չեն առնում /Եվ օ՜ր՝ օրվա՛ համից: /Օ՜ր, 
դարեր ես ուսիդ տանում՝ /Չոր գլուխդ գրկած, /Ինչո՞ւ տեսա, այ անօրեն, 
/Քե՜զ, ա՜յդ օրի ընկած: /Գոնե ես քեզ չտեսնեի /Այդքան անզոր ու խեղճ, 
/Ընկած քեզնից ու քո բախտից, /Օ՜ր իմ, օր կա՞ քո մեջ: /Օ՜րդ կտրի, օ՜ր, 
քեզանից /Ինձ դո՜ւրս հանիր, գնա՜մ, /Երբ քո վրա դու հո՜ւյս չունես, /Ես 
ո՞նց հույսիդ մնամ» [9, 11]: 

Կ. Մելիքսեթյանի «Այլ ժամանակ» ժողովածուն ներառում է մի քանի 
փոքրիկ պոեմներ՝ «Գիսաստղ», «Հեթանոսական», «Երեք հասակ», «Այլ 
ժամանակ», «Մի երեկո...», որոնք հարաբերման եզրեր ունեն ծավալուն 
բանաստեղծության և բալլադի հետ: Սրանք ավելի շուտ չափածո շարա-
դրված պատմողական գործեր են, որ չեն ապահովում հեղինակի՝ 
առանձին բանաստեղծություններով հասած մակարդակը, որոնումների, 
նոր պոետական փորձերի ու ավելի շուտ ստեղծագործական որոնում-
ների արտահայտություն են: 
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Հետո Կարո Մելիքսեթյանը հեռացավ այս կյանքից՝ թողնելով ձեռա-
գրեր, որոնք կամաց-կամաց ընտանիքի ու մտերիմների համառ ջանքով 
գրքեր են դառնում: Արդեն հրատարակվել են «Արևի տակ մահ չկա» և 
«Ոգու համաստեղություն» ժողովածուները:  

Ըստ խմբագրի ծանուցման՝ «Արևի տակ մահ չկա» ժողովածուի 
նախօրինակն է հեղինակի անհեթեթ մահվան պատճառ դարձել (մահա-
ցել է ավտովթարից). նախօրինակը կորել է հրատարակչությունից, և 
ժամանակ անց, ըստ սևագրությունների, իրականացվել է հնարավորի և 
հավանականի սահմաններում այն վերականգնելու փորձը:  

Ռեյ Բրեդբերին պատմվածք ունի՝ «Տարագիրները» (պատմվածքն 
ածանցվել է «Մարսյան քրոնիկոն» վեպից). օրենքը արգելք է դրել գրքերի 
վրա, և փրկվելու համար գրողները հանգրվանել են Մարս մոլորակում: 
Սակայն նրանց շարքերում կորուստներ են արձանագրվում. Բիրսի 
«մարմինը վերածվում էր գորշ կապտավուն մոխրի և ածխացած ոսկոր-
ների, մրի փաթիլները լողում էին օդում», քանի որ «Զոհվեց նրա գրքի 
վերջին օրինակը: Ինչ-որ մեկը Երկրում հենց նոր այրեց» [12, 220]: Երկրից 
Մարս ուղևորված հրթիռը այնտեղ է տանում այլ հեղինակներից գրքեր, 
որոնք այրվում են խարույկի մեջ... Եվ գրքերի հետ անհետանում են հեղի-
նակները, նրանց հետ անհետանում է Զմրուխտե քաղաքը: Ըստ էության 
գիրքը նաև այն արարողի հիշողությունն է, մարդու հուշը պահողը, գրքի 
կորուստը՝ նաև մարդու կորուստը, և որպեսզի չլինի այդ կորուստը, 
վերածնվել է Կ. Մելիքսեթյանի գիրքը՝ «Արևի տակ մահ չկա»: Համանուն 
բանաստեղծությամբ հաստատվում է Ռեյ Բրեդբերիի ձևակերպած պայ-
մանաձևը. «Արևի տակ մահ չկա, /Թեկուզ ծածկի մշուշը, /Մարդն այնժամ 
է մահանում, /Երբ մարում է իր հուշը: /Իր ճեփ-ճերմակ թևերին /Մահն 
այնժամ է մեզ տանում, /Երբ քո միակ ու վերջին /Հուշ պահողն է մահա-
նում» [11, 199]: 

Այս գիրքը Կ. Մելիքսեթյանինն է, սակայն ընթերցելիս երբեմն այն 
զգացողությունն ես ունենում, թե գործ ունես իրոք սևագրի հետ, որով-
հետև հեղինակի պարտադրող ներկայությունը, խստապահանջությունը 
չես զգում, քանի որ հաճախադեպ են տաղաչափական բնույթի անհար-
թությունները, բանաստեղծական ոտքերի, ուրեմն նաև ռիթմի անկանո-
նությունները, ավելորդ կամ պակասող վանկը... սրանք արվեստի 
արհեստը բնութագրող իրողություններ են, հարկ էր՝ չշրջանցվեին: 

Թեմատիկ առումով ժողովածուն եռափեղկ է՝ սեր, հայրենիք, 
ժամանակ, որ հաճախ զուգակցումներով են դրսևորվում:  

Ամեն խոսք այն արտաբերողի, առավել ևս բանաստեղծի ինքնաբա-
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ցահայտումն է, նրա էությունից ածանցվածը: Սիրո կարոտ, սիրուց 
անկուշտ էություն է Կ. Մելիքսեթյանը. «Ամեն ինչից կուշտ եմ գնում, 
/Սիրո՜ւց է, որ չկշտացա» [11, 53]:  

Կարելի է բանաստեղծություն գրել ամեն ինչի վերաբերմամբ կամ 
ամեն ինչից ազդվելով, չնայած կան նաև բացառություններ: Այդպիսի 
բացառություն է դառնության (հուսահատության) և բանաստեղծության 
համատեղումը: Սակայն Կ. Մելիքսեթյանը փորձել է իրականացնել 
բացառության բացառումը.  

«Աշխարհի վրա հնուց ի վեր, /Այստեղ-այնտեղ և բոլորիվ, /Որտեղ 
հովի՜վ կա՝ չկան սարեր, /Որտեղ սարե՜ր կան՝ չկա՜ հովիվ: /Որտեղ 
վանքե՜ր կան՝ չի՜ք աղոթող, /Իսկ ուր աղո՜թք կա՝ և ոչ մի վանք, /Ոչ 
աղոթք, ոչ վանք ու ոչ էլ մենք /Ճիշտ ժամանակին աշխարհ չեկանք: 
/Հովիվներն այն, որ սարեր չունեն, /Եվ սարե՜րն այն, որ չունեն հովիվ, / 
Թագավորնե՜ր են բոլորն այնտեղ, /Իսկ հոտը մորթված է բոլորիվ» [11, 28]: 
Սա մեր ժամանակի պարտադրա՞նք է, հեղինակի՝ ապրածով հասած 
հանգրվանի՞, թե՞ այլ ազդակ ունի, սակայն առասպելի «Ես ավերակացս 
ում թագավորեմ» դրույթն է ցավոտ արձագանքվում: Նաև այս բանաս-
տեղծությամբ է Կ. Մելիքսեթյանը դառնում իր ժամանակի վավերագիրը: 

«Ոգու հավերժություն» ժողովածուն ներառում է պոեմներ, ասքեր, 
ավանդություններ, որ ունեն տարբեր ժողովուրդների անցյալին ու առաս-
պելին վերաբերող հիմքեր: Այդ գործերը վկայում ու հաստատում են, որ 
էպիկական երկերը հեղինակի հաղթաթուղթը չեն, որ նա առաջին հերթին նա առաջին հերթին նա առաջին հերթին նա առաջին հերթին 
քնարերգակ էքնարերգակ էքնարերգակ էքնարերգակ է: Մի կողմից չափածոյի միջոցով էպիկական պատումի 
խոչընդոտների հաղթահարումը արվեստի այլ իրողություններ է ենթա-
դրում, և մյուս կողմից պոեմի ժանրի ձեռքբերումները հայոց մեջ ենթա-
դրում են հաճախ անհաղթահարելի չափ ու մակարդակ: Սակայն սա 
ամենևին չի ստվերում Կ. Մելիքսեթյանի վաստակը և այս ժողովածուի 
մեջ տեղ գտած գործերը: 

Նկատենք, որ գրքում տեղ է գտել բանաստեղծական բարդագույն մի 
ժանրի՝ սոնետի, և սոնետների շարքի թերևս ամենադժվար տարբերակի՝ 
սոնետների պսակի իրացում: Սոնետն ունի ինքնադիմադրության մեծ 
ներուժ, և նրան դիմելիս ամեն մի բանաստեղծի կարողությունների սահ-
մանն է կանխորոշվում: Այստեղ էլ ունենք արդեն դասական դարձած 
նվաճումներ, ինչպիսիք են Մ. Մեծարենցի ու Վ. Թեքեյանի, Վ. Տերյանի ու 
Ե. Չարենցի գործերը, սոնետների պսակի դեպքում ձեռքբերում են 
Հ. Էդոյանի ու Դ. Հովհաննեսի (նաև այլոց) գործերը: Կ. Մելիքսեթյանի 
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սոնետների պսակը որոնումների ու համառումների առհավատչյա է, 
ժանրի դիմադրությունը հաղթահարելու հեղինակային ջանք ու 
հանդգնություն:  

Այսօր այսքանը: Սակայն այս անդրադարձը մի էական միտում ունի՝ 
փորձելու տեսնել Կ. Մելիքսեթյան բանաստեղծի տեղը 20-րդ դարի երկ-
րորդ կեսի ու 21-ի առաջին երկու տասնամյակների հայոց բանաստեղծու-
թյան համապատկերում ու նրա բերած նպաստը: Թերևս լինեն այլ անդ-
րադարձներ ոչ միայն այս հեղինակի, այլ նաև այլոց գործ ու վաստակին, 
որ մի քիչ պարզորոշվի արևի տակ նրանց գոյության իմաստավորումը:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Մելիքսեթյան Կ., Ադամամութ, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1967: 
2. Մելիքսեթյան Կ., Ոսկե ափ, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1977: 
3. Մելիքսեթյան Կ., Խոտի երգը, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 

1982: 
4. Մելիքսեթյան Կ., Դժվար հալոցք, Երևան, «Խորհրդային գրող» հրատ., 

1990: 
5. Թեքեյան Վ., Հատընտիր, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1970: 
6. Մելիքսեթյան Կ., Հարյուր ու մեկ տաղ, Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 

2001: 
7. Հայրեններ, աշխ.՝ Ա. Շ. Մնացականյանի, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 

1995: 
8. Մելիքսեթյան Կ., Սիրո շեմ. սաղմոսներ առ Վրաստան, Երևան, «Վան 

Արյան» հրատ., 2000: 
9. Մելիքսեթյան Կ., Ոգի և հիշողություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 

2002: 
10. Մելիքսեթյան Կ., Այլ ժամանակ, Երևան, «Ամրոց Գրուպ» հրատ., 2003: 
11. Մելիքսեթյան Կ., Արևի տակ մահ չկա, Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 

2016: 
12. Բրեդբերի Ռեյ, 451 աստիճան ըստ Ֆարենհեյթի, թարգմ.՝ Լևոն 

Անանյանի, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1986: 
13. Մելիքսեթյան Կ., Ոգու համաստեղություն, Երևան, «Լուսաբաց» 

հրատ., 2018: 
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Контуры поэзии Каро МеликсетянаКонтуры поэзии Каро МеликсетянаКонтуры поэзии Каро МеликсетянаКонтуры поэзии Каро Меликсетяна    
Валерий Пилоян Валерий Пилоян Валерий Пилоян Валерий Пилоян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: тКлючевые слова: тКлючевые слова: тКлючевые слова: тема, воспоминание, жанр, лирика, сонет, венок 

сонетов, наследственность 
Поэт Каро Меликсетян оставил более полутора десятков сборников 

стихов, в которых отражены поиски автора, проблемы жизни и смерти, 
необратимости времени, Родины и ее тревожного состояния, истории и 
эмиграции, любви и раздумий, чувств и воспоминаний. Он в первую 
очередь лирик и утверждает начало нового слова и новых коллизий, 
связанных с греховной, украденной, побежденной и расхищенной 
любовью. Автор пытался обрести себя в разных жанрах: песне, псалме, 
сонете и т.д. Сонет обладает огромным потенциалом самосопротивления, и 
при обращении к нему заранее определяется предел возможностей 
каждого поэта, а венец сонетов – залог исканий и настойчивости, 
авторских усилий и смелости в преодолении сопротивления жанра.  

    
Sketches of Karo Meliksetyan’s PoetrySketches of Karo Meliksetyan’s PoetrySketches of Karo Meliksetyan’s PoetrySketches of Karo Meliksetyan’s Poetry    

Valery  PiloyanValery  PiloyanValery  PiloyanValery  Piloyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: theme, remembrance, genre, love song, sonnet, crown of 
sonnets, inheritance 

Poet Karo Meliksetyan left more than one and a half dozen collections of 
poems, which are records of the author’s search, life and death, the return of 
time, his homeland and his anxieties, history and emigration, love and thought, 
feelings and memories. In particular, he is first and foremost a lyricist. He 
initiates a new saying and groove for sinful, stolen, conquered, and plundered 
love.  

The author carried out a search for different genres: song, psalm, sonnet, 
etc. The sonnet has a great potential for self-resistance: the limit of each poet’s 
abilities is predetermined when addressing it; and the crown of sonnets is a 
guarantee for the search and perseverance, authorial effort and audacity to 
overcome the resistance of the genre.  

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    17.10.17.10.17.10.17.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    14.10.14.10.14.10.14.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

ИСТОРИОВЕДЕНИЕИСТОРИОВЕДЕНИЕИСТОРИОВЕДЕНИЕИСТОРИОВЕДЕНИЕ    

HISTORICAL STUDIESHISTORICAL STUDIESHISTORICAL STUDIESHISTORICAL STUDIES    
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ՀՏԴ 930  
ՍտեփանՍտեփանՍտեփանՍտեփան    Ոսկանյանը՝Ոսկանյանը՝Ոսկանյանը՝Ոսկանյանը՝    արևմտահայարևմտահայարևմտահայարևմտահայ    սահմանադրականսահմանադրականսահմանադրականսահմանադրական    

շարժմանշարժմանշարժմանշարժման    մասինմասինմասինմասին    
    

Քրիստինե Գասպարյան Քրիստինե Գասպարյան Քրիստինե Գասպարյան Քրիստինե Գասպարյան     
    

ՀանգուցայիՀանգուցայիՀանգուցայիՀանգուցայինննն    բառերբառերբառերբառեր. . . . արևմտահայություն, սահմանադրություն, 
պարբերական մամուլ, Ստեփան Ոսկանյան, ազատություն, լուսավո-
րություն    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

19-րդ դարի կեսերի եվրոպական ազգային-ազատագրական շար-
ժումների ազդեցությամբ Օսմանյան կայսրության հպատակ ժողովուրդ-
ները ոտքի ելան հեղափոխական, ազգային, ազատագրական պայքարի` 
նպատակ ունենալով թոթափել թրքական դարավոր լուծը: Այդ տարինե-
րին Եվրոպայում կրթություն ստացած մի խումբ հայրենասեր հայ երի-
տասարդներ, ոգեշնչված եվրոպական լուսավորական և ազատամտա-
կան գաղափարներով, վերադարձան հայրենիք և ձեռնամուխ եղան 
եվրոպական ազատասիրական գաղափարների տարածմանն ու գործա-
դրմանը մայր հայրենիքում: Նրանք դարձան արևմտահայ ազգային սահ-
մանադրական շարժման և ազգային սահմանադրության հեղինակներն ու 
կենսագործողները:  

Արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժումը և ազգային 
սահմանադրության ընդունումը լայն արձագանք են գտել հայ հասարա-
կական մտքում և պարբերական մամուլում, այդ թվում` Փարիզում լույս 
տեսնող արևմտահայ դեմոկրատական հոսանքը ներկայացնող «Արևելք» 
և «Արևմուտք» երկշաբաթաթերթերում: Հայ պատմագիտության մեջ 
«արևմտահայ լուսավորության մարտական օրգաններ»1 «Արևելք» և 
«Արևմուտք» պարբերականների դիրքորոշումը ազգային սահմանադրա-
կան շարժման մասին հիմնովին լուսաբանված չէ: Եղած հրապարակում-
ները սակավաթիվ են և ամբողջովին չեն լուսաբանում խնդրի էությունը:  

    
        

                                                                 
1 Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հատոր 1, Երևան, 1955, 

էջ 306: 
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ՍտեփանՍտեփանՍտեփանՍտեփան    ՈսՈսՈսՈսկանյանիկանյանիկանյանիկանյանի    ««««ԱրևելքԱրևելքԱրևելքԱրևելք» » » » պարբերականըպարբերականըպարբերականըպարբերականը    

«Արևելք» և «Արևուտք» պարբերականների խմբագիրն արևմտահայ 
հասարակական գործիչ, հրապարակախոս Ստեփան Ոսկանյանն2 էր: Նա 
հայ իրականության մեջ առաջին ազատ, «կրակոտ», «տաղանդաւոր հրա-
պարակախօսն» էր, «ինքնատիպ, ուժեղ, յամառ ու տոկուն»3 բնավորու-
թյան տեր անձնավորություն, հայ դեմոկրատական մտքի կարկառուն 
ներկայացուցիչներից մեկը: Նրա հասարակական-քաղաքական հայացք-
ները ձևավորվեցին 1848 թ. ֆրանսիական հեղափոխության մթնոլոր-
տում4: Արևելքից եկած երիտասարդը «ընկավ մի մեծ քուրայի մեջ, որտեղ 
բովվեց, կոփվեց նրա բնավորությունը»5, և դարձավ ժողովրդական 
ապստամբության մասնակիցներից մեկը: Այդ մասին նա հետագայում 
գրում էր. «Փետրվարեան ազատութեան առաջին որոտումը մեր վրայեն 
արևելյան գերութեան մշուշը փարատեց, մեր սիրտը բորբոքեց հրաբուխ 
սաստկությամբ, անհուն աշխույժ մը տվավ մեզ և գրեթե ակամա 
ասպարեզ նետեց: ... Ըրինք ազատութեան համար ամէն ինչ որ ամեն 

                                                                 
2  Ստեփան Ոսկանյանը (1825-1901) ծնվել է Զմյուռնիայում, սովորել տեղի 

Մեսրոպյան վարժարանում: 1846 թ. մեկնել է Փարիզ, դասախոսություններ լսել 
Սորբոնի համալսարանում, Քոլեժ դը Ֆրանսում և Արվեստի բարձրագույն 
դպրոցում`ստանալով «գիտութեանց և դպրութեանց պսակավորի աստիճան»: 
1848-1849 թթ. ֆրանսիական հեղափոխության օրերին ակտիվորեն մասնակցել է 
փարիզյան ցույցերին, զենքը ձեռքին մարտնչել, բանտարկվել և ստիպված որոշ 
ժամանակով լքել է Ֆրանսիան: 1849 թ. դարձել է Փարիզում ստեղծված 
«Արարատյան» ընկերության հիմնադիրներից մեկը: 1861-1862 թթ. Թուրինում 
հրատարակել է «L’Italie» թերթը: «Արևմուտքի» վերջնական փակումից հետո՝ 
1866 թ., իզմիրցիների հրավերով վերադառնալով հայրենիք՝ Ստ. Ոսկանյանը 
ստանձնել է Մեսրոպյան դպրոցի տեսուչի պաշտոնը և դարձել Զմյուռնիայի 
«Ուսումնասեր ընկերության» (1866 թ.) ինը հիմնադիրներից մեկը, ապա` դրա 
ատենապետը: Զմյուռնիայում նա ֆրանսերեն լեզվով հրատարակել է «La 
Réforme» թերթը` շուրջ երեսուներեք տարի խմբագրելով այն: Տե՛ս Կարինյան ԱԿարինյան ԱԿարինյան ԱԿարինյան Ա., 
Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, հատոր 2, Երևան, 1960, 
էջ 432,  ԼեոԼեոԼեոԼեո, Ստեփան Ոսկան. /«Մուրճ», 1901, թիվ 11, 12, Հրանտ ԱսատուրՀրանտ ԱսատուրՀրանտ ԱսատուրՀրանտ Ասատուր, 
Դիմաստուերներ, Կ.Պոլիս, 1921, էջ 105-118, Հակոբյան Մ.Հակոբյան Մ.Հակոբյան Մ.Հակոբյան Մ.    Ն.Ն.Ն.Ն., Ստեփան 
Ոսկանյանի … հետքերով // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1972, թիվ 
2, էջ 45-58,  

3 Տե՛ս Լեո, Ստեփան Ոսկան // «Մուրճ», 1901, թիվ 11, էջ 112, 125, թիվ 12, 
էջ 176: 

4 Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 301: 
5 Լեո, Ստեփան Ոսկան // «Մուրճ», 1901, թիվ 11, էջ 114: 
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մարդու պարտքն է ընել, և զեն ի ձեռին Թյուլըրի մտնելու պատիվը 
ունեցանք»6:  

1855 թ. հուլիսին Ստ. Ոսկանյանը Փարիզում «արի և գոտեպինդ» 
բարեկամների քաջալերությամբ հրատարակում է «Արևելք» հանդեսը, 
որի առաջնորդող հոդվածում հայտարարում է, որ իր պարբերականի 
ուղղությունը բոլորովին հակառակ է մինչ այդ հրատարակվող բոլոր 
թերթերին: Ազգը քսան տարուց ի վեր «իմաստակներու սուտումուտ 
գովեստը և անամօթ շողոքորթութիւնը լսելե յետև քիչ մը ալ ճշմարիտ 
քննութեան և անշահասեր խրատի ականջ պիտի դնէ»7: Ստ. Ոսկանյանի 
համոզմամբ՝ թերթը չպետք է քաղցրալեզու լինի, այլ «պիտի աշխատի, որ 
մեր ողորմելի ազգը իւր այժմեան բուն վիճակը իմանա և իր մահաբիւր 
վերքերու դարման մը տանի»8: Անդրադառնալով հայ մամուլի պատմու-
թյան մեջ «Արևելքի» թողած հետքին՝ Գր. Գալեմքեարյանը գրում է, որ 
խմբագրի համբավը և թերթի աղքատիկ բովանդակությունը «նպաստա-
ւոր նշաններ չէին տար երկար կենաց»: 1856 թ. հունվարին թերթի 14 
համար հրատարակելուց հետո «Արևելքը» փակվեց բաժանորդների սա-
կավությունից կամ «ի հնարից հակառակորդաց և առ ի չգոյէ նիւթոց»9: 
Չնայած դրան՝ «Արևելքը» նշանավորել է մի կարևոր փուլ հայ մամուլի և 
հրապարակախոսության մեջ: Այս պարբերականով է սկզբնավորվել հայ 
քննադատական հրապարակախոսությունը, որը հասարակական հնչե-
ղություն ստացավ: «Արևելքն» իր հետքը թողեց հայ պարբերական 
մամուլի պատմության մեջ հրապարակումների հրատապությամբ, 
ազգային իրականության համար կարևորություն ունեցող բազմաթիվ 
խնդիրների լուսաբանմամբ և «սուտ ազգասերների» դեմ սկզբունքային 
պայքարով: Այս հարցերում Ստ. Ոսկանյանը անհանդուրժող և անզիջում 
դիրքորոշում ուներ: Իր անողորմ, անսանձ քննադատությամբ 
Ստ. Ոսկանյանը չտեսնված երևույթ էր հայ իրականության մեջ: Նրա 
մտրակը շաչում էր աջ ու ձախ, հարվածում մինչ այդ անսխալական 
համարվող հասկացություններին, ազգային կուռքերին, առաջ բերում 
թշնամություն10: Ժամանակին Պիեմոնտի կառավարության ղեկավար 

                                                                 
6 «Արևմուտք», 1859, 1 սեպտեմբերի, թիվ 17, էջ 132, 15 հոկտեմբերի, թիվ 20, 

էջ 159: 
7 «Արևելք», Փարիզ, 1855, 1 հուլիսի, թիվ 1, էջ 2: 
8 Նույն տեղում, էջ 3: 
9 Գալեմքեարեան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր 

ժամանակը, հատոր 1, Վիեննա, 1893, էջ 157: 
10 Տե՛ս Լեո, Ստեփան Ոսկան // «Մուրճ», 1901, թիվ 11, էջ 125: 
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կոմս Կամիլո Կավուրը, ում քարտուղարն ու երեխաների ուսուցիչն էր 
Ս. Ոսկանյանը, նրան խորհուրդ էր տալիս չափավորել իր հարվածների 
ուղղությունը և «ձեռնոց դնել, երբ գրէ»11: 

Ստ. Ոսկանյանը «Արևելքի» գլխավոր խնդիրը համարում էր հայու-
թյան «այժմեայ բուն վիճակի» լուսաբանումը և նրա «վերքերու դարման 
մը» գտնելը: Այս ուղեգծին նա հավատարիմ մնաց մինչև իր կյանքի վերջը: 
Տարիներ անց նա խոստովանում էր, որ «Արևելքի» գլխավոր «արժէքն էր 
իր ազատութիւնը. անով, և անով միայն կրնար պարծիլ ուրիշ օրագիրնե-
րու քով»12:  

Արևմտահայ նշանավոր հրապարակախոս Մատթեոս Մամուրյանը, 
համեմատելով Ստ. Ոսկանյանի «Արևելքը» ազգային պահպանողական 
հոսանքը ներկայացնող Հ. Չամուրճյան–Տերոյենցի՝ «Երևակ» և Ղուկաս 
Պալտազարյանի՝ «Արշալույս արարատյան» թերթերի հետ, իրավացիո-
րեն գրում է. «հանճարի, գրչի, սկզբունքի ինչ ահագին անջրպետ կգնես 
մեկ կողմէն ԱրևելքԱրևելքԱրևելքԱրևելքին և մյուս կողմէն ԵրևակԵրևակԵրևակԵրևակին և ԱրշալույսԱրշալույսԱրշալույսԱրշալույսին մեջ»13:  

«Արևելքի» խմբագիրը ազատության ջատագով ու քաջամարտիկ էր, 
հայությանը կոչ էր անում սթափվել, նայել «դէպ ի ապագան», ձերբազատ-
վել «սուտ նախապաշարումներից», երբեք չմոռանալ, որ պատմության 
վճիռն ազգի համար «մահաբեր հարուածի ծանրութիւնը ունի», իսկ ազգը 
պատասխանատու է իր սերունդների առջև: Նա հաճախ էր կրկնում, որ 
«ազատասէրը միայն ազատութեան արժանի է»14:  

Հանդեսի էջերում Ստ. Ոսկանյանը առաջ էր քաշում արևմտահայու-
թյան կյանքի, իրավունքների, Կ. Պոլսի ազգային ժողովի գործունեության 
մասին բազմաթիվ մտքեր, գաղափարներ, հանդես էր գալիս հարցա-
դրումներով, որոնց մի մասը հետագայում տեղ գտավ արևմտահայերի 
ազգային սահմանադրությունում: Ստ. Ոսկանյանի դատողությունները 
միտված էին կանոնակարգելու հայ համայնքների կյանքի ամենահրա-
տապ հարցերը: Նա անխնա քննադատում էր հայության պառակտումը, 
կրոնական վեճերն ու երկպառակությունները, կրոնափոխությունը, 
հավատուրացությունը, հոգևորականների բռնությունները: Հայ ամիրա-
ներն ու հոգևորականները, կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներն ու նրանց 
կողմնակիցները դավեր էին նյութում, ամեն կերպ փորձում էին սանձել, 

                                                                 
11 Կարինյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 434, Լեո, Ստեփան Ոսկան, //«Մուրճ», 1901, 

թիվ 12, էջ 170: 
12 «Արևմուտք», 1859, 15 հունվարի, թիվ 2, էջ 16: 
13 Մամուրյան Մ., Հայկական նամականի // Երկեր, Երևան, 1966, էջ 408: 
14 «Արևելք», 1855, 15 նոյեմբերի, թիվ 10, էջ 299: 
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զսպել Ստ. Ոսկանյանի գրիչը: Նա անհանդուրժելի էր համարում 
Կ. Պոլսի հայոց ազգային ժողովի անդամ Պողոս ամիրա Տատյանի վար-
քագիծը հավատքի հարցում: Պ. Տատյանը Փարիզի արքեպիսկոպոսին 
ուղղված մի նամակում գրում էր, որ հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղե-
ցիների միջև գրեթե տարբերություն չկա, և որ ինքն «այնպես լավ կաթոլիկ 
է», ինչպես արքեպիսկոպոսը15: 

Ստ. Ոսկանյանին զսպվածության կոչ անողներից մեկն արևմտահայ 
սահմանադրական շարժման ակունքներում կանգնած Հակոբ Կրճիկյանն 
էր՝ Ֆրանսիայում թուրքական դեսպանատան թարգմանը և Ռեշիդ 
փաշայի խորհրդականը16: Նա Ստ. Ոսկանյանին «բարեկամաբար» կոչ էր 
անում` «ձեր լրագրոյ բերանը փոխեցեք»: Հ. Կրճիկյանի, Գ. Այվազովսկու, 
Կ. Շահնազարյանի և այլոց ջանքերով «Արևելքի» հրատարակումը 
կասեցվեց: Հ. Կրճիկյանը պատվիրեց տպարանատիրոջը չտպագրել 
«Արևելքի ԺԵ թիւը, որ շարուած պատրաստ էր»17: Հետագայում 
«Արևմուտքի» էջերում Ստ. Ոսկանյանը քանիցս անդրադարձել է 
Հ. Կրճիկյանին, ում «անունը հայրենիքի չափ արժեք» ուներ շատ հայերի 
համար, բայց իր առջև «հազիւ թե հայ մը կարժե անիկա»18: «Պարոն 
Ակոբը,– գրում էր Ստ. Ոսկանյանը,– հաւատարիմ պաշտոնաւոր մ’է, և 
որովհետև Րեշիտ բաշան զինք խրատատու ըրավ, կփափաքի թուրքերուն 
յայտնել որ արժանի էր այդպիսի պաշտօնի մը…»: Նա «բեմի վրայէ 
կգոչէ», որ «ամեն բանէ վեր ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ պետք է», սակայն խրատ 
տվողի «առաջին պարտաւորութիւնն է խօսքին և գործին մէջ հակասու-
թիւն չդնել և բարոյականը կը սահմանուի գիտութիւն պարտաւո-
րութեան»19: 

Ի տարբերություն Հ. Կրճիկյանի` Ստ. Ոսկանյանը գովեստով ու ակ-
նածանքով է խոսում սահմանադրական շարժման գործիչներից Նիկո-
ղայոս Պալյանի մասին` նրան համարելով «բարոյական կատարելութիւն-
ներով» օժտված անձնավորություն, ով կարողացավ շահել «թագուն 
բարերարութիւնը» և իր տաղանդի շնորհիվ «հրաշակերտ մը երևան 

                                                                 
15 «Արևելյան մամուլ», 1856, հունվար, թիվ 14, էջ 3: 
16 Տե՛ս Ալպոյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը եւ 

կիրառութիւնը // Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիվանդանոցի հայոց, Կ. Պոլիս, 
1910, էջ 230: 

17 Հ.Ասատուր, Դիմաստուերներ, էջ 109, Լեո, Ստեփան Ոսկան // «Մուրճ», 
1901, թիվ 11, էջ 125: 

18 «Արևմուտք», 1859, 1 ապրիլի, թիվ 7, էջ 49-50, 15 օգոստոսի, թիվ 16, էջ 123: 
19 «Արևմուտք», 1859, 1 հոկտեմբերի, թիվ 19, էջ 143: 
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հանելԲոսֆորի ծովեզրի վրա»: Ստ. Ոսկանյանը սգում է նրա մահը` 
կարծիք հայտնելով, որ հազիվ թե Նիկողայոս աղայի «տաղանդը ետին 
բարձրութեան հասած էր իր հասակին մէջ»: Նա համոզված է, որ «եթե 
մահը խնայէր զինքը, իր արուեստագէտի հանճարը աւելի նշանաւոր 
կերպով պիտի փայլէր…»20: 

«Արևելքը» տպագրում է Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքին և ազգային 
գերագույն և հոգևոր ժողովների անդամներին ուղղված բողոքը` ընդդեմ 
հայոց ազգային ժողովի անդամ Պողոս ամիրա Տատյանի` Փարիզի արքե-
պիսկոպոսին ուղղված «տետրակի» և Հովհաննես Չամուռճյան-Տերոյենցի 
«Զոհալ» («Երևակ») թերթի: «Արևելքի» պատմելով` Տատյան ամիրան և 
Հ. Չամուռճյանը կարծիք են հայտնում, որ հայ առաքելական և կաթոլիկ 
եկեղեցիների դավանաբանական առումով ընդհանրական են և «Հռով-
մայու և մեր Եկեղեցւոց կրօնքին և դաւանանքին մէջ իսկական տարբե-
րութիւն մը» չկա21: «Արևելքը» մեջբերում է ֆրանսիական «Յունիվեր» 
թերթի հրապարակումը հայ ժողովրդի մասին: Հոդվածագիրը զայրույթով 
նշում է, որ ֆրանսիական թերթն իրեն թույլ է տալիս հայոց ազգային 
ժողովի անդամներին նախատել, կրոնական ժողովին և հոգևորականու-
թյանը վատաբանել, նրանց միջև թշնամություն սերմանել, հայության մեծ 
մասին տգետ համարել, ինչի պատճառը Ստ. Ոսկանյանը համարում է 
Պողոս Տատյանի վերոհիշյալ տետրակը22:  

    
««««ԱրևմուտքըԱրևմուտքըԱրևմուտքըԱրևմուտքը»` »` »` »` ազգային սահմանադրության մասինազգային սահմանադրության մասինազգային սահմանադրության մասինազգային սահմանադրության մասին    

«Արևելքի» խափանումից երեք տարի անց Ստ. Ոսկանյանը Փարի-
զում ստանձնեց «Արևմուտք. Արձագանք Եվրոպայի լուսաւորութեան» 
երկշաբաթաթերթի խմբագրությունը, որը «սոյն տարին կրցավ միայն 
բոլորել»: Թերթի խմբագիրը հանձն էր առել «կրօնի և անձնական 
խնդիրներէ զգուշանալ»23, սակայն տարին չբոլորած հրաժարական տվեց, 
քանի որ «թոյլ չէին տար ազատասէր շարագրին գրիչին սանձերը»24: 
1864թ. փետրվարի 1-ին «Արևմուտքը» կրկին հրատարակվեց, բայց 
«երկրորդ տարին կարելի չեղաւ ամբողջացնել»: Տարեվերջին դադարելուց 
հետո հաջորդ տարի ևս մի քանի համար հրատարակվեց: 1864 թ. սկսած 
«Արևմուտքի» խմբագիրը «հասուն միտք մը և ավելի հանդարտ սիրտ մը 

                                                                 
20 «Արևմուտք», 1859, 1 մարտի, թիվ 5, էջ 34: 
21 «Արևելք», 1856, 15 հունվարի, թիվ 14, էջ 418-423: 
22 Տե՛ս նույն տեղում: 
23 Տե՛ս Լեո, Ստեփան Ոսկան // «Մուրճ», 1901, թիվ 12, էջ 148: 
24 Գալեմքեարեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 189: 
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ստացած», «Կ. Պոլսոյ հայ հասարակութեան, հրատարակութեանց, 
Սահմանադրութեան զբաղելով` խռոված միտքերն աւելի անդորրացուց և 
յինքն յանկոյց»,– գրում է Գ. Գալեմքեարյանը: Այժմ արդեն «Արևմուտքի» 
հոդվածները «կցուցանեն գրողին սուր միտքը, զգացմանց ազնուութիւնն 
ու դատողութեանց անկեղծութիւնը…»25,– եզրակացնում է նա: Անդրա-
դառնալով Գալեմքեարյանի հիշյալ մտքին` Լեոն կարծիք է հայտնում, թե 
«վերջին խոսքերը մեզ անհավանական են թվում»: Ստ. Ոսկանյանը մինչև 
վերջ մնաց «նույն ապստամբ հոգին, նույն մարտնչողը»26: 

«Արևմուտքի» հրատարակման առթիվ Զմյուռնիայի «Արշալույս 
արարատյան» հանդեսի էջերում կարդում ենք. «Կըճանչեմք ի վաղուստ 
անտի Արևմուտք նորահաստատ լրագրոյն գիտնական խմբագրին 
անկեղծ և անշահասէր բնաւորութիւնը և ազատամտութիւնը. Կըճանա-
չեմք նաև իւր ճշմարիտ ազգասիրութիւնը», սակայն ազգային առաջադի-
մության մասին նրա կարծիքն ու գաղափարները տարբեր են «ազգայնոց 
շատերուն գաղափարներէն և կարծիքէն»27: 

«Արևմուտքի» նպատակն էր «միտքի ազատութիւն և հայրենիքի 
լուսաւորութիւնը»28, ինչը կարմիր թելի պես անցնում է թերթի բոլոր 
համարներում: «Օրէնքը ազատութիւն կուտայ ինձ, ինչու պիտի զայն 
չվայելեմ և ազգիս օգտին համար գործ ածեմ29»,– գրում է Ստեփան 
Ոսկանյանը: Պարբերականի էջերում նա կոչ էր անում վերջ տալ ազգա-
յին և կրոնական պառակտմանը, ձերբազատվել թուրքական ատելի լծից 
և միավորվել անկախ պետության մեջ: Դրան հասնելու հաստատուն ճա-
նապարհը խմբագիրը համարում է կրթությունը, լուսավորությունը, 
ազգային արժեքների, ընտանեկան բարքերի պահպանումն ու տարա-
ծումը, միակ գրավականը` կրոնը և հավատքը հաստատուն պահելը:  

Ստեփան Ոսկանյանը իր վրդովմունքն է հայտնում հայ եկեղեցու 
պառակտման, կաթոլիկ և բողոքական համայնքների ի հայտ գալու կա-
պակցությամբ, դատապարտում է դավանաբանական երկպառակություն-
ները, կրոնավորների անօրենությունները, դրվատում ազգի հոգևոր 
միասնությունը: Խմբագրի կարծիքով՝ «ուրիշ դարման չկայ կրօնական 
խռովութիւններուն վերջ տրուելու համար՝ եթէ ոչ հոգևոր իշխանութիւնը 

                                                                 
25 Նույն տեղում, էջ 191: 
26 Լեո, Ստեփան Ոսկան // «Մուրճ», 1901, թիվ 12, էջ 171: 
27 «Արշալույս արարատյան», 1859, 9 հունվարի, թիվ 588, «Արևմուտք», 1859, 15 

փետրվարի, թիվ 4, էջ 7: 
28 «Արևմուտք», 1859, 15 մարտի, թիվ 6, էջ 48: 
29 «Արևմուտք», 1859, 1 ապրիլի, թիվ 7, էջ 51: 
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մարմնաւորէն զատելով»30: Նա համոզմունք է հայտնում, որ կրոնի «բռնա-
ւորները աշխարհական բռնաւորներէն տարբեր դրութիւն մը չունին», վայ 
այն ժողովրդին, «որու կրթութիւնը, լուսաւորութիւնը և ապառնի վիճակը 
այս տեսակ մարդերու ձեռքն են»: «Արևմուտքի» խմբագրի մեծագույն 
փափագն էր «Հայերուն մէջ աշխարհական միութիւն մը հաստատել և 
ազգային խնդիրը անով լուծել»31:  

Ստ. Ոսկանյանը կարևորում է հայոց Ազգային ժողովի գործունեու-
թյունը: Նրա կարծիքով, եթե ամեն քաղաք, ուր բազմաթիվ հայեր կան, Կ. 
Պոլսի Ազգային ժողովի մեջ «երեսփոխան մը ունենար, որ իր նիւթական 
շահերու վրա հսկեր և իհարկին պաշտպաներ զանոնք», եթե հայ 
վարդապետերը «Եկեղեցիէն դուրս ուրիշ բաներու չխառնուէին», հայ 
քահանաները, ովքեր հայոց եկեղեցու «ճշմարիտ և պիտանի սիւներն են», 
մի քիչ ավելի գիտուն լինեին, հայ ժողովուրդը «առակ նշաւակի չէր ըլլար 
ուրիշ ազգերու առջև»32: Ստ. Ոսկանյանի մեկնաբանմամբ` երեսփոխան 
բառը «կը նշանակէ և անոր էութիւնը մեյ մը ընտրութիւնով և մեյ մ’ալ 
լիակատար իշխանութիւնով կը հաստատուի թե՛ ազգին և թե՛ օտարներու 
մէջ»33: 

Իր հրապարակումներում Ստեփան Ոսկանյանը անդրադառնում է 
նաև արևմտահայության ազգային սահմանադրության ընդունմանը և 
Բարձր դռան կողմից հաստատվելուն: Նա անթաքույց հումորով ներկա-
յացնում է պոլսեցիների հրճվանքը ազգային սահմանադրության ընդուն-
ման կապակցությամբ, սահմանադրություն շնորհողներին մեծարելը, 
նրանց հետ հույսեր կապելը: Կ. Պոլսի հայերը «կստիպին զայն հմայեկի 
պես կուրծքերնուն վրա դրոշմել ու փառաւորվիլ հացկերույթի երթալու 
ատեն»,– գրում է Ստ. Ոսկանյանը34: 

Ավելորդ համարելով «քննութիւն մը սկսիլ Ֆուադ բաշային վսեմ 
կնիքով վավերութիւն գտած ճշմարտութեան մը վրա՝ փորձաքար զարնե-
լով»` Ստ. Ոսկանյանը վճռում է` «սահման կդնենք մեզ Սահմանադրու-
թյունը չքննել» և բոլորի նման «անքննին երկինք հանել զայն»: «Տոնա-
խմբումի օր տրտում չկեցվի», ուստի «Արևմուտքի» խմբագիրը նախընտ-
րում է ամենքի հետ գոռալ՝ «ապրի՛, բյուր ապրի՛ Ֆուատ հայսեր բաշան»: 
Ստ. Ոսկանյանն իր բուն նպատակը համարում է «միտքերը շարժելը և 
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զանոնք կեղծիքներու սահմանեն դուրս հանելը», քանի որ «ձևելեն ետքը 
կտավին արժեքը հարցնելու չէ, հապա շուտով կարելու և հագնելու զայն, 
որ մերկ անդամները ծածկվին», հակառակ դեպքում «հեգնասերներու 
ծաղրին պիտի արժանանանք»35: Նրա համոզմամբ` «վարպետ արհեստա-
վորը երևելի բան կրնա շինել դույզն գործիով», մինչդեռ «ամենէ ընտիր 
գործին տգետ բանվորի մը ձեռք չկրնար հրաշակերտ մը դուրս գալ»36: 
Նույնը վերաբերում է նաև ազգային սահմանադրությանը, որը ճիշտ ձեռ-
քերում հայտնվելու և տեղին գործադրելու դեպքում կնպաստի ազգային 
առաջընթացին:  

Ստ. Ոսկանյանի կարծիքով, օրենք հաստատելուց զատ, շատ 
կարևոր է օրինապահ լինելը և օրենքին հնազանդ լինելու ցանկությունը: 
Մարդու կողմից ստեղծված օրենքը, որ «բնութեան օրենքին ներհակ է, ո՛չ 
տևութիւն ունի և ո՛չ բարի հետևութիւն»: Սահմանադրության, օրենքի 
«դեմ սահման դնել գետին երկու եզրերու վրա թուղթե պատուար շինելու 
քմայք մը կրնա սեպվիլ», մինչդեռ ամեն սահման դնելուց առաջ 
ժողովուրդը պետք է «հայրենիքի սահման որ գտնե, և մենք դեռ հայրենիք 
չունինք»37,– գրում է նա: 

«Արևմուտքը» պոլսահայությանը հորդորում է չբավարարվել սահ-
մանադրության ընդունումով, «մտքով կազդուրվիլ, ասիական 
սնափառութիւնը մեկդի ձգելով լռին գործ տեսնել», որպեսզի շարժումը 
Կ.Պոլսից բացի տարածվի նաև մյուս քաղաքներում և լուսավորության 
օրինակ ծառայի: Ստ. Ոսկանյանի կարծիքով` «ազգութեան հիմին համար 
թուղթեն ուրիշ նյութ մը պետք է հորինել», «մարդու արարածները 
հարկավ պակասավոր և կարոտութիւն ունին միշտ սրբագրվելու: Երբ 
բազմութիւն մը իր ըրածը կսրբագրե գրեթե զինք, կսրբե, կմաքրե և 
կընդունի ի վերջն այն փայլութիւնը, որ լուսավորութեանը սկիզբը կրնա 
սեպվիլ»38: 

Սահմանադրության ուղին բռնած պոլսահայության հաջողության 
հասնելու միակ պայմանը «իր դրած սահմանե ելնելն» է: Ստ. Ոսկանյանի 
կարծիքով` պոլսահայությունը առաջին հերթին պետք է ձգտի մնացած 
«ազգայիններու միտքը բանալ և ազգության բազմանիվ մեքենային կանո-
նավորապես շարժելուն օգնել»: Եթե ազգը «մեկ զորութիւնով չշարժիր, 
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երբեք մեկ անիվ չբավարարեր կիրքերով շարժված մեքենայի մը»: Կարգ, 
կանոն, օրենք չեն կարող մեծ արժեք ունենալ, եթե «անկարելի է համոզում 
տալ և համոզելու համար պետք է որ զինքը օրինակ ծառայէ կամ արդ-
յունք երևան հանէ»39:  

Ստ. Ոսկանյանը կոչ է անում պոլսահայությանը չմոռանալ, որ 
օտարի հողի վրա է ապրում, այնպիսի միապետի իշխանության ներքո, 
ով իշխում է «կրոնքով ու սերունդով» միմյանցից տարբեր շատ ազգերի 
վրա, իսկ հայը «Պոլսի մէջ արտոնութենէն ուրիշ բան չունի»: 
Ստ. Ոսկանյանի համոզմամբ՝ «արտոնությունը տվողը զորութիւն ունի 
այն ետ առնուլ առանց մեկէ մը ակնածելու երբեք», «հին թյուրք մը կրնա 
նոր թուրքի մը դրոշմին վրա իր դրոշմը դնել և գրուածը բոլորովի անըն-
թեռնելի ընել», մանավանդ Թուրքիայի նման մի երկրում, ուր Եվրոպայի 
նման ազատություն չկա, ուր «արձակ իշխանին կամքը կրնա մեկ 
հարվածով խարխուլ թումբը փլել» 40: Այդ դեպքում հայությունը կարող է 
կանգնել երկընտրանքի առջև՝ կամ «զենքի երթալ», չնայած որ «հասարակ 
պարտք մը կատարելու հոժարություն չկա, թող թե արիւն թափելու 
պարտքը, որ հետին կամ նվիրական զոհ մը կրնա սեպվիլ», կամ էլ մնալ 
«ինչպես ենք քիչ մը ծռելով և լռիկ սպասելով, որ դեպքերը կամ միտքը մեզ 
ուղղութիւն մը տան կամ կռթնելու կետ մը պատրաստեն»: Դրանից 
ելնելով՝ Ստ. Ոսկանյանը համոզմունք է հայտնում, որ «ազատության 
կամ իրավունքի կիրառութիւնը ուրիշներու կամքէ կկախվի և ոչ 
անբռնաբարելի օրենքէ մը»41: 

Օսմանյան կառավարության շնորհած արտոնությունը անզգուշա-
բար չկորցնելու, սահմանադրության գործադրումը կասեցնելը թույլ 
չտալու նպատակով Ստ. Ոսկանյանը ճշմարիտ հայրենասերներին հոր-
դորում է «ինքնօրենութիւնը չծախել ուրիշներուն, եղած թույլտվութենէն 
օգուտ քաղել և որքան կարելի է բան արդյունավորել` պոռացող կամ մեծ 
մեծ բրդող մարդերը ազգին ոխերիմ թշնամի հավատալով»: Նա կոչ է 
անում «հայրենիքին ակոսը հերկել սուրբ հունտեր սերմանելով, որ առատ 
հունձ պատրաստվի, հուռթի ոստեր տնկելով, որ բարի ծառեր երևան 
գան»42:  

Ստ. Ոսկանյանը խոստովանում է, որ խուսափում է ազգային սահ-
մանադրության և ազգային վարչության գործունեության մասին լիարժեք 
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կարծիք արտահայտելուց` մնացյալը «գուշակութեան» թողնելով ընթեր-
ցողին: «Կլռենք վասնզի ... այս խնդրին քննութիւնը հիմա անպատեհ 
կթուի մեզ»: «...Ինչ որ չենք ըսեր, չենք ուզեր ըսելու կամ չենք կրնար 
ըսելու»43,– գրում է նա: 

Արևմտահայ հրապարակախոս, անվանի հասարակական գործիչ, 
«Ծաղիկ» հանդեսի խմբագիր Գրիգոր Չիլինկիրյանը, անդրադառնալով 
ազգային սահմանադրությանը նվիրված Ստ. Ոսկանյանի հոդվածին` 
գրում է. Ստ. Ոսկանյանը «խորհելու և խօսելու ազատութեան սկզբունքը 
կընդունի, մենք ևս միևնոյն սկզբունքը պաշտողներեն ենք ... անշուշտ 
պիտի բարեհաճի ներել մեզ որ ըսենք ինչ որ կը խորհինք»: «Արևմուտքը» 
«արժան չդատեր քննել Սահմանադրութիւն ըսուած նիւթը, կարծելով, թէ 
այսպիսի քննութիւն մը կիրքերը և սիրտերը պիտի բորբոքէ, ուստի 
կբավականայ հեգնելով զայն»44: Գ. Չիլինկիրյանը նախընտրում է քննու-
թյունը, որը կարող է սոսկ կրքեր բորբոքել, իսկ հեգնանքը կարող է 
վիրավորել ողջ հայության ազգային զգացումը և ինքնասիրությունը: 
Չիլինկիրյանի կարծիքով` «մեր հարգի պաշտոնակիցը կսխալի, երբ կը 
կարծէ թէ Սահմանադրությունը զգայութեան հետևութիւն է»: Նա հավաս-
տիացնում է, որ «քանի մի բանիբուն անձեր ասկե տասը տարիի չափ 
առաջ յղացած էին սահմանի մը ներքև մտնելու տեսիլը և յարմար առթի 
կսպասեին զայն գործադրելու համար»: Ինչ վերաբերում է հայրենիքի 
սահման ունենալու ազնիվ փափագին, «դեպի հայրենի սահմանները 
մղվելու թերութիւնները չստացած`հայրենիք երազելն ալ ... ոչ նուազ 
կեղծիք մը կրնա համարուիլ առայժմ»: Նախ և առաջ անհրաժեշտ է «մտքի 
հանրական շարժում», «Բարձրագույն դռան առջև` Ազգային օրինաւոր 
երեսփոխանական հարգի վարչություն..., որի հետևութիւնը պիտի ըլլա 
լոյսէն առաջ հացի կարօտ հայերուն իրավունքները պաշտպանելը» և 
«ազգային յառաջադիմութեան քայլը արգիլող տոհմային զեղծումները 
ջնջելը»: Անհրաժեշտ է ազգային կրթությունն ամուր հիմքերի վրա դնել ոչ 
միայն Կ.Պոլսում և Զմյուռնիայում, այլև հայ հայաբնակ այն երկրներում, 
ուր մայրենի լեզուն հասկացող չկա, ուր մնաց` հայրենիք բառի նշանա-
կությունն իմացող: Ստ. Ոսկանյանը «ազատութեան դրօշակիր զինուոր է, 
չկրնար Սահմանադրութեան հակառակորդ մ’ ըլլալ, ուսկէ կհետևի թէ 
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անոր դիտաւորութիւնն է գանգատիլ ազգային Սահմանադրութեան 
անկատարութեան վրայ»45,– եզրակացնում է Գ. Չիլինկիրյանը: 

Ըստ Ա. Խառատյանի` Ստ. Ոսկանյանը «չի ըմբռնել արևմտահայ 
սահմանադրական շարժումը և դրա հասարակական բովանդակությունը: 
Սահմանադրության մեջ նա չէր նկատում սոցիալ-տնտեսական հակա-
սությունների ու հասարակական ուժերի նոր փոխհարաբերության որևէ 
իրողություն: Ոսկանյանը «Արևմուտքում» ժխտել է սահմանադրական 
շարժումների իմաստն ու հասարակական արժեքը: Նա առաջ էր քաշում 
ազգային ինքնորոշման գաղափարը, նկատելով, թե «ժողովուրդը ամեն 
սահմանե առաջ հայրենիքի սահման պետք է որ գտնե....»46: Նրա կար-
ծիքով` «Ստ. Ոսկանյանը սահմանադրությունը չի գնահատում որպես 
արևմտահայերի ազգային-քաղաքական կյանքի հասունացած պահանջի 
արտահայտություն, այլ իբրև ոչ բնական իրավական ակտ»47: 

Խոսելով հայոց Ազգային վարչության ատենապետ Սերովբե 
Վիչենյանի կողմից պաշտոնը ստանձնելու և դրա գործադրման հետ 
կապված դժվարությունների մասին՝ Ստ. Ոսկանյանը հույս է հայտնում, 
որ նա «հայրենիքի շահը ամեն ակնածութենեն վեր կը դասե», իսկ նրա 
հաջող գործունեության արդյունքում «այս ատյանը գահի փոխվի օր մը և 
սքալբելի տեղ գավազան մը տրուի իրեն»48: Եթե ատենապետն իր գործա-
ռույթները պատշաճ չկատարի, «Արևմուտքը» պատրաստ է հանդես գալ 
որպես դատավոր, «բոլոր ազգը հրավիրել, որ դատե և եթե պակասավոր 
գտնվի, դատապարտէ իսկ»49:  

Ստ. Ոսկանյանը վրդովմունք է հայտնում, որ Ս. Վիչենյանի մասին 
գրած իր տողերը ճիշտ արձագանք չեն գտել Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում: 
Նա գրում է, որ «Արևմուտքի» 6-րդ համարը թուրքերեն սխալ թարգմա-
նությամբ ներկայացվել է Ֆուադ փաշային: Այժմ Կ. Պոլսի և Զմյուռնիայի 
հայերը պահանջում են, որ «Արևմուտքին արժանի պատիժ տրուի այն 
յանդգնութեան համար, որով պարոն բժիշկ Սերվիչենը կհրավիրեր 
ազգասիրություն ընել և ոչ անտարբերություն կամ փառասիրություն իր 
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պաշտոնին վերաբերված խնդիրներին վրայոք»50: Ստ. Ոսկանյանը 
փաստում է, որ «Արևմուտքը գրողը նվաստութիւն չի ունեցել տակավին 
մեկու մ’ առջև ծունր դնիլ կամ քծնիլ», ուստի նման բան չի անի ազգային 
վարչության ատենապետի առջև: «Արևմուտքը» «իր ներքին համոզումը 
կհայտնե առանց մեկի մը կողմը հակելու»: Նրա հավաստմամբ՝ 
Ս. Վիչենյանը «իր երիտասարդութիւնը բարի և արթուն հիշատակ մը 
ձգած է Փարիզի մեջ»: Այժմ նրան մաղթում է ավելի մեծ փառքի ու շուքի 
հասնել Օսմանյան կայսրության հովանու տակ, բայց ոչ երբեք սպառնա-
լիքի գնով: «Արևմուտքի» խմբագիրը ազգային վարչության ատենապետին 
կոչ է անում մշտապես հիշել, որ այն «սահմանը, որու վրա կհսկե, 
զեվզեկներուն անսահման լրբութիւն տալու համար չէ, հապա առաքինի և 
հարգի ազգայինները պաշտպանելու»: Թող բժիշկ Սերվիչյանը համոզված 
լինի, որ «ազգութեան և պատվի խնդիրներու մասին մենք իրեն հավա-
սար, եթե ոչ վերագույն զմեզ կարծելու հանդգնություն ունենք և մեր իրա-
վունքն է ալ իր արտաքին կեանքը դատել: Եթե ինք պատիվ ունի ատյան 
ելնել և բեմի վրայեն խոսիլ հայերուն», մենք ոչ նվազ պատիվ ունինք 
«Արևմուտքի» սյուներու կըռթնիլ և իր բեմի վրայեն քարոզել»51,– եզրա-
կացնում է նա: 

«Արևմուքը» ուրախությամբ տպագրում է «վեհափառ» սուլթան 
Աբդուլ Ազիզի հայտարարությունը օսմանյան կայսրության բոլոր հպա-
տակներին առանց խտրականության հավասարություն շնորհելու վերա-
բերյալ52: Որքան էլ որ դժվար է հավասարությունը «լիորեն մեկնիլ, երբ 
այսպիսի ծանր բառ թագավորի բերնեն կելլէ», այնուամենայնիվ Ստ. 
Ոսկանյանը փորձում է իր ընթերցողին պատկերացում տալ ժողովրդա-
վարական սկզբունքների վերաբերյալ: Նա ողջունում է ձեռնարկվող 
լուսավորական քայլերը, մեկնաբանում ազատության, իրավունքի, 
քաղաքական հավասարության էությունը, փաստում «բարբարոսական 
իրավունքը» նոր սկզբունքներով փոխարինելու անհրաժեշտությունը: 
Ըստ հեղինակի` Օսմանյան տնտեսությունը «փետուր փոխելու վրա է 
ժամանակին սպասելով, որ մորթը ևս փոխէ»53: Հավասարությունը 
շուտով «միապետության կնիքով կօծվի հպատակ ազգերու գլխի վրա», 
բայց հարկ է, որ հավասարություն հռչակելուց հետո սուլթանը «վեհա-
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փառ Ապտ-Յուլ-Ազիզը կպարտավորի հրավեր մը ղրկել ազատության, որ 
գա իր քույրը համբուրէ»,– նկատում է հոդվածագիրը: Լինելով ազա-
տության ու հավասարության ջերմ պաշտպան` Ստ. Ոսկանյանը ափսո-
սանք է հայտնում, որ այս խնդիրը «ուզածնուս պես չենք կրնար քննել 
առանց օրենքի դէմ երթալու»54:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ստ. Ոսկանյանը առաջ էր քաշում արևմտահայության կյանքի, 
իրավունքների, Կ. Պոլսի ազգային ժողովի գործունեության մասին բազ-
մաթիվ մտքեր, գաղափարներ, հանդես էր գալիս հարցադրումներով, 
որոնց մի մասը հետագայում տեղ գտավ արևմտահայերի ազգային սահ-
մանադրության մեջ: Ստ. Ոսկանյանի դատողությունները միտված էին 
կանոնակարգելու հայ համայնքների կյանքի ամենահրատապ հարցերը: 

Ստ. Ոսկանյանը խուսափում է ազգային սահմանադրության վերա-
բերյալ հստակ դիրքորոշում արտահայտելուց, սակայն իր հանդեսների 
էջերում պարբերաբար արտահայտած մտքերը բավական են ենթադրելու, 
որ խմբագիրը չի կիսում հայության այն զանգվածի ոգևորությունը, որը 
ոգեշնչված է ազգային սահմանադրության վավերացմամբ: Նա կոչ է 
անում պոլսահայույթանը չսահմանափակվել ազգային սահմանադրու-
թյան ընդունմամբ, ձերբազատվել ասիական սնափառությունից և զբաղ-
վել ժողովրդի կրթության ու լուսավորության գործով, ամուր պահել 
ազգային ավանդներն ու ընտանեկան բարքերը: Նա հույս է հայտնում, որ 
օրերից մի օր հայությունը կթոթափի թուրքական ատելի լուծը և կվերա-
կանգնի իր անկախությունը: 

 
        

                                                                 
54 «Արևմուտք», 1864, 15 ապրիլի, փետրվարի, թիվ 6, էջ 42, 1 մայիսի, թիվ 7, 

էջ 51: 
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Степан Восканян о западноармянском конституционном движенииСтепан Восканян о западноармянском конституционном движенииСтепан Восканян о западноармянском конституционном движенииСтепан Восканян о западноармянском конституционном движении    
    

Кристине Гаспарян Кристине Гаспарян Кристине Гаспарян Кристине Гаспарян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: западные армяне, конституция, периодическая 
печать, Степан Восканян, свобода, просвещение 

Под влиянием европейского национально-освободительного движе-
ния середины XIX века народы Османской империи начали революцион-
ную, национально-освободительную борьбу с целью разорвать многове-
ковое турецкое иго. В течение этих лет группа патриотичной армянской 
молодежи, обучающейся в Европе, вдохновленная европейскими либе-
ральными и просветительскими идеями, вернулась на родину, чтобы 
распространять и воплощать идеи европейской свободы на своей родине, 
став авторами и исполнителями западно-армянского национального 
конституционного движения и национальной конституции. 

Западно-армянское национальное конституционное движение и 
принятие национальной конституции получили широкий резонанс в 
армянскои общественной мысли и в периодической печати, в том числе в 
журналах «Aревелк» и «Аревмутк», представляющих западно-армянское 
демократическое течение, издаваемых в Париже под редакцией Степана 
Восканяна. В армянской историографии позиция журналов «Aревелк» и 
«Аревмутк» по отношению западноармянского конституционного движе-
ния освещена не полностью. С. Восканян приветствует принятие нацио-
нальной конституции, одновременно призывая армян не ограничиваться 
принятием национальной конституции, а заняться образованием и 
просвещением народа. Он надеется, что очень скоро армяне восстанут 
против чужеземного ига и восстановят свою независимость. 
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Stepan Voskanyan on the WesternStepan Voskanyan on the WesternStepan Voskanyan on the WesternStepan Voskanyan on the Western----Armenian Armenian Armenian Armenian     
constitutional movementconstitutional movementconstitutional movementconstitutional movement    

Кristine GasparyanКristine GasparyanКristine GasparyanКristine Gasparyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Western Armenians, constitution, periodical press, Stephan 
Voskanyan, freedom, enlightenment 

Influenced by the European national liberation movements of the mid-19th 

century, the peoples of the Ottoman Empire embarked on a revolutionary, 
national, liberation struggle with the aim of breaking the centuries-old Turkish 
yoke. In those years, a group of patriotic Armenian youth educated in Europe, 
inspired by European enlightenment-liberal ideas, returned to their homeland 
and began to spread and implement European liberal ideas in the motherland. 
They became the authors and creators of the Western-Armenian national 
constitutional movement, the national constitution. 

The Western-Armenian national constitutional movement and the 
adoption of the national constitution found a wide response within the 
Armenian public opinion and in the periodical press, including the magazines 
“Arevelk” and “Arevmutk” representing the Western-Armenian democratic 
movement, published in Paris under the editorship of Stephan Voskanyan. In 
Armenian historiography, the position of “Arevelk” and “Arevmutk” magazines 
on the Western Armenian constitutional movement is not fully illuminated. 
S. Voskanyan welcomes the adoption of the national constitution, at the same 
time urging the Armenians not to be confined to the adoption of the national 
constitution, but to be engaged in the education and enlightenment of the 
people. He feels hopeful that one day the Armenians will break the yoke of 
foreigners and restore their independence. 

 
 

    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.10.15.10.15.10.15.10..2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.10.22.10.22.10.22.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930 
Սահմանային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի Սահմանային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի Սահմանային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի Սահմանային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի 

դիրքորոշումը (1918դիրքորոշումը (1918դիրքորոշումը (1918դիրքորոշումը (1918    թ. հունիսթ. հունիսթ. հունիսթ. հունիս----օգոստոս)օգոստոս)օգոստոս)օգոստոս)    

Յուրիկ Ղուլյան Յուրիկ Ղուլյան Յուրիկ Ղուլյան Յուրիկ Ղուլյան     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Թուրքիա, Կ. Պոլիս, Ղարաբաղ, Զանգեզուր, 
սահման, համաժողով, կառավարություն, քաղաքականություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

1918 թ. մայիսին Անդրկովկասի ժողովուրդները հիմք դրեցին անկախ 
ազգային պետությունների: Տարածքային վեճերի պատճառով հենց 
սկզբից լարված հարաբերություններ ստեղծվեցին հանրապետություն-
ների, հատկապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որոնք սահմանների 
հարցում ունեին բացարձակապես տարբեր դիրքորոշումներ: Այս 
խնդրում երկու հանրապետությունների տարաձայնություններն էին 
որոշիչը նրանց թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին քաղաքականության համար: 

    
Տարածքային խնդիրնեՏարածքային խնդիրնեՏարածքային խնդիրնեՏարածքային խնդիրները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջևրը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջևրը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջևրը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև    

(1918(1918(1918(1918    թ. հունիսթ. հունիսթ. հունիսթ. հունիս----օգոստոս)օգոստոս)օգոստոս)օգոստոս)    
1918 թվականի ամռան դրությամբ արտաքին աշխարհից ամբող-

ջովին մեկուսացված ՀՀ-ն զբաղված էր սեփական ժողովրդի վտանգված 
ֆիզիկական գոյությունն ապահովելու գործով: Նման պայմաններում հայ 
ազգի ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆիզիկական գոյության հետ հաշտվել 
չկամեցող թուրք-թաթարական ուժերի հետ համաձայնության գալը ան-
հնարին էր, որի պատճառով Հայաստանը բնաջնջումից խույս տալու 
համար ստիպված էր անընդհատ կռիվ տալ նրանց դեմ: Մյուս կողմից` 
խուսափելով առճակատման գնալուց` փորձում էր հարևան պետություն-
ների, այդ թվում և Ադրբեջանի հետ հաստատել բարիդրացիական, 
«տանելի» հարաբերություններ: Դրանով էր պայմանավորված այն հան-
գամանքը, որ Անդրկովկասում թուրքերի եղած ընթացքում ՀՀ կառավա-
րությունը Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի նկատմամբ իրականացնում էր 
զգուշավոր քաղաքականություն1:  

ՀՀ արտաքին քաղաքականության որդեգրած զգուշավոր կուրսն իր 
արտացոլումը գտավ ՀՀ առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու 
կողմից 1918 թվականի հունիսին հրապարակած կառավարության հռչա-

                                                                 
1 Տե՛ս Գևորգյան Վ., Լեռնահայաստանի  հերոսամարտը 1919-1921 թթ., 

Երևան, 1991, էջ 24: 
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կագրում: «Արտաքին քաղաքականության բնագավառում կառավարու-
թյունը պիտի ունենա մեկ իշխող սկզբունք` բարիդրացիական հարաբե-
րություններ հաստատել սահմանակից պետությունների հետ, բոլոր 
միջոցներով խուսափել նրանց հետ բախումներից` ելնելով այն դրությու-
նից, որ մեր ժողովրդին, մեր երկրին հանգիստ է հարկավոր, հարկավոր է 
խաղաղություն, թեկուզ և վտիտ: Մենք քայքայված ենք, ուժասպառ և 
վերջապես կազմալուծված: Մենք ի վիճակի չենք ուժերի հետագա լար-
վածության, մենք չենք դիմանա նոր փորձությունների: Ցանկացած նոր 
արտաքին բարդացում մեզ սպառնում է անխուսափելի ու վերջնական 
կործանում: Մենք ջարդված կողմ ենք, պարտված: Մենք պետք է դա 
պարզ հասկանանք, հաստատ հիշենք և ունենանք միայն մեկ նպատակ` 
փրկել հայ ժողովրդի մնացորդներին և հերոսական փորձ կատարելով 
ստեղծել դեռևս մեզանից չխլված փոքր տարածքի վրա պետություն: Այդ 
մտածողությունը պիտի դառնա առաջնորդող սկզբունք մեր այսօրվա 
արտաքին քաղաքականության համար»2,– ասվում էր կառավարության 
հռչակագրում: 

Ակնհայտ է, որ ՀՀ արտաքին քաղաքական նման ուղղության որդե-
գրումը պայմանավորված էր երկրի ծայրահեղ ծանր ներքին կացությամբ, 
երբ «ուժասպառ ու կազմալույծ վիճակում և գերմարդկային ճիգերով 
փորձում էր ոտքի կանգնել, անգամ իր ձեռքին մնացած փոքր տարածքի 
վրա պետություն հիմնել»3: Հատկանշականն այն է, որ երկրամասի մեծ 
մասի թուրքական զինագրավման պայմաններում Հայաստանի Հանրա-
պետությունը, զրկված լինելով իր կենսական տարածքների մեծ մասից, 
ամփոփված մի փոքր հողակտորի վրա, երկրում ունենալով բազում 
լուծում պահանջող խնդիրներ, հարյուր հազարավոր գաղթականներ, 
տասնյակ հազարավոր որբեր, քայքայված տնտեսություն, չէր կորցնում 
լավատեսությունը ու հավատը վաղվա Հայաստանի հանդեպ: Դա իր 
արտահայտությունը գտավ նաև 1918 թ. օգոստոսի 1-ի Հայաստանի 
Խորհրդի անդրանիկ նիստում Խորհրդի նախագահ Ա. Սահակյանի 
ճառում. «Այո՛, մեր Հանրապետությունը փոքր է ու նեղ իր սահմաններով, 
նա զրկվել է իր ամենագնահատելի երկրամասերից ու չի կարող իր մեջ 
տեղավորել ամբողջ ազգաբնակությունը և կարծես թե պայմաններ չունի 
անկախ գոյության համար: Բայց ես կարծում եմ, որ երկրի սահմանները 

                                                                 
2 Պետրոսյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները 

Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918-
1920 թթ.), Երևան, 2006, էջ 323:  

3 Նույն տեղում: 
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քարացած չեն կարող մնալ միշտ: Ես հավատում եմ, որ մեր սահմանները 
կընդարձակվեն կյանքի երկաթե օրենքի ուժով, մեր արդար ու անվիճելի 
իրավունքների պաշտպանությամբ գրավված հողամասերի վերաբեր-
մամբ»4: Հատկանշականն այն է, որ այդ մասին հայտարարվեց նիստին 
ներկա Թուրքիայի ու նրա դաշնակից պետությունների ներկայացուցիչ-
ների ներկայությամբ: Եվ որպեսզի ականջ շոյեն այս քայլերին մտադիր 
էին հասնել բարեկամական դաշինքներով Թուրքիայի և նրա դաշնակից 
պետությունների հետ: 

Իսկ արդեն ՀՀ պառլամենտի 1918 թ. օգոստոսի 3-ի նիստում հրա-
պարակած հայտարարության մեջ կառավարությունըարտաքին գործերի 
սահմաններում ի թիվս այլ հարցերի նախատեսում էր Ատրպատականի 
(Ադրբեջան) և Վրաստանի հետ փոխադարձ համաձայնության գալով 
լուծել Հայաստանի և այդ պետությունների սահմանների հարցը, հիմք 
ունենալով էթնիկական սկզբունքը, իբրև միակը, որ համապատասխա-
նում է ռամկավար պետությունների ոգուն և նպատակներին5: 

Հայաստանն ու Ադրբեջանը հենց սկզբից սահմանների հարցում 
բացարձակապես տարբեր տեսակետներ ունեին: Այդ տարաձայնություն-
ներն էին որոշիչը երկու հանրապետությունների թե արտաքինև թե 
ներքին քաղաքականության համար: Թեև Կ. Պոլսում նախատեսվում էր 
լուծել Թուրքիայի և Կովկասի, ինչպես նաև անդրկովկասյան հանրապե-
տությունների միջև գոյություն ունեցող սահմանային հարցերը, սակայն 
Ադրբեջանը մտադիր չէր հրաժարվել Հայաստանի նկատմամբ տարած-
քային պահանջներից: Նա գտնում էր, որ «որտեղ և ինչպես էլ սահմա-
նային հարցերը լուծվեն, այն ոչ մի դեպքում չի կարող վերաբերել Ելիզա-
վետպոլի նահանգին, որովհետև այն Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է 
կազմում»6: Այս փուլում ՀՀ կառավարությունը Ադրբեջանի հետ սահմա-
նային հարցերում մտադիր չէր առճակատման գնալ և նախընտրում էր 
դրանք լուծել Կ.Պոլսում: Այդ մասին նա մեկ անգամ չէ, որ հայտարարեց 
Ադրբեջանին7: Ի դեպ, դրանք լոկ հայտարարություններ չէին, այլ կոնկ-
րետ գործողություններ, որով հայկական կողմը դրսևորում էր վիճելի 
հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծելու իր պատրաստակամությունը` 

                                                                 
4 Բաբալյան Ա., Էջեր Հայաստանի անկախութեան պատմութիւնից, Գահիրէ, 

1959, էջ 15: 
5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի արձանագրություններ 

1918-1920 թթ., Երևան, 2010, էջ 11: 
6 ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 44, թ. 1, նաև ֆ. 200, ց. 1, գ. 85, թ. 3: 
7 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 49, թ. 18: 
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սպասելով Կ. Պոլսի համաժողովի արդյունքներին, որտեղ իր լուծումն էր 
ստանալու նաև Ղարաբաղի հարցը: Ասվածի ապացույց է հանդիսանում 
Գանձակից Նիկոլ Աղբալյանի, Մարտիրոս Հարությունյանի և Մինաս 
Արզումանյանի ստորագրությամբ հունիսի վերջերին սուրհանդակի 
միջոցով Ղարաբաղ ուղարկված այն գրությունը, որով նրանք խորհուրդ 
էին տալիս «…. լինել շրջահայաց և աչալուրջ, հարևանների հետ խաղաղ 
ապրել, ամեն կերպ խուսափելով խաղաղությունը խախտող առիթներից, 
համբերությամբ սպասելով Ղարաբաղի հարցի լուծման Պոլսոյ հայ-
թուրքական կոնֆերանսում»8: Խան-Խոյսկու նորաստեղծ կառավարու-
թյունը, Բաքվի և Գանձակի նահանգներն ամբողջությամբ Ադրբեջանի 
կազմի մեջ հաստատելով, Լեռնային Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը համա-
րում էր իր անկողոպտելի սեփականությունը, թեև այդ տարածքների ազ-
գաբնակչությունը կազմում էր միատարր հայ բնակչությունը: Ադրբեջանի 
կառավարությունը հետևողական էր հատկապես Ղարաբաղին տիրանա-
լու հարցում: Ստանալով Ղարաբաղի հայության Ադրբեջանի իշխանու-
թյունը մերժելու պատասխանը`ադրբեջանական կողմը օգնության 
համար դիմեց Թուրքիային: Այդ պատճառով վերջինս հայտարարեց, որ 
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող տարածքային վեճը 
պետք է լուծի 1918 թ. հուլիսի վերջին Կ. Պոլսում գումարվելիք կոնֆե-
րանսը: Հայկական կողմը, որն ակնկալիքներ ուներ Կ. Պոլսի կոնֆերան-
սից, Թուրքիայի ղեկավար գործիչների հետ Ղարաբաղի խնդրի կապակ-
ցությամբ հանդիպումներ ունենալով համոզվեց, որ Ղարաբաղի հարցում 
թուրքերը վճռականորեն հանդես են գալիս Ադրբեջանի օգտին: «Մեր 
դիտողությունները Հայաստանի սահմանների չափազանց նեղ լինելու 
մասին շարունակ հանդիպում էին թուրքերի համառ դիմադրությանը: 
Նրանք դեմ էին, որ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը տրվեն Հայաստանին, 
որովհետև ցանկանում էին իրենց ճանապարհը բաց պահել դեպի 
Բաքու»9,– այդ օրերի բանակցությունների մասին հիշում է Ալ. Խատիսյանը: 

Ղարաբաղին ու Զանգեզուրին տիրանալու ադրբեջանական դրդա-
պատճառները պայմանավորված էին հետևյալ հիմնական գործոններով. 

1. Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի տարածքը Ադրբեջանի Հանրապետու-
թյան համար ուներ ռազմավարական խոշոր նշանակություն: Լեռնային 
Ղարաբաղին ու Զանգեզուրին տիրանալը, որը Հայաստանի համար 
հանդիսանում էր բնական արգելապատնեշ, Ադրբեջանին Հայաստանի 

                                                                 
8 Իշխանյան Ե., Լեռնային Ղարաբաղ, 1917-1920, Երևան, 1999, էջ 159: 
9 Հայրենիք», Բոստոն, 1924, դեկտեմբեր, էջ 206: 
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նկատմամբ կդներ բարենպաստ դրության մեջ և վերջինիս կհանձներ 
հարևան պետության ողորմածությանը: 

2. Ադրբեջանը ձգտում էր այդ տարածքներին տիրանալ ելնելով 
նրանց տնտեսական կարևորությունից, քանի որ հարուստ ալպիական 
արոտավայրերի առկայությունը կենսական անհրաժեշտություն էր քոչ-
վոր բնակչության հսկայական զանգվածի համար: Ղարաբաղի լեռնային 
մասն ամառային արոտավայր էր հանդիսանում քոչվորների հոտերի 
համար, ուստի նրա անջատումը դաշտային Ղարաբաղից վտանգում էր 
քոչվորային անասնապահությունը: 

Դրա կարևորությունը ընդունում էին նաև Ղարաբաղը Ադրբեջանին 
տալու հարցում շահագրգիռ թուրք պարագլուխները, որոնցից Թալեաթ 
փաշան դա հիմնավորում էր նրանով, որ «այստեղ տեղական թուրքերը 
սարն են բարձրանում և այդ պատճառով անհնարին է այդ երկիրը տալ 
Հայաստանին»10: Սակայն ակնհայտ է, որ դրա տակ թուրքական կողմը 
քաղաքական շահեր էր հետապնդում: Ղարաբաղի և Զանգեզուրի ռազմա-
վարական նշանակությունը Ադրբեջանի համար կարևորվում էր նաև այն 
տեսակետից, որ դրանց տիրելը Բաքվին թույլ էր տալիս անմիջական ցա-
մաքային կապ հաստատել Թուրքիայի հետ: Բացի այդ նրանք հանդիսա-
նում էին Շարուր-Նախիջևանի և Արարատյան դաշտավայրի մուսուլման-
ներով բնակեցված լայնարձակ տարածքներիհետ կապող օղակ, որի գրա-
վումը Ադրբեջանի համար հեշտացնում էր իր իշխանության տարածումն 
այդ տարածքների նկատմամբ: 

3. Վերջապես, թուրքական ազգայնականների փոքրասիական թուր-
քերի հետ տարածքային սահմանակցման բնազդային ձգողությունը 
ադրբեջանական հավակնությունների երրորդ հիմնական պատճառն էր11: 

1918 թվականի հունիսի 25-ին Վրաստանում Ադրբեջանի դիվանա-
գիտական ներկայացուցիչ Մ. Ջաֆարովը երկու հանրապետությունների 
տարածքների ճշտման վերաբերյալ կազմվելիք հանձնաժողովի մասին 
գրությամբ Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդին տեղեկացրեց, որ Ադրբե-
ջանի Հանրապետության կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել պետա-
կան սահմանների որոշմանը և իր «պարտքն»12 է համարում այդ հարցի 
վերաբերյալ նախօրոք հարաբերությունների մեջ մտնել բոլոր հարևան 
պետությունների հետ, այդ թվում՝ նաև Հայաստանի: Այնուհետև տեղե-

                                                                 
10 Ավետիսյան Հ., Հայկական հարցը 1918 թվականին, Երևան, 1997, էջ 290: 
11 Տե՛ս ՀՀ ԳԱԱ, Պատմության ինստիտուտ, Ա. Կարինյանի արխիվ, 

М. Туманов, Дипломатическая история РА, 1925, էջ 199: 
12 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 17, թ. 23: 
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կացվում էր, որ երկու կողմերի սահմանների ճշտման հետ կապված 
Ադրբեջանի կառավարությունը նպատակահարմար է համարում այդ 
նպատակի համար հատուկ հայ-ադրբեջանական սահմանագծման հանձ-
նաժողովի կազմակերպումը, որը «կկարողանա մոտակա ժամանակա-
շրջանում անցնել բոլոր հարցերի քննարկմանն ու լուծմանը»13: Հայոց 
ազգային խորհրդի համաձայնության դեպքում խնդրվում էր նշել երկու 
կողմերի պատգամավորների հանդիպման վայրն ու ժամանակը` հանձ-
նաժողովի աշխատանքների համար որպես նպատակահարմար վայր 
առաջարկելով Ելիզավետպոլը (Գյանջա)14: Ըստ որում, Ադրբեջանըի 
սկզբանե հրաժարվում էր քննարկել Ղարաբաղի և Զանգեզուրի պատկա-
նելության հարցը`դրանք համարելով ԱԴՀ անբաժան և անվիճելի մասեր` 
հղում անելով Մուսուլմանական Ազգային խորհրդի և Հայոց Ազգային 
խորհրդի համատեղ նիստում «ընդհանուր գծերով ձեռք բերված բանավոր 
համաձայնությունը» ՀՀ և ԱԴՀ տարածքների սահմանազատման վերա-
բերյալ ու ընդգծելով, որ այդ նիստում Ղարաբաղի հարցը չէր բարձրաց-
վել15: Միաժամանակ ԱԴՀ-ն պահանջում էր ՀՀ կառավարությունից 
անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Անդրանիկի ջոկատն իր «անբաժան» 
մաս հանդիսացող Զանգեզուրից դուրս բերման ուղղությամբ: 

Մյուս կողմից Ադրբեջանը, չսպասելով Կ. Պոլսում հարևանների հետ 
սահմանային հարցերի որոշմանը, արդեն գործողության մեջ էր դրել կող-
մերի միջև վիճելի առարկա հանդիսացող տարածքներին տիրելու կառա-
վարության քաղաքականությունը: Մասնավորապես դա դրսևորվեց 
ադրբեջանական կառավարության կողմից Ելիզավետպոլի գավառի հայ-
կական լեռնային մասի հայ բնակչության զենքի առգրավման ու զինա-
թափման մեջ, որի վերաբերյալ իր բողոքը հայտնեց Վրաստանում ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայացուցիչը: Արտահայտելով ՀՀ կառավարու-
թյան կարծիքը` հուլիսի 23-ին Վրաստանում Ադրբեջանի դիվանագիտա-
կան ներկայացուցչին հղած նոտայում Ա. Ջամալյանը ադրբեջանական 
կողմին կոչ արեց դադարեցնել զենքի առգրավման ու բնակչության զինա-
թափման գործողությունները մինչև Կ. Պոլսի կոնֆերանսում հանրապե-
տությունների միջև սահմանների վերջնական որոշումը16` գտնելով, որ 
մինչև հարցի լուծումը ցանկացած հարց, կապված զինաթափման հետ, 

                                                                 
13 Նույն տեղում: 
14 Տե՛ս նույն տեղում: 
15 Տե՛ս նույն տեղում,  թթ. 20, 25, 33: 
16 Տե՛ս նույն տեղում, ֆ. 276, ց. 1, գ. 44, թ. 7: 
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հիվանդագին կերպով կանդրադառնա նշված շրջանի հայ բնակչության 
տրամադրության վրա և տեղիք կտա հուզումների: 

Հայկական կողմի հուշագրին որպես պատասխան օգոստոսի 1-ին 
ստացվեց Վրաստանում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչու-
թյան հայտարարությունը, որով կառավարության կողմից նախաձեռնված 
զինաթափումը, այդ թվում և հայերի, պատճառաբանվեց «երկրում կարգի 
հաստատման, բոլորի ու ամեն մեկի կյանքի ու գույքի ապահովման 
անհրաժեշտությամբ»17: Հայկական առաջարկն այն մասին, որ մինչև 
Կ. Պոլսի կոնֆերանսում հանրապետությունների միջև սահմանների 
վերջնական որոշումը դադարեցնեն զենքի առգրավման ու բնակչության 
զինաթափման գործողությունները, Ադրբեջանը համարեց իր համար ան-
հասկանալի, գտնելով, որ որտեղ և ինչպես էլ լուծվի սահմանների մասին 
հարցը, այն համենայն դեպս չի կարող վերաբերել Ելիզավետպոլի գավա-
ռին, որը, ըստ նրանց, Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժան մասն է և 
կառավարվում է` առանց որևէ դրսի միջամտության: «Իմ կառավարու-
թյունը գտնում է, որ Հայկական Հանրապետության կառավարությունը 
կհամաձայնի վերոշարադրյալի հետ և ինքն էլ կօգտագործի բոլոր ուժերը, 
որպեսզի զինաթափման գործընթացն անցնի ոչ հիվանդագին ձևով»18,– 
ասված էր դիվանագիտական ներկայացուցիչ Մ. Ջաֆարովի հուշագրում: 

 Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև սահման-
ները դեռ չէին որոշվել, և չէր ստորագրվել որևէ դաշնագրային արձանա-
գրություն: Թեև այդ հարցի շուրջ տեղի էին ունեցել մի շարք բանակցու-
թյուններ, բայց դրանք որևէ արդյունքի չէին հասցրել: Պատճառը հարցի 
վերաբերյալ տարբեր դիրքորոշումներն էին: Հայկական կողմը, սահմա-
նային հարցերի քննարկման ժամանակ հիմք ընդունելով ազգագրական 
սկզբունքը, գտնում էր, որ Ղարաբաղի լեռնային մասը, որի ազգաբնակ-
չության 70 տոկոսը հայեր են և միայն 24 տոկոսը մուսուլմաններ, պետք է 
անցնի Հայաստանին: 

Ադրբեջանական կողմը, չվիճարկելով պաշտոնական վիճակագրու-
թյան տվյալները, գտնում էր, որ այդ սկզբունքը չի կարող կիրառվել 
Ղարաբաղի և Զանգեզուրի նկատմամբ, և որ այդ մարզերը պետք է 
մտցվեն Ադրբեջանի կազմի մեջ: Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանցիները 
չէին ժխտում ազգագրական սկզբունքի կիրառման անհրաժեշտությունը, 
բայց երբ հարցը վերաբերում էր Անդրկովկասյան հանրապետություն-

                                                                 
17 Նույն տեղում,  թ. 2: 
18 Նույն տեղում: 
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ների սահմանազատմանը, նրանք հրաժարվում էին այդ սկզբունքն 
ընդունելուց19:    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի բախումների գլխավոր 
պատճառը սահմանային վեճերն էին: Ադրբեջանը, տեսնելով, որ հայերը 
ցանկություն չունեն զիջումների գնալու, վճռեց կանգ չառնել և ոչ մի 
միջոցի առջև: Սրա հետևանքով միջէթնիկական բախումները ղարա-
բաղյան տարածաշրջանում վերաճեցին Ղարաբաղի շուրջ հայ-
ադրբեջանական միջպետական բախման: 1918 թ. հունիս-նոյեմբեր ամիս-
ներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների վրա ազդող ուժ 
հանդիսացավ Թուրքիան: Ադրբեջանը՝ որպես Անդրկովկասում պան-
թուրքիզմի առաջապահ20, ի տես Թուրքիայի` համարում էր իր անկախու-
թյունը այլոց հարձակումներից պաշտպանողի ու հենարանի: Վերջինս, 
Ադրբեջանին զրկելով որպես ինքնուրույն միավոր հանդես գալու հնարա-
վորությունից, նրա հետ վարվում էր որպես իր գավառի` հայ-
ադրբեջանական հարաբերությունները փաստորեն վերածելով հայ-
թուրքականի: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ավետիսյան Հ., Հայկական հարցը 1918 թվականին, Երևան, 1997: 
2. Բաբալյան Ա., Էջեր Հայաստանի անկախութեան պատմությունից, 

Գահիրե, 1959: 
3. Գևորգյան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը 1919-1921 թթ., 

Երևան, 1991: 
4. Իշխանյան Ե., Լեռնային Ղարաբաղ, 1917-1920, Երևան, 1999: 
5. ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 17, թ. 20, 23, 25, 33: 
6. ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 49, թ. 18: 
7. ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 44, թ. 1, նաև ֆ. 200, ց. 1, գ. 85, թ. 3: 
8. Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի արձանագրություն-

ներ 1918-1920 թթ., Երևան, 2010: 
9. «Հայրենիք», Բոստոն, 1924: 

10. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Ա. Կարինյանի արխիվ, 
М. Туманов «Дипломатическая история РА», 1925. 

                                                                 
19 Տե՛ս Ավետիսյան Հ.,  նշվ. աշխ., էջ 343: 
20 Տե՛ս Ռուբեն, Հայաստան և Ատրպեյճան, «Հայրենիք», Բոստոն, 1927, հունիս, 

էջ 73: 
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11. Պետրոսյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության հարաբերություն-
ները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների 
հետ (1918-1920 թթ.), Երևան: 

12. Ռուբեն, Հայաստան և Ատրպեյճան, «Հայրենիք», Բոստոն, 1927: 
    

Позиция Армении и Азербайджана Позиция Армении и Азербайджана Позиция Армении и Азербайджана Позиция Армении и Азербайджана     
относительно пограничных проблем (июньотносительно пограничных проблем (июньотносительно пограничных проблем (июньотносительно пограничных проблем (июнь----август 1918г.)август 1918г.)август 1918г.)август 1918г.)    

ЮриЮриЮриЮрикккк    Гульян Гульян Гульян Гульян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Турция, Константинополь, Карабах, Зангезур, 
граница, конференция, правительство, политика 

Армения и Азербайджан в вопросе границ изначально придержи-
вались различных позиций. Азербайджан не был намерен отказаться от 
территориальных претензий к Армении. Азербайджанская сторона 
считала, что «где и как бы ни разрешались бы пограничные проблемы, они 
не могут касаться Елизаветпольской губернии, т.к. она является безраз-
дельной частью Азербайджана». Правительство Азербайджана в вопросе 
утверждения своей власти в отношении Карабаха проявляло последова-
тельность. На этом этапе правительство Армении не намерено было идти 
на конфронтацию и искало пути для мирного разрешения данной проб-
лемы в Константинополе. Армянская сторона выражала готовность к 
мирному урегулированию конфликта, ожидая решений конференции по 
этому вопросу в Константинополе, в рамках которой среди прочих должен 
был разрешиться и вопрос Карабаха. Встречи армянской стороны с 
руководящими кругами Турции привели к пониманию того, что турецкая 
сторона в вопросе Карабаха определенно поддерживает азербайджанскую 
позицию. Армянская сторона всячески пыталась избежать конфронтации с 
противоположной стороной. Именно этим обстоятельством объясняется 
некоторая осторожность армянской стороны относительно турецкого 
присутствия в Закавказье в этот период. Состоявшиеся переговоры между 
конфликтующими сторонами, из-за кардинально различных позиций, не 
дали никаких результатов. Границы между Арменией и Азербайджаном 
так и не были определены. 
        



 
– 202 – 

The Position of Armenia and Azerbaijan on Border IssuesThe Position of Armenia and Azerbaijan on Border IssuesThe Position of Armenia and Azerbaijan on Border IssuesThe Position of Armenia and Azerbaijan on Border Issues    
    (June(June(June(June----August 1918)August 1918)August 1918)August 1918)    

Yurik GhulyanYurik GhulyanYurik GhulyanYurik Ghulyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key Key Key Key words: words: words: words: Turkey, Constantinople, Karabakh, Zangezur, border, 
conference, government, politics 

Initially, Armenia and Azerbaijan adhered to different positions on the 
issue of borders. Azerbaijan did not intend to abandon territorial claims against 
Armenia. 

Azerbaijan believed that “no matter where and how the border issues are 
resolved, they cannot relate to the Elizavetpol province, since it was an integral 
part of Azerbaijan”. The Azerbaijani government has shown consistency 
conserning the issue of asserting its power in Karabakh. At that stage, the 
Armenian government did not intend to go to confrontation with Azerbaijan 
on border issues and preferred to resolve the problem in Constantinople. The 
Armenian side expressed its readiness for a peaceful settlement of the conflict 
awaiting the decisions of the conference in Constantinople, within the 
framework of which the Karabakh issue was to be resolved. After the meetings 
with Turkish leaders at the Constantinople conference, the Armenian side was 
convinced that the Turkish side definitely supports the Azerbaijani position on 
the Karabakh issue. The Armenian side tried to avoid confrontation with them 
in every possible way. This circumstance explains the fact that during the 
Turks' presence in the Caucasus, the Armenian government pursued a cautious 
policy towards Karabakh and Zangezur. The negotiations on the issue did not 
yield any results due to radically different positions of the sides. Thus, the 
borders between Armenia and Azerbaijan have not been defined yet. 

 
   

 

    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    07.10.07.10.07.10.07.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    14.10.14.10.14.10.14.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930 
Արշակունիների պետության առաջացումըԱրշակունիների պետության առաջացումըԱրշակունիների պետության առաջացումըԱրշակունիների պետության առաջացումը՝՝՝՝    համաձայն համաձայն համաձայն համաձայն 
Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի ««««ՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկա» » » » երկի առաջին գրքի տվյալներիերկի առաջին գրքի տվյալներիերկի առաջին գրքի տվյալներիերկի առաջին գրքի տվյալների    

Արթուր Արթուր Արթուր Արթուր Մելիքյան Մելիքյան Մելիքյան Մելիքյան     

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Արրիանուս, Ապոլլոդորոս, Արշակ, Տրդատ, 
Ստրաբոն, Հուստինուս, Պարթևստան, Միջագետք, Աքեմենյաններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Արդի պատմագիտության մեջ տիրապետող է Յ. Վոլսկու՝ տակավին 
անցյալ դարի 40-ական թթ. առաջադրած այն թեզը, որ Պարթևական 
պետության՝ Սելևկյանների դեմ ապստամբության միջոցով առաջանալու 
և Արշակունիների՝ Աքեմենյաններից սերված լինելու մասին Արրիա-
նուսի «Պարթիկա» աշխատության միջոցով մեզ հասած ավանդությունը 
բացառապես վիպական ծագում ունի: Յ. Վոլսկու և նրա հետևորդների 
կարծիքով այն երևան է եկել միայն Ք. ա. I դ. երկրորդ կեսին կամ ավելի 
ուշ և գրավոր տեսքի է բերվել հենց Արրիանուսի կողմից: Արրիանուսի 
«Պարթիկայից» մեզ հասած պատառիկները շատ չնչին են նման կտրա-
կան կարծիքի հաստատման կամ հերքման համար: Այնուամենայնիվ 
նրանցում առկա մի շարք իրողություններ ցույց են տալիս, որ 
«արրիանուսյան» ավանդության գրառողը ոչ մի դեպքում չէր կարող լինել 
հռոմեական բարձր ազնվականության ներկայացուցիչ և Հռոմի «առաջին 
կարգի քաղաքացի» Արրիանուսը: Նա ընդամենը օգտվել է արդեն գոյու-
թյուն ունեցող գրավոր ավանդությունից, որի հեղինակը եղել է Արշա-
կունիների մոտ ծառայության մեջ գտնվող հույն մատենագիրներից մեկը: 
Թեև վերջինիս անունն ու աշխատությունը մեզ չեն հասել, ակնհայտ է, որ 
նրան առաջին հերթին հետաքրքրել է իր գրվածքի գաղափարական 
կողմը: Արշակունիներին Աքեմենյանների օրինական ժառանգներ և 
Իրանի հերոս ազատարարներ ներկայացնելու գաղափարական պա-
հանջի հրատապությունը, որը զգացվում է Արրիանուսի «Պարթիկայի» 
առաջին գրքից պահպանված պատառիկներում, ցույց է տալիս, որ 
պարթևական իրականության մեջ խնդրո առարկա տեսությունը ձևավոր-
վել է շատ ավելի վաղ, քան նախկինում կարծում էին: 

1.1.1.1. ԱրրիանԱրրիանԱրրիանԱրրիանուսիուսիուսիուսի    ««««ՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկա» » » » երկի առաջին գիրքըերկի առաջին գիրքըերկի առաջին գիրքըերկի առաջին գիրքը    
Լուցիուս Ֆլավիուս Արրիանուսը (մոտ. 86 – մոտ. 170 թթ.) անտիկ 

դարաշրջանի այն մատենագիրներից է, որոնց հարուստ գրական ժառան-
գության զգալի մասը չի հասել մեր օրերը: Նրա կորսված երկերից է 
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ստեղծագործական ուշ շրջանին վերաբերող1 «Պարթիկա» աշխատու-
թյունը, որը նվիրված է եղել Տրայանոս կայսեր և նրան նախորդած ժամա-
նակների հռոմեա-պարթևական պատերազմների պատմությանը:    
Ռոնալդ Սայմի գնահատմամբ «17 գրքերից բաղկացած «Պարթիկա»-ն 
եղել է խոշոր պատմական աշխատություն և ամենաերկարը նրանցից, 
որոնք գրել է Արրիանուսը»2: «Պարթիկայի» բովանդակության մասին 
հնարավոր է դարձել մասնակի պատկերացում կազմել բյուզանդական 
հեղինակներ Սվիդասի և Ստեփան Բյուզանդացու աշխատություններում 
պահպանված պատառիկների միջոցով3: Արշակունիների պետության 
առաջացման և պարթևների սովորույթների մասին նյութը զետեղված է 
եղել «Պարթիկա» երկի առաջին գրքում: Այն կազմել է աշխատության 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որից էլ ըստ էության իր անունն է 
ստացել ամբողջ երկը: Ժամանակագրական առումով այն ընդգրկել է 
Արշակունիների պետության առաջացումից (Ք. ա. 247 թ.) մինչև Մարկոս 
Կրասոսի Պարթևական արշավանքը (Ք. ա. 53 թ.)4: «Պարթիկա» աշխա-
տության առաջին գրքից Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Փոթի (մոտ. 
810-մոտ. 895 թթ.) «Գրադարան» և Գ. Սինկելլոսի (VIII-IX դդ.) «Ընտրյալ 
ժամանակագրություն» աշխատություններում կատարված կրկնապա-
տումների շնորհիվ մեզ է հասել ընդամենը մի պատառիկ:    

««Պարթիկայում» նա (Արրիանուսը – Ա. Մ.) .... ասում է, որ պարթև-
ների սկյութական ժողովուրդը, որը երբևէ ճնշվել և հպատակեցվել էր 
պարսիկների հետ միաժամանակ, անջատվել է մակեդոնացիների իշխա-
նությունից հետևյալ պատճառով: Արշակն ու Տրդատը Արշակունի 
եղբայրներ էին, Արշակի` Հրիապիտեսի որդու հետևորդները: Այդ երկու 
եղբայրները, չհանդուրժելով Փերեկլեսի` իրենց երկրում Անտիոքոս Թեոս 
արքայի նշանակած սատրապի լկտիությունները, երբ նա (Փերեկլեսը – 
Ա. Մ.) բռնությամբ փորձեց պատվազրկել եղբայրներից երկրորդին, սպա-
նեցին անպատկառին և, գործի մասին խորհրդակցելով մյուս հինգ գոր-
ծակիցների հետ, վռնդեցին մակեդոնացիներին և դարձան ինքնիշխան»5:  

Արրիանուսի «Պարթիկայի» նույն պատումը համեմատաբար ընդար-

                                                                 
1 Տե՛ս Syme R.R.R.R.,    The Career of Arrian. In: Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 

86, էջ 205: Հմմտ. Nikonorov V.V.V.V.,     Apollodorus of Artemita and the Date of his Parthica 
Revisited, Electrum, vol. 2, Kraków,1998, էջ119: 

2 Syme R.R.R.R., The Career of Arrian, p. 205: 
3 Տե՛ս Chaumont M.M.M.M., ARRIAN, Encyclopaedia Iranica, Vol. II, fasc. 5, 1986, էջ 524: 
4 Տե՛ս Chaumont M.M.M.M., ARRIAN, Encyclopaedia Iranica, Vol. II, fasc. 5, 1986, էջ 524: 
5 Photius,,,, Bibliotheca,  Ed. R. Henry, I, Paris, 1959: cod. 58.  
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ձակ տեքստով և նկատելի ձևափոխությամբ է մեջբերված Գրիգոր 
Սինկելլոսի «Ընտրյալ ժամանակագրություն» երկում. 

«Չորրորդը Սիրիայի ու Ասիայի վրա թագավորեց Անտիոքոսը, նրա 
(Անտիոքոս II-ի – Ա. Մ.) Կալլինիկոս կոչեցյալ որդին` նույն ինքը 
Սելևկոսը` քսանմեկ տարի: Աշխարհի [արարման] 5238 թվական: Այդ 
Անտիոքոսի օրոք պարսիկները6 հետևյալ պատճառով անջատվեցին մա-
կեդոնացիների ու Անտիոքոսների տերությունից, որի կազմում էին 
նրանք Ալեքսանդր Հիմնադրի ժամանակներից: Եղբայրներ` ոմն Արշակ 
ու Տրդատ, որոնք սերում էին պարսից [արքա] Արտաքսերքսեսից, բակտ-
րիացիների սատրապներն էին7` Ագաթոկլեսի` Պարսքի մակեդոնական 

                                                                 
6 Ա. Բալախվանցևը Սինկելլոսի կողմից Արշակին ու նրա եղբորը 

«պարթևներ»-ի փոխարեն «պարսիկներ» կոչելու փաստը բացատրում է 
արևմտյան հեղինակների բառօգտագործման համակարգում ցեղանունները 
արխաիկացնելու սովորությամբ (Балахванцев    А.А.А.А.,    Политивеская история ранней 
Парфии. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, На 
правах рукописи, Москва. 2017, с. 155. Տե՛ս նաև Бибиков М.М.М.М.,    Пути имманентного 
анализа византийских источников по средневековой истории СССР (XII – первая 
половина XIII в.) // Методика изучения древнейших источников по истории народов 
СССР / В.Т. Пашуто (ред.). М., 1978, էջ 98): Մեր կարծիքով, Սինկելլոսն ու այլք 
Արշակին ու նրա եղբորը պարսիկ են կոչել Արտաքսերքսեսի հետ նրանց ծագում-
նաբանական կապի մասին փաստող ավանդության ազդեցությամբ: Տե՛ս օրինակ 
Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri qui Supersunt, In Three Volumes, Volume II, 
with an English Translation by John C. Rolfe,  Cambridge, Lndon. 2000, XXIII. 6. 4, 6 
(Այսուհետ՝ AmmianusAmmianusAmmianusAmmianus); Procopii Caesariensis    Opera Omnia. Vol. I (De Bello Persico), 
Rec. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1962, I. 17. 24; The History of Theophylact Simocatta. An 
English Translation with Introduction and Notes by Michael and Mary Whitby, Oxford. 
1986: III. 18. 8: Սվիդասի «Բառարանում» թեև Արշակ I-ը կոչվում է պարթև, բայց 
նշվում է, որ Արշակունիները պարսից արքաներ են. καὶ Ἀρσάκίδαι οὶ Περσῶν 
βασιλεῑς ἔνϑερ Ἀρσάκίδαι ὲκλήϑησαν οἱ Περσῶν βασιλεῑς (Suidas, Lexicon, Ed. A. Adler. 
Vol. I, Stuttgart.1971, p. 337): Ստ. Բյուզանդացին, խոսելով Ռագա քաղաքի մասին 
(տե՛ս ‛Ράγα), նշում է. Μετωνοµάσϑη δὲ καὶ Ἀρσάκης ἀπὸ Ἀρσάκου βασιλέως Περσῶν – 
«....վերակոչված Արսակիա՝ Արշակի`պարսից արքայի անունով» (Stephani Stephani Stephani Stephani 
ByzantiiByzantiiByzantiiByzantii Ethnicorvm quae svpersvnt, ex precensione Avgvsti Meinekii, tomus prior, 
Berolini, 1849: 542, s. v. ‛Ράγα): Նմանապես և Մ. Խորենացին Արշակունիներին 
անվանում է «թագավորներ պարսից և պարթևաց» (Մովսիսի Խորենացւոյ 
Պատմութիւն Հայոց, աշխատութեամբ Մ. Աբեղեան եւ Ս. Յարութիւնեան, Տփղիս, 
1913: I, Ը):    

7 Արրիանուսի այն հաղորդումը, թե Արշակն ու Տրդատը եղել են Բակտրիայի 
սատրապներ, կատարելապես սխալ է: Հուստինուսը (M. Ivnani Ivstini Epitoma 
Historiarvm Philippicarvm Pompei Trogi. Accedvnt Prologi in Pompeivm Trogvm post 
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տեղապահի [իշխանության] ներքո: Ինչպես գրում է Արրիանուսը, այդ 
Ագաթոկլեսը տարփանք էր տածում եղբայրներից մեկի` Տրդատի հան-
դեպ: Իսկ պատանիները լուրջ վերաբերվելով դրան` դավադրություն 
կազմակերպեցին: [Ագաթոկլեսը – Ա. Մ.] անհաջողություն կրեց ու սպան-
վեց նրա ու նրա եղբայր Արշակի կողմից: Արշակը, որի անունով պարսից 
արքաները իրենց կոչեցին Արշակունիներ Պարսից վրա թագավորեց 
երկու տարի և սպանվեց: Նրանից հետո երեսունյոթ տարի [կառավարեց] 
նրա եղբայր Տրդատը»8: 

Փոթի «Գրադարանը» և Սինկելլոսի «Ժամանակագրությունը» ինք-
նուրույն գործեր չեն: Առաջինը հեղինակի ընթերցած շուրջ 280 գրքերից 
արված ծաղկաքաղ ժողովածու է, իսկ երկրորդը, ինչպես Լ. Հալդոնն ու 
Ջ. Բրուբեյկերն են բնութագրում, «…. հին հեղինակներից հաճախակի 
արված կոմպիլացիա է, որի նպատակը մարդկության պատմությունը 
ժամանակագրական կարգով շարադրելն ու լուսաբանելն է»9: 

Դեռևս վաղ ստեղծագործական շրջանում գրած «Ալեքսանդրի անա-
բասիս» երկում Արրիանուսն աչքի է ընկնում հետևողական շարադրան-
քով և արտաքուստ երկրորդական թվացող դետալների մանրամասն 
նկարագրություններով: Բնականաբար, պատմագրական այս որակները 
նրան հատուկ են եղել նաև հասուն տարիքում` «Պարթիկա» երկի 
շարադրանքի ժամանակ: Ուստի միանգամայն հիմնավոր կլինի, եթե 
Արրիանուսի «Պարթիկայի» խնդրո առարկա պատառիկներում պատում-
ների հակիրճությունն ու կաղապարայնությունը պայմանավորենք Փոթի 

                                                                                                                                                    
Franciscvm Rvehl Intervm Edidit Otto Seel, Stuttgart, 1985: XLI. 4. 5 (Այսուհետ` 
Ivstinvsvsvsvs)) և Ստրաբոնը (The Geography of Strabo, With an English Translation by 
H. L. Jones. Cambridge (Mass.), London, Vol. V (books X–XII). 1988: XI. 9. 3 (Այսուհետ՝ 
StraboStraboStraboStrabo)) փաստում են, որ Բակտրիայի վերջին սելևկյան սատրապը, որն էլ 
դարձավ այդ երկրի առաջին արքան, եղել է Դիոդոտոսը: Դա հաստատվում է նաև 
դրամագիտական նյութերով (Балахванцев А.А.А.А., Рождение Греко-Бактрии. Вестник 
ХГУ. Серия, филология. Том 13, выпуск 8: История, Харьков, 2014, с. 21-27. 
Балахванцев А.А.А.А., Политивеская история ранней Парфии, с. 296): Հմմտ. Bivar А.А.А.А.,    The 
Political History of Iran Under Arsacids, In: Yarshater Ehsan (ed.), Cambridge History of 
Iran, Cambridge, New York, 3.1, 1983, p. 31; Olbrycht M.M.M.M., Early Arsakid Parthia (ca. 250-
165 B.C.). At the Crossrad of Iranian, Hellenistic and Central Asian History, 
Leiden/Boston, 2021, 163). 

8 The Chronography of George Synkellos, A Byzantine Chronicle of Universal Hisrtory 
from Creation. Translated with Introduction and Notes by William Adler and Paul Tuffin, 
Oxford University Press, New York, 2002, p. 412.  

9 Brubaker L., Haldon J., Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850): The Sources. 
Edeted by Brubaker L. & Haldon J., Aldershot & Burlington, 2001, p. 168.  
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ու Սինկելլոսի երկերի ժանրային առանձնահատկությամբ, այլ ոչ թե 
համարենք «Պարթիկայի» բնագրի հատկանիշ:  

Աշխատության առաջին գրքում ներկայացված են եղել պարթևների 
(դահերի) էթնոմշակութային նկարագիրը, Արշակունիների պետության 
առաջացման և հսկա տերության վերաճելու քաղաքական հանգամանք-
ները: Դժվար չէ պատկերացնել, որ այն Արշակունիների պետության 
առաջացման համապատկերում մանրամասներ է պարունակել ինչպես 
Արշակունի եղբայրների ծագումնաբանության, նրանց քաղաքական 
բարձրացման, նույնպես և հակամակեդոնական հեղաշրջման գործում 
նրանց աջակցած ուժերի (հինգ դավակիցների) վերաբերյալ10:  

Փոթի ու Սինկելլոսի հաղորդումների պարզ համեմատությունը բա-
ցահայտում է նրանց միջև եղած ընդհանրությունները. երկուսն էլ պարու-
նակում են առասպելական տարրեր, ինչպիսին, օրինակ, հանցավոր սիրո 
պատմությունն է: Երկու վարկածներում էլ առկա են վիպական սյուժե-
ներ, որոնք ակնհայտորեն աղերսվում են Հերոդոտոսի «Պատմություն» 
երկին: Երկու տարբերակներում էլ ապստամբությունը բռնկվում է 
ազնվականի նկատմամբ տիրանի (սատրապի) բռնության պատճառով, և 
պատումը կառուցվում է մոտավորապես նույն սցենարով, ինչ որ 
Աթենքում Պիսիստրատյանների տապալման պատմության մեջ է: Վեր-
ջապես, Փոթի տարբերակում դավադիրների թիվը ճշտորեն կրկնում է 
Գաումատայի դեմ պարսիկ դավադիրների թիվը: Այս մոտիվները անտիկ 
գրականության մեջ հաճախակի են օգտագործվել ցույց տալու համար 
այս կամ այն իշխանության բռնապետական բնույթն ու այն տապալելու 
օրինականությունը11: Այսպիսով՝ Արրիանուսի «Պարթիկայի» երկու վար-
կածները գաղափարական պլանում նույնանում են մի հարցում. 
Պարթևական պետությունը ստեղծվել է մակեդոնական սատրապի դեմ 
դավադրության միջոցով, որի գլուխ կանգնած եղբայրներ Արշակն ու 
Տրդատը պատկանել են Արշակունիների տոհմին (ըստ Սինկելլոսի` 
սերել են Աքեմենյան արքա Արտաքսերքսեսից):  

Փոթի ու Սինկելլոսի վարկածներում առկա են նաև տարբերություն-

                                                                 
10    Տե՛ս    Балахванцев    А.А.А.А.,    Политическая история..., էջ 148-149: 
11 Տե՛ս Wolski J., L’Empire des Arsacides, Acta Iranica 32, Lovanii, 1993, էջ 56-57; 

Wolski J., Seleucid and Arsacid Studies. A Progress Report on Developments in Source 
Research, Kraków, 2003: 23. Տե՛ս նաև Кошеленко Г.Г.Г.Г.,    Генеалогия первых Аршакидов. 
(Еще раз о нисейском остраке но. 1760). Տե՛ս История и культура народов Средней 
Азии: древность и средние века. Ред. В. Г. Гафуров и В.А. Литвинский, Москва, 1976, 
էջ 35:  
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ներ: Փոթի տարբերակում Արշակն ու իր եղբայրը սկյութներ են, որոնք 
հեռացել են Սկյութիայից, իսկ Սինկելլոսը նրանց կոչում է «պարսիկներ»` 
առանց նրանց ծագման մասին լրացուցիչ տվյալ հաղորդելու: Առաջինը 
Տրդատի արժանապատվությունը վիրավորած սատրապին անվանում է 
Փերեկլես, իսկ երկրորդը`Ագաթոկլես12: Բացի այդ՝ Փոթի տարբերակում 
հիշատակվում են Արշակի ու Տրդատի հինգ զինակիցները, իսկ Սինկել-
լոսի հաղորդման մեջ նրանց մասին խոսք չկա: Փոթի ներկայացրած 
տարբերակում նշվում է միայն, որ դավադրության հաջողությունից հետո 
եղբայրները իշխել են ինքնուրույնաբար (καὶ καθ' ἑαυτοὺς ἦρξαν), մինչդեռ 
Սինկելլոսի տարբերակում հաղորդվում է, որ Արշակի երկամյա գահա-
կալությունից հետո իշխանությունն անցել է Տրդատին, որը կառավարել է 
երեսունյոթ տարի:  

Գ. Կոշելենկոն ու Վ. Գաիբովը, մատնացույց անելով Փոթի և Սինկել-
լոսի տվյալների տարբերությունները, բացառում են Արշակունիների 
պետության առաջացման հարցերում այդ հեղինակների գրական առնչու-
թյունների հնարավորությունը13: Մինչդեռ Ա. Բալախվանցևի կարծիքով, 
որը մեզ ավելի ընդունելի է թվում, վերոնշյալ տարբերությունները պայ-
մանավորվել են նրանով, որ Արրիանուսի «Պարթիկայում» ներկայացված 
են եղել միևնույն պատմության տարբեր վարկածներ, և բյուզանդական 
վերոնշյալ հեղինակներից յուրաքանչյուրը նախապատվությունը տվել է 
դրանցից մեկին14` իր հայեցողությամբ հիշատակելով Արրիանուսի բնա-
գրի այս կամ այն մանրամասնը:  

2. Հարցի պատմագիտականՀարցի պատմագիտականՀարցի պատմագիտականՀարցի պատմագիտական    դրվածքըդրվածքըդրվածքըդրվածքը 
Արրիանուսի «Պարթիկայի» վկայությունները պատմագիտության 

մեջ տարբեր գնահատականների են արժանացել: Այսպես՝ Ն. Կ. Դիբվոյզը 
Արրիանուսին համարում էր այն հեղինանկներց մեկը, որոնց «իրազեկու-

                                                                 
12 Տե՛ս Մ. Օլբրեխտի կարծիքով Փերեկլեսն ու Ագաթոկլեսը կարող էին լինել 

Աստաունենեի փոխսատրապները    (Olbrycht    M.M.M.M.,    Early Arsakid Parthia..., էջ 143, 
note 56): 

13 Տե՛ս    Гаибов В., Кошеленко Г., Некоторые источниковедческие проблемы 
истории ранней Парфии // Вестник Древней Истории № 3, 2009, էջ 79-87: 
Кошеленко Г., Гаибов В., «География» Страбона как источник по проблеме 
возникновения Парфянского и Греко-Бактрийского царств // Политика, идеология, 
историописание в римско-эллинистическом мире / О. Л. Габелко (ред.). Казань, 2009, 
էջ 102-108: 

14 Տե՛ս Балахванцев А., Политическая история..., с. 157. Հմմտ. Гаибов В., 
Кошеленко Г., Некоторые источниковедческие проблемы истории ранней Парфии, 
էջ 83: 
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թյունը կասկած չի հարուցում»15: Ավելին, իր «Պարթևստանի քաղաքական 
պատմություն» հիմնարար աշխատության մեջ նա Պարթևական պետու-
թյան առաջացումը ներկայացրել է Արրիանուսի «Պարթիկայի» սին-
կելլոսյան սցենարով16: Պարթևական պետության առաջացման վերա-
բերյալ Արրիանուսի «Պարթիկայի» տվյալները բարձր են գնահատում 
նաև Դ. Մուստին17, Ջ. Գրեյնջերը18, Կ. Ֆարրոխը19 և այլք: 

XX դ. 40-ական թվականներից, երբ լեհ իրանագետ Յ. Վոլսկին իր 
բազմաթիվ աշխատություններում20 ցույց տվեց, որ Արրիանուսի 
«Պարթիկայի» առաջին գրքի պատումը Արշակունիների պետության ծագ-
ման վերաբերյալ վիպական է, նրա նկատմամբ ձևավորվեց մերժողական 
վերաբերմունք: Յ. Վոլսկու համոզմամբ Արշակունիների պետության 
առաջացման հիմնախնդիրը պետք է և հնարավոր է լուսաբանել միայն 
Ստրաբոնի «Աշխարհագրություն» և Հուստինուսի «Համառոտագրություն 
Պոմպեուս Տրոգուսի Ֆիլիպպիկյան պատմության»21 երկերի հիման վրա22: 
Սրանցում Արշակունիների պետության առաջացումը ներկայացված է 
Արշակի ղեկավարած պարների քոչվոր ցեղի կողմից Պարթևստանի 
նվաճման եղանակով23:  

                                                                 
15 Дибвойз Н., Политиеская история Парфии, Санкт Петербург, 2008, с. 20. 
16    Տե՛ս    Дибвойз Н., նույն տեղում, էջ 35: 
17 Տե՛ս    Musti D., Syria and the East. In: Cambridge Ancient History, 2nd Edition, 7.1, 

1984, էջ 213-220: 
18    Տե՛ս Grainger J., The Rise of the Seleukid Empire (323-223 BC). Barnsley, 2014, 

էջ 196-201: 
19 Տե՛ս Фаррох К., Персы: Армия великих царей, Москва, 2009, էջ 128: 
20 Տե՛ս Wolski J., The Decay of the Iranian Empire of the Seleucids and the Chronology 

of the Parthian Beginnings, Berytus, Vol. XII (1), 1956-57, էջ 35-52: Wolski J., 
L’historicité d’Arsaces I. Historia Bd. 8 (2), 1959, էջ  222-238: Wolski J., L’Empire des 
Arsacides, էջ 56-57: Wolski J., Seleucid and Arsacid Studies. A Progress Report on 
Developments in Source Research, Kraków, էջ 23-29, 41-44: 

21 Տե՛ս Հուստինուսի «Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi» երկը 
Օգոստոսի ժամանակների հռոմեական պատմագիր Պոմպեուս Տրոգուսի 
«Historiae Philippicae et Totius Mundi Origines et Terrae Situs» աշխատության համա-
ռոտագրությունն է: Դրա մասին տե՛ս Syme R., The Date of Justin and the Discovery of 
Trogus, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte Bd. 37, H. 3, 3rd Qtr., 1988, էջ 358-371: 

22 Տե՛ս Երկուսն էլ, ի թիվս այլ աղբյուրների, օգտվել են Պոսիդոնիոս 
Ապամեացու ու Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու երկերից: Ստրաբոնի, Պոմպեուս 
Տրոգուսի և նրանց աղբյուրների հարբերությունների հարցի շուրջ տե՛ս 
Nikonorv V.V.V.V.,  Op. cit., էջ 107-122, Olbrycht M.M.M.M.,    Early Arsakid Parthia..., էջ 126-140: 

23 Strabo,    Op. cit., XI, 9, 2. «Երբ սկսվեցին Տավրոսից այն կողմ գտնվող 
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Արրիանուսի «Պարթիկա» երկի աղբյուրագիտական արժեքի վերա-
բերյալ Յ. Վոլսկու տեսակետը տիրապետող է և ունի բազմաթիվ 
հետևորդներ24: Այդուհանդերձ, որոշ ուսումնասիրողներ, ինչպես, օրի-
նակ, Է. Բիվարը25 և Ե. Զեյմալը26, նախընտրում են երրորդ՝ միջանկյալ 

                                                                                                                                                    
երկրների ապստամբությունները, այն բանի պատճառով, որ Սիրիայի և 
Մարաստանի արքաները, որոնք տիրում էին այդ երկրներին, զբաղված էին այլ 
գործերով, տեղապահները, որոնց վստահված էր այդ երկրնրերի կառավարումը... 
առաջին հերթին ապստամբության դրդեցին Բակտրիային և մերձավոր ողջ 
երկիրը. այնուհետև Արշակը, սկյութը, դահերից ոմանց` այսպես կոչված ապար-
ների հետ` քոչվորների, որոնք ապրում էին Օխ գետի հովտում, հարձակվեցին 
Պարթևստանի վրա և նվաճեցին այն»: Ivstinvs,    Op. cit., XLI, 4, 2-7. «Անտիգոնոսից 
հետո նրանց [պարթևներին] տիրեց Սելևկոս Նիկատորը, իսկ շուտով նրանից 
հետո Անտիոքոսն ու նրա հետևորդները: Նրա ծոռ Սելևկոսից նրանք առաջին 
անգամ անջատվեցին Առաջին Պունիկյան պատերազմի ժամանակ՝ Լուցիուս 
Մանլիուս Վուլսոնի և Մարկուս Ատտիլիուս Ռեգուլուսի կոնսուլության ժամա-
նակ: Այդ անջատումը նրանց համար անպատիժ անցավ, քանի որ այդ ժամանակ 
պառակտումներ կային եղբայր արքաների միջև: Սելևկոսն ու Անտիոքոսը, որոնք 
կռվում էին իշխանության համար, բաց թողեցին իրենցից անջատված պարթևնե-
րին պատժելու հնարավորությունը: Այդ նույն ժամանակ անջատվեց նաև Դիոդո-
տոսը` հազար բակտրիական քաղաքների կառավարիչը և հրամայեց իրեն իբրև 
արքա մեծարել: Հետևելով այդ օրինակին` մակեդոնացիներից անկախացան ողջ 
Արևելքի ժողովուրդները: Այդ ժամանակ էր ապրում Արշակը` անհայտ ծագման, 
բայց փորձված քաջության տեր մարդը: Սովորաբար նա զբաղվում էր ավազակու-
թյամբ և թալանով: Լուր առնելով, որ Սելևկոսը պարտություն է կրել Ասիայում, 
նա, այլևս չերկյուղելով արքայից, ավազակների խմբով հարձակվեց պարթևների 
վրա, հաղթեց նրանց կառավարիչ Անդրագորասին և, սպանելով նրան, զավթեց 
[պարթև] ժողովրդի նկատմամբ իշխանությունը»: 

24 Տե՛ս Nikonoroooov V.V.V.V., Op. cit., p. 119; Assar G., Geneology and Coinage of the Early 
Parthian Rulers, Part II: A Revised Stemma, Parthica 7, Pisa-Roma 2005, էջ 29-36: 
Dąbrowa Ed., The Parthian Kingship. In: Concepts of Kingship in Antiquity: Proceedings 
of the European Science Foundation Exploratory Workshop Held in Padova, November 28th 
– December 1st, 2007, Edited by Giovanni B, Lanfranchi & Robert Rollinger, Padova, 2010, 
էջ 123-124: Olbrycht M.M.M.M.,    Early Arsakid Parthia..., էջ 126-146: Балахванцев А.А.А.А., 
Политическая история..., 2017, էջ 22, 296: Overtoom N., The Power-Transition Crisis of 
the 160s-130s BCE and the Formation of the Parthian Empire, DE GRUYTER / Journal of 
Ancient History, 7.1, 2019, էջ 112-113: 

25    Տե՛ս Bivar    A.A.A.A., The Political History    of Iran Under Arsacids, էջ 28-31: 
26    Տե՛ս Зеймаль Е.Е.Е.Е.,    Греко-Бактрия. Парфия (III–II вв. до н.э.). См. История 

таджикского народа. Т. 1 / Р.М. Масов (ред.). Душанбе, 1998, էջ 338–346, 350, 357-
358: 
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դիրքորոշումը: Արշակունիների պետության առաջացման վերաբերյալ 
աղբյուրների տարբերակման Յ. Վոլսկու մոտեցումները համարելով 
չափազանց արմատական՝ նրանք նախընտրում են ներդաշնակել 
Արրիանուսի, Ստրաբոնի և Հուստինուսի տվյալները: Որոշ դեպքերում 
նույն մեթոդաբանությամբ են առաջնորդվում նաև Գ. Կոշելենկոն, 
Կ. Ֆարրոխը և այլք:  

 Սակայն պետք է նկատել, որ «արրիանուսյան» և «ստրաբոն-
հուստինուսյան» ավանդություններից որևէ մեկին նախապատվություն 
տալու կամ նրանց ներդաշնակելու մեթոդով Արշակունիների պատմո-
ւթյան ուսումնասիրությունը մշտապես հանգեցնում է անլուծելի հակա-
սությունների: Մեր կարծիքով դրանց հիմնական պատճառը Պարթևա-
կան պետության քաղաքական կյանքի և պաշտոնական գաղափարախո-
սության միագիծ շարժընթացի մասին սխալ պատկերացումներն են: 
Իսկապես, «ստրաբոն-hուստինուսյան» ավանդության մեջ ճիշտ է ներկա-
յացվել վաղ Արշակունիների պետության քաղաքական պատմությունը: 
Դրամագիտական նյութերը ևս հաստատում են, որ կայացման առաջին 
փուլում (Արշակ I-ից (Ք. ա. 247-211 թթ.) մինչև Հրահատ I (Ք. ա. 170-168 
թթ.)) Արշակունիների իշխանությունը գերազանցապես հիմնված է եղել 
նվաճման իրավունքի վրա, իսկ նրանց պաշտոնական գաղափարա-
խոսությունը կառուցված է եղել աստվածային հովանավորչությամբ տա-
րած հաղթանակի գաղափարական դրույթի շուրջ27: Սակայն Ստրաբոնն 
ու Հուստինուսը, ինչպես նաև նրանց տեսության վրա հենվող շատ 
ուսումնասիրողներ, Արշակունիների պետության առաջացման փուլում 
գործածված քաղաքական և գաղափարախոսական սկզբունքներն ու 
հարաբերությունները մեխանիկորեն տարածել են նրա գոյության 
երկրորդ շրջանի վրա, որի պատճառով էլ գոյանում է հակասությունների 
մեծ մասը: Մինչդեռ իրականում Արշակունիների պետության քաղաքա-
կան կյանքի և պաշտոնական գաղափարախոսության ընթացքը անհամե-
մատ բարդ է եղել: Այն շարունակաբար ձևափոխվել է՝ պայմանավորված 
ժամանակի, զանազան ազգությունների (հատկապես պարսիկների) վեր-

                                                                 
27    Տե՛ս Assar G.G.G.G.,    Geneology and Coinage of the Early Parthian Rulers, Part I: A 

Revised Stemma, Parthica 6, Pisa-Roma, 2004, էջ 78, note 69: ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան Ա.Ա.Ա.Ա., 
Անկախության գաղափարի պատկերագրությունը Արշակ Առաջինի դրամների 
վրա, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2012, էջ 36-61: ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան Ա.Ա.Ա.Ա.,  
Միհրդատ I Արշակունու S 7.2 տիպի երկքաղքուսների պատկերագրական 
համալիրը, ՄՄԵԺ XXXIII (1), Երևան, 2020, 159: 
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նախավերի հետ փոխհարաբերությունների, մակեդոնական ժառանգու-
թյան նկատմամբ վերաբերմունքի, արքայատան այս կամ այն ճյուղին 
պատկանելության և այլ գործոններով28: 

Արրիանուսի «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի քննարկվող պատառի-
կում, ընդհակառակն, արտացոլված են Արշակունիների տերության 
ստեղծման և հաջորդած շրջանի պաշտոնական գաղափարախոսության 
տարրերն ու միտումները29: Բայց այս դեպքում էլ անհնարին է չնկատել, 
որ Պարթևական պետության համամեմատաբար ուշ շրջանի գաղափա-
րախոսական դրույթների հիմքով է վերաշարադրվել Պարթևական 
պետության նախորդ ժամանակաշրջանի քաղաքական պատմությունը:  

Հարկ է կարևորել նաև այն փաստը, որ Արշակունիների պետության 
առաջացման վերաբերյալ «ստրաբոն-հուստինուսյան» և «արրիանուս-
յան» ավանդությունները թեև ստեղծվել են հունական գրական միջավայ-
րում30, ունեցել են տրամագծորեն հակադիր գաղափարական-քաղա-
քական նպատակադրումներ: Ստրաբոնն ու Հուստինուսը (կամ դեռևս 
նրանց աղբյուրները) Արշակ I-ին ու նրա հետևորդներին որակելով 
«սկյութներ»31, «բակտրիացիներ»32, «ավազակներ»33 և «անհայտ ծագման 
մարդ(իկ)»34, փորձել են հնարավորինս ընդգծել Պարթևստանի և ողջ 
Իրանի նկատմամբ Արշակունիների իշխանության անօրինական, բռնա-
պետական ծագումը: Գաղափարական այս պրիզմայով էլ նրանք 
Պարթևական պետությունը ներկայացրել են որպես անօրինական ծագ-
ման պատճառով անվերջ ցնցումների, ներքին կռիվների ու անկումների 
դատապարտված բարբարոսական կազմավորում, որի պայքարը քաղա-
քակիրթ Հռոմի դեմ ի վերուստ դատապարտված է պարտության: Դրան 
հակառակ` Արրիանուսի «Պարթիկայի» առաջին գրքի՝ Փոթի պահպանած 
հատվածում Արշակը և Տրդատը կոչված են Հրիապիտեսի որդու` 
Արշակի ժառանգներ, իսկ սինկելլոսյան տարբերակում՝ Աքեմենյան 

                                                                 
28 Տե՛ս    Кошеленко Г.Г.Г.Г., Третьяя версия происхождения Аршакидов?  Мнемон: 

Исследования и публикации по истории античного мира.  Под редакцией професора 
Э. Д. Фролова. Выпуск 3. Санкт-Петербург, 2004, էջ 228: 

29 Տե՛ս Հմմտ. Nikonorov V.V.V.V., Op. cit. 119:  
30 Տե՛ս Кошеленко Г.Г.Г.Г.,    Третья версия происхождения Аршакидов?..., էջ 228: 
31 Տե՛ս Strabo, Op. cit., XI, 9. 2: 
32 Տե՛ս Strabo,    Op. cit., XI. 9. 3: 
33 Տե՛ս Ivstinvs,    Op. cit., XLI. 4. 6:  
34 Տե՛ս Ivstinvs, Op. cit., XLI.4. 6; Հմմտ. Ammianus, XXIII, 2. «Ստոր ծագման 

տեր մարդիկ»: 
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արքա Արտաքսերքսեսից սերված անձինք: Պարթևական պետության 
հիմնադիրների այսպիսի տոհմաբանության շնորհիվ Սելևկյանների դեմ 
նրանց դավադրությունն ու ապստամբությունը դառնում էին արդարացի, 
իսկ դրա հաջողությունը նշանակում էր արդարության վերականգնում և 
իշխանության վերադարձ Իրանի օրինական տերերին35: Այս առումով 
հազիվ թե կարելի է պատահականություն համարել այն փաստը, որ 
Արրիանուսի պատումում Պարթևստանում կատարված իշխանափոխու-
թյունը ներկայացված է դավադրության տեսքով, իսկ դավադիրների թիվն 
էլ, ինչպես Գաումատայի սպանության դեպքում, հասցված է յոթի: 
Ռ. Ֆրայը, Յ. Վիեզհյոֆերը և այլք իրավացիորեն դա համարում են 
Պարթևստանում կատարված իշխանափոխությանը ազգային երանգ 
հաղորդելու փորձ36: 

Վերոշարադրյալից հետևում է, որ Արշակունիների պետության 
առաջացման հիմնահարցի ուսումնասիրության պարագայում 
«ստրաբոն-հուստինուսյան» և «արրիանուսյան» ավանդությունների 
օգտակարության աստիճանը տարբեր է. Ստրաբոնի և Հուստինուսի 
երկերի աղբյուրագիտական արժեքը անգնահատելի է վաղ Արշակունի-
ների քաղաքական պատմության ուսումնասիրության առումով, մինչդեռ 
«արրիանուսյան» ավանդությունը պետք է դիտարկվի որպես պարթևա-
կան պետականության գաղափարախոսական տեսությունների զարգաց-
ման վկայություն37, այլ ոչ թե որպես պարթևական պետականության 
առաջացման մասին պատմող վավերագիր: 

3.3.3.3.    Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի Արրիանուսի ««««ՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկաՊարթիկա» » » » երկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցըերկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցըերկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցըերկի առաջին գրքի աղբյուրի հարցը    
Ստրաբոնի և Հուստինուսի վկայություններից Արրիանուսի պատու-

մի սկզբունքային տարբերություններն ինքնին առաջ են մղում այն հարցը, 
թե հեղինակը «Պարթիկայի» առաջին գրքի համար արդյո՞ք օգտվել է 
գրավոր աղբյուրից, թե՝ առաջին անգամ ինքն է գրական շրջանառության 
մեջ դրել Արշակունիների ապստամբության և նրանց Աքեմենյան ծագում-
նաբանության տեսությունը: 

«Ալեքսանդրի անաբասիս» աշխատության մեջ Արրիանուսը բավա-
կանին հետևողականորեն հիշատակում է իր աղբյուրները: Բնական է, որ 

                                                                 
35 Տե՛ս Фаррох К.К.К.К.,    Ук. соч.,     էջ 128-129: 
36 Տե՛ս Фрай Р.Р.Р.Р., Наследие Ирана, Москва, 2002, էջ 246: Wiesehöfer J.J.J.J.,    Ancient 

Persia from 550 BC to 650 AD, Translated by Azizeh Azodi, London-New York, 2001, 
էջ 134: 

37    Տե՛ս Кошеленко Г.Г.Г.Г.,    Генеалогия первых Аршакидов..., էջ 35: 
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ժամանակագրական ընդգրկման և պատմական նյութի հարստության 
առումներով ավելի ընդարձակ «Պարթիկան» շարադրելու ժամանակ 
հեղինակի կախումն աղբյուրներից եղել է ավելի մեծ: Ցավոք, 
«Պարթիկա»-ի առաջին գրքից պահպանված խնդրո առարկա պատառի-
կում, հավանաբար դրա միջնորդավորված ներկայացման պատճառով, 
հեղինակի օգտագործած որևէ աղբյուր հիշատակված չէ: Դրա հիման վրա 
էլ Պ. Ստեդերն38 ու Վ. Նիկոնորովը կարծում են, որ «Արշակունի արքա-
ների «Աքեմենյան» ծագման տեսությունը... հռոմեական գրական ավան-
դություն է ներթափանցել ամենաուշը Հադրիանուսի կառավարման 
սկզբներին` 117-130 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում, երբ 
Արրիանուսը գրեց իր «Պարթիկան»»: Այլ խոսքով՝ նրանք հիշյալ ավան-
դությունը գրավոր տեսքի բերած հեղինակին համարում են հենց 
Արրիանուսին39:  

Զուտ տեսականորեն կարող ենք ենթադրել, որ Տրայանուսի 
Պարթևական պատերազմին մասնակցած Արրիանուսը Արշակունիների 
պետության առաջացման պաշտոնական տեսությանը անմիջականորեն 
ծանոթացել է Պարթևական Միջագետքում կամ հենց հռոմեացիների 
գրաված Քթեսիփոնում: Նա կարող էր նաև այդ մասին պատմող բանա-
վոր աղբյուր գտնել պարթևների դեմ Տրայանուսի 114-117 թթ. և Լուցիուս 
Վերուսի 162-166 թթ. մղած պատերազմներից հետո կայսրություն բերված 
ռազմագերիների մեջ: Այդուհանդերձ, որոշակի իրողություններ հիմք են 
տալիս կարծելու, որ Արրիանուսը «Պարթիկայի» առաջին գլխի համար 
ունեցել է գրավոր սկզբնաղբյուր, հետևաբար եղել է խնդրո առարկա 
տեսության ոչ թե առաջին գրառողը, այլ վերաշարադրողը:  

Այսպես՝ Ստրաբոնը, խոսելով Ապոլլոդորոսի մասին, հիշատակում է 
նաև «Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբված մատենագիրների, 
որոնք գրել են Պարթևստանի մասին պատմություններ»40: Վ. Նիկոնորովը 
Ստրաբոնի    ««««Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներԱպոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներԱպոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներԱպոլլոդորոս Արտեմիդացու շուրջ խմբվածներ» արտա-
հայտության տակ հասկանում է բացառապես Ապոլլոդորոսի աշակերտ-
ներին41: Մինչդեռ, ակնհայտ է, որ Ստրաբոնը խոսում է ոչ թե աշակերտ-
ների, այլ պատմագիրների մասին, որոնց աշխատությունները բովան-
դակային առումով պետք է որ տարբերվեին Ապոլլոդորոսի երկից: 

                                                                 
38    Տե՛ս    Stadter P., Arrian of Nicomedia. Chapel Hill, Nord Carolina, 1980, էջ 11, 183: 
39    Nikonorov V.V.V.V.,    Op. cit., p. 11. 
40 Strabo,    Op. cit., II, 5.12. 
41 Տե՛ս Nikonorov    V.V.V.V.,     Op. cit., էջ 109: 
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Կարծում ենք, ճիշտ չէ նաև Ստրաբոնի ««««Ապոլլոդորոսի շուրջԱպոլլոդորոսի շուրջԱպոլլոդորոսի շուրջԱպոլլոդորոսի շուրջ»»»» արտահայ-
տությունը «Ապոլլոդորոսի հետ միաժամանակԱպոլլոդորոսի հետ միաժամանակԱպոլլոդորոսի հետ միաժամանակԱպոլլոդորոսի հետ միաժամանակ» իմաստով հասկանալը, 
քանզի, ինչպես նույն Վ. Նիկոնորովն է ընդունում, «Խառանի աղետից 
հետո, պարթևա-հռոմեական հակամարտության հետագա զարգացմանը 
զուգահեռ, հրատարակվել են Պարթևստանի պատմությանը նվիրված 
մենագրություններ: Նրանք բոլորը կորսված են: Մենք գիտենք միայն 
նրանց հեղինակների անունները»42: Բնական է, որ հռոմեացի հեղինակ-
ները, ինչպիսին, օրինակ, Քվինտուս Դելլիուսը և այլք, Ստրաբոնի և 
Պոմպեուս Տրոգուսի պես Պարթևստանի պատմությունը պետք է ներկա-
յացնեին պաշտոնական Հռոմի տեսանկյունից: Դրանով իսկ բացառվում է 
նրանց և Արրիանուսի «Պարթիկայի» առնչությունը: Մյուս կողմից, 
Օգոստոսի դարաշրջանի հույն հեղինակ Տիմագենես Ալեքսանդրացու 
(Ք. ա. I դ. երկրորդ կես) օրինակը ցույց է տալիս, որ Արրիանուսի ենթա-
դրվող աղբյուրը կարող էր լինել հռոմեական պատմագրության այսպես 
կոչված «պարթևասեր» խմբից:  

Տիմագենեսը նշանավորվեց Հռոմի նկատմամբ իր թշնամանքով և 
պարթևների նկատմամբ համակրանքով43: Իր ճառերում և հավանաբար 
առավելապես պատմական երկերում, որոնցից հայտնի է միայն մեկի 
վերնագիրը՝ «Արքաների մասին» (περί βασίληων), նա այն աստիճան է 
շեղվել հռոմեական պաշտոնական պատմագրության ուղեգծից, որ 
արժանացել է Տիտուս Լիվիուսի խայթող հեգնանքին. «.... levissimi ex 

Graecis, qui Parthorum quoque contra nomen Romanum gloriae favent»
44

 –

«.... հույներից ամենահիմարները, որոնք նույնիսկ պարթևների հռչակն են 
բարձրացնում ընդդեմ Հռոմի փառքի»: Իսկ Սենեկա Կրտսերը (Ք. ա. 4-
Ք. հ. 65 թթ.) նրան բնութագրում է որպես felicitatifelicitatifelicitatifelicitati    urbisurbisurbisurbis    inimicusinimicusinimicusinimicus «(Հռոմ) 
քաղաքի բարօրության թշնամի»45: Տիտուս Լիվիուսի վերոնշյալ հեգնա-
կան խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ Տիմագենեսից բացի՝ եղել են նաև 
այլ պատմագիրներ, որոնք ընդդիմադիր կեցվածք են ունեցել պաշտոնա-

                                                                 
42 Nikonorov VVVV.,  Op. cit., 119. 
43 Տիմագենեսի մասին տե՛ս Sordi M., Timagene di Alessandria: uno storico 

ellenocentrico e filobarbaro. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 2.30.1, 1982, 
էջ 775-797: Yarrow L., Historiography at the End of the Republic, New York, 2006, էջ 30-32: 

44 Livy History of Rome, with an English Translation by B.O. Foster, in Thirteen 
Volumes, Vol. IV, London-New York, 1926: IX, 18. 6.  

45 Seneca The Younger, Ad Lucilium Epistulae Morales, with an English Translation 
by Richard M. Gummere, in Three Volumes, Vol. II, Loeb Classical Library, Cambridge, 
Massachusetts, 1970, Epist. XCI. 13-14. “Timagenes felicitati urbis inimicus aiebat Romae 
sibi incendia ob hoc unum dolori esse, quod sciret meliora surrectura quam arsissent”. 
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կան Հռոմի հանդեպ: Դա ակնհայտ է նաև Տիմագենեսի վերաբերյալ Քվին-
տիլիանուսի (մոտ. 35-96 թթ.) տրամագծորեն հակառակ գնահատակա-
նից, ըստ որի՝ «Նա (Տիմագենեսը – Ա. Մ.) վերականգնել է պատմագրու-
թյան մոռացության մատնված հարգը»46: Հռոմեական գրաքննադատու-
թյան մեջ Տիմագենեսի վերաբերյալ իրարարամերժ կարծիքների գոյու-
թյան փաստն իսկ ցույց է տալիս, որ կայսրության գրական կյանքում 
պաշտոնական պատմագրության դիրքերն աներեր չեն եղել և մասնավո-
րապես հույն հեղինակների մեջ եղել են այնպիսիք, որ փորձել են հակա-
կշռել հունական պատմագրության հռոմեասեր ճյուղին47: Տեսականորեն 
չի բացառվում, որ նրանց կորսված երկերից որևէ մեկի բովանդակու-
թյունը ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված ձևով հասել է Արրիանուսին 
և դարձել նրա «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի հիմքը: Այդուհանդերձ, 
մենք հակված ենք կարծելու, որ Արրիանուսի անանուն աղբյուրը եղել է 
ոչ թե հռոմեական պատմագրության «պարթևասեր» խմբից, այլ պարթևա-
հպատակ հույն հեղինակներից: Իհարկե, Ապոլլոդորոս Արտեմիդացու 
օրինակը ցույց է տալիս, որ պարթևահպատակ հույն մտավորականների 
մեջ քիչ չեն եղել այնպիսիք, որպիսիք, արտահայտելով Միջագետքի 
հունական բնակչության քաղաքական տրամադրությունները, ստեղծա-
գործել են հռոմեասեր ոգով: Սակայն Ապոլլոդորոսի կեցվածքն ու տրա-
մադրությունները չի կարելի համարել Արշակունիների տերության ողջ 
հույն ազգաբնակչության հատկանշական կողմը: Հունական պոլիսները 
զորակազմեր էին տրամադրում Արշակունիներին, հունական ազնվակա-
նությունը բարձր պետական պաշտոններ էր զբաղեցնում նրանց պետա-
կան համակարգում48: Հույն արվեստագետները ներգրավված էին դրամա-
հատության և պաշտոնական արվեստի ստեղծման գործին: Բնականա-
բար, պարթևահպատակ հույն մտավորականների մեջ նույնպես եղել են 
այնպիսիք, որ գտնվել են պետական ծառայության մեջ և իրենց երկերում 
ի շահ Արշակունիների են ներկայացրել նրանց պետության պատմու-

                                                                 
46 Quintilianus, The Institutio Oratoria of Quintilian, with an English Translation by 

H. E. Butler, M. A., in Four Volumes, Vol. IV, London, New York, 1922: 10. 1. 75: 
“Timagenes vel hoc est ipso probabilis, quod intermissam historias scribendi industriam 
nova laude reparavit”. 

47 Տե՛ս    Whitmarsh T., How to Write Anti-Roman History. In: How to Do Things with 
History. Edited by D. S. Allen, P. Christesen and P. Millett, Oxford, 2018: 

48    Տե՛ս Olbrycht M., Greeks in the Arsacid Empire. In: Parthika Greek and Rоman 
Authors’ Views of the Arsacid Empire. Edited by J. Wiesehöfer & Sabine Müller, 
Harrassowits Verlag. Wiesbaden, 2017, էջ 3-27: 
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թյունը և զբաղվել են նրանց իշխանության տեսական հիմնավորման գոր-
ծով49: Իրանական բնակչության պատմական փաստերն ու հերոսական 
ավանդազրույցները հունական գրական ավանդությունից վերցված օրի-
նակների, զուգահեռների և ակնարկների հետ միահյուսելու Արրիանուսի 
անանուն աղբյուրի կարողությունը պարզորոշ խոսում է այն մասին, որ 
նա բավականին խորագիտակ է եղել դասական հունական պատմագրու-
թյանը: Այնուամենայնիվ, փաստը մնում է այն, որ նա պատմություն է նա պատմություն է նա պատմություն է նա պատմություն է 
գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների գրել ոչ այնքան հանուն ճշմարտության, որքան ի շահ Արշակունիների 
գաղագաղագաղագաղափարախոսության:փարախոսության:փարախոսության:փարախոսության: 

Այն մասին, որ Արրիանուսն իր «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի 
համար ունեցել է գրավոր աղբյուր, պարզորոշ փաստում է II-III դդ. հեղի-
նակ Հերոդիանուսը: Արշակունիների պետության սկզբնավորման մասին 
նրա շատ համառոտ էքսկուրսը արված է «արիանոսյան» սխեմայով. 
«Երբ... անընդմեջ պատերազմների պատճառով մակեդոնացիների իշխա-
նությունը թուլացավ, նրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում են, թե պարթև Արշակը առաջինն էր, 
որ համոզեց այդ շրջանների բարբարոսներին ապստամբել մակեդոնացի-
ների դեմ...»50: Հերոդիանուսի՝ իր աղբյուրներին «նրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում եննրանք ասում են» 
արտահայտությամբ վկայակոչելու փաստից իսկ ակնհայտ է, որ նա, 
Արրիանուսից բացի, ունեցել է այդ իրադարձությունը ապստամբության 
սցենարով ներկայացնող այլ աղբյուր(ներ):  

Բացի վերը նշվածներից՝ Արշակունիների արքայատան՝ Աքեմենյան-
ներից սերված լինելու տեսությունը Արրիանուսին վերագրելը հարուցում 
է մի տեսական-տրամաբանական առարկություն ևս: Արրիանուսը ո՛չ 
Արշակունիների մոտ պետական ծառայության մեջ գտնվող պարթևա-
հպատակ հույն էր, որ կամա թե ակամա ծառայեր իր տերերի պետական 
շահերին, ո՛չ էլ Տիմագենեսի նման շնորհազրկված մտավորական էր, որ 
Հռոմի հանդեպ իր անզոր չարությունը արտահայտեր գրական դաշտում: 
Լուցիուս Ֆլավիուս Արրիանուսը հռոմեական քաղաքացի էր, սենատի 
անդամ, երկիցս կոնսուլ (129/130 և 139 թթ.)51, Հռոմի արևելյան կարևորա-
գույն Կապպադովկիա ծայրագավառի կուսակալը` օժտված ամենալայն 
ռազմական և քաղաքական լիազորություններով և, վերջապես, Հադրիա-
նուս կայսեր մերձավորը52, որին Լուկիանուսը ոչ ավել, ոչ պակաս համա-

                                                                 
49    Տե՛ս Кошеленко Г., Третья версия происхождения Аршакидов?..., էջ 228: 
50 Herodiani Historiarum Romanum Libri Octo, Lipsiae, 1829: VI, 2.  
51 Տե՛ս Syme R.R.R.R.,    The Career of Arrian, էջ 183, 189: 
52 Տե՛ս Syme R., The Career of Arrian, էջ 181-211: 
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րում է «առաջին կարգի հռոմեացի»53: Հետևաբար նրա՝ Հռոմի թշնամի 
Արշակունիներին հերոս ազատարարներ և Աքեմենյանների հետևորդներ 
ներկայացնող վարկածի երևան հանելը ոչ միայն կհակասեր իր հռոմեա-
կան ինքնությանը, այլև հավասարազոր կլիներ պետական դավաճանու-
թյան: Այս պարագայում հռոմեական գրական քննադատության մեջ նրա 
հասցեին ևս հեգնանք կհնչեր: Մինչդեռ Արրիանուսի կողմից արդեն 
գոյություն ունեցող գրավոր ավանդությունը վերաշարադրելը, առավել 
ևս, եթե դա կատարվել է նրա պաշտոնաթողությունից հետո, պետք է որ 
տեղավորվեր տվյալ ժամանակի գրական լիբերալիզմի ծիրում: 

4.4.4.4. ԱրրիանուսիԱրրիանուսիԱրրիանուսիԱրրիանուսի    աղբյուրի ստեղծման ժամանակըաղբյուրի ստեղծման ժամանակըաղբյուրի ստեղծման ժամանակըաղբյուրի ստեղծման ժամանակը    
Առաջադրված խնդրի հետազոտական ընթացքն օրինաչափորեն 

հանգում է այն հարցին, թե երբ է ստեղծվել Արրիանուսի պարթևական 
աղբյուրը: Դրա մասին գրավոր վկայությունների բացակայության պատ-
ճառով հարցի ուսումնասիրությունը կամա թե ակամա սահմանափակ-
վում է Արրիանուսի «Պարթիկայի» և պարթևական էպիգրաֆիկայի 
ընձեռած անուղղակի փաստերի քննական համադրությամբ: Վ. Նիկոնո-
րովը, ամփոփելով պատմագրության մեջ Պարթևական պետության առա-
ջացման «արրիանուսյան» վարկածի ստեղծման ժամանակի վերաբերյալ 
առաջադրված կարծիքները, եզրակացնում է, որ այն կարող էր երևան գալ 
միայն Ապոլլոդորոսի «Պարթիկա» երկից (Ք. ա. I դ. կես) հետո54: Սակայն 
այս կարծիքը համոզիչ չէ. Ապոլլոդորոսի երկը, ինչպես նշել ենք, թեպետ 
գրվել է պարթևական միջավայրում, բայց պաշտոնական բնույթ չի 
ունեցել, և հետևաբար տվյալ հարցի քննության մեջ այն ոչնչով չի կարող    
terminus non ante quamterminus non ante quamterminus non ante quamterminus non ante quam    ծառայել:  

Արրիանուսի պարթևական աղբյուրի ստեղծման ժամանակի պար-
զաբանման համար որոշակի լուսանցք է տրամադրում «Պարթիկայում» 
Արշակ I-ի եղբոր` Տրդատի հիշատակությունը: Պարթևական պետության 
ստեղծման մասին Ստրաբոնի ու Հուստինուսի հաղորդումներում 
գլխավոր դերը պատկանում է Արշակին: Ընդ որում Հուստինուսը հաղոր-
դում է, որ Արշակ I-ը կառավարել է երկար և վախճանվել է խոր 
ծորության մեջ` գահը թողնելով իր իր նույնանուն որդուն՝ Արշակ II-ին55 
(Ք. ա. 211-185 թթ.): Մինչդեռ Արրիանուսի «Պարթիկայի» Փոթի տարբե-

                                                                 
53 Տե՛ս Bowle E., Historical Writing of the High Empire. In: The Cambridge History of 

Classical Literature, Vol. I, Edited by P.E. Easterling and B.M. Knox, Cambridge, 1985, 
էջ 703: 

54 Տե՛ս Nikonorov V., Op. cit., էջ 11, 18-19:  
55 Տե՛ս Ivstinvs, XLI, 5, էջ 5-6: 
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րակում հակասելևկյան դավադրության էպիկենտրոնում հանդես է գալիս 
նրա եղբայր Տրդատը, իսկ նույն պատումի սինկելոսյան տարբերակում 
Տրդատին է վերագրված երեսունյոթամյա գահակալություն, այսինքն՝ 
Պարթևական պետության ստեղծման հիմնական վաստակը: Սակայն 
բացի Արրիանուսից և նրանից ազդված հեղինակներից, դասական և ոչ մի 
սկզբնաղբյուր վաղ պարթևական Տրդատ արքայի չի հիշատակում: Այդ 
անունը՝ որպես արքայի անուն, չի հանդիպում նաև 1950-ական թթ. 
Նիսայում հայտնաբերված պարթևական օստրակոնների վրա56: Ուստի 
երկար ժամանակ անհասկանալի էր մնում ոչ միայն Տրդատին Արշակու-
նիների արքայացանկ ներմուծելու, այլ նաև պետության ստեղծման 
գործում Արշակի դերի նկատմամբ նրա դերի գերագնահատելու պատ-
ճառը: Ժամանակին Գ. Կոշելենկոն գտնում էր, որ «Մի հերոսի փոխարի-
նումը երկուսով... միանգամայն սովորական երևույթ է և արդյունք է 
գրական ավանդույթի ազդեցության, համաձայն որի այս կամ այն պետա-
կանության օրրանի մոտ կանգնած էին երկու հերոս-հիմնադիրներ՝ .... 
սկսած Հռոմի առասպելական հիմնադրումից, որտեղ գործում էին 
Հռոմուլոսն ու Հռեմեսը»57: Հեղինակը նաև Ալեքսանդր Մակեդոնացու և 
Սելևկոս Նիկատորի օրինակով ցույց է տալիս, որ նշված գրական ավան-
դույթը տարածում է ունեցել նաև հելլենիստական Արևելքում: Այդուհան-
դերձ, նշված տեսանկյունից անհնար է բացատրել Արրիանուսի պատու-
մի սինկելոսյան տարբերակում առկա անհամաձայնությունները: 

Արրիանուսի պարթևական աղբյուրի ստեղծման ժամանակի հարցի 
նոր լուծման հնարավորություն է գոյանում Արրիանուսի «Պարթիկայի» 
խնդրո առարկա պատառիկի և Հին Նիսայում հայտնաբերված № 2638 
(1760) օստրակոնի տվյալների համեմատության պարագայում: № 2638 
(1760) օստրակոնը պարթևական արքաներից մեկի`Գոդերձ I-ի (Ք. ա. 91-
80? թթ.) գահակալության առթիվ գրված հուշագիր է, որն ակնարկ է պա-
րունակում Արշակ I-ի հետ այդ արքայի տոհմակցական առնչության 
մասին.  

«1. Թվական 157 (= Ք. ա. 91/90 թ.), Արշակը, արքան, թոռը 
Հրիապատիուսի՝  

                                                                 
56 Տե՛ս Лившиц В.В.В.В., Парфянская ономастика, Санкт Петербург 2010, էջ 156: 

Olbrycht M.M.M.M.,    The Memory of the Past: the Achaemenid Legacy in the Arsakid Period, 
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2019, special issue, Volume in 
Honour of Professor Anna Krasnowolska, 2019, էջ 180: Olbrycht M.M.M.M.,    Early Arsakid 
Parthia..., էջ 141-146: 

57 Кошеленк Г.Кошеленк Г.Кошеленк Г.Кошеленк Г., Генеалогия первых Аршакидов, с. 35. 
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2. Արշակի զարմիկի որդու»58: 

Իբրև եզրակացությունԻբրև եզրակացությունԻբրև եզրակացությունԻբրև եզրակացություն    
Օստրակոնի տեքստի վերլուծությունից հետևում է, որ Արշակ I-ի 

որդու`Արշակ II-ի գահակալությունից հետո իշխանությունն անցել է 
Արշակ I-ի եղբայր Տրդատի զարմին59: Սրանից իսկ պարզ է դառնում, թե 
ինչու է Արշակունիների պետության առաջացման մասին պատումում 
Արրիանուսի համար աղբյուր դարձած անանուն հեղինակը միտումնա-
վոր կերպով կարևորել է Տրդատի դերը՝ ի վնաս Պարթևական պետության 
իրական հիմնադիր Արշակ I-ի: Վ. Պիլիպկոյի գնահատմամբ, պարթևա-
կան պատմության այսօրինակ վերաշարադրումը ունեցել է ոչ միայն 
տեսական, այլ նաև հրատապ քաղաքական նշանակությունը` կապված 
Ք.ա. I դ. առաջին կեսին կամ մի փոքր ավելի շուտ60 Արշակ I-ի զարմի 
կողմից իշխանությունը իրենց տոհմաճյուղի ձեռքը վերադարձնելու փոր-
ձերի հետ61: Նիսայական № 2638 (1760) օստրակոնը արտացոլում է ներ-
քաղաքական, ներդինաստիական պայքարի մի իրադրություն, որի 
պայմաններում Տրդատի զարմը պետք է գահի նկատմամբ իր իրավունք-
ները հիմնավորելու համար լրացուցիչ միջոցներ փնտրեր: Ճիշտ է, բացի 

                                                                 
58 Дьяконов И., Лившиц В., Документы из Нисы I в. до н. э.. Предварительные 

итоги работы, Москва, 1960, с. 113; Кошеленко Г., Генеалогия первых Аршакидов, 
с. 33-34; Кошеленко Г., Третья версия происхождения Аршакидов?, с. 220; 
Bickerman E., The Parthian Ostracon № 1760 from Nisa. Bibliotheca Orientalis 1, 
Jaargang XXIII, № 1-2, 1966, pp. 5-17; Chaumont M., Les ostraca de Nisa. Nouvelle 
contribution à lʼhistoire des Arsacides, JA, t. 256, fasc. I, 1968, p. 15; Chaumont M., Etudes 
dʼhistoire parthe. I. Documents royaux à Nisa, Syria, t. XLVIII, fasc. 1-2, 1971, p. 148; 
Assar G., Geneology and Coinage of the Early Parthian Rulers, Part I: A Revised Stemma, 
pp. 74-75; Assar G., A Revised Parthian Chronology of the Period 91-55 bc, Parthica 8, 
Pisa-Roma, 2006b, p. 61; Lukonin V., Political, Social and Administrative Institutions, In: 
Yarshater Ehsan (ed.), Cambridge History of Iran, 3.2, London: Cambridge, 1983, pp. 687-
688; Bader A., Parthian ostraca from Nisa: some historical data. In: La Persia e l'Asia 
Centrale da Alessandro al X secolo,1996, pp. 261-264: Diakonoff I., Livshits V., 1999: 
Parthian Economic Documents from Nisa. Plates V. By I. M. Diakonoff and V. A. Livshits. 
London, 1999. Plates 786-950, documents Nos. 2241-2732. (Corpus Inscriptionum 
Iranicarum. Pt. II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and 
Central Asia. Vol. II: Parthian, Edited by D.N. Mackenzie, London, 1999: pl. 917.      

59 Տե՛ս Assar G., A Revised Parthian Chronology of the Period 165 – 91 BC, Electrum 
11, 2006, էջ 88: 

60 Տե՛ս Assar G.G.G.G., Geneology and Coinage of the Early Parthian Rulers, Part I, էջ 82-87: 
61 Տե՛ս Пилипко В., В., В., В., Нисийские документы и некоторые проблемы генеалогии 

Аршакидов // Центральная Азия. Источники, история, культура. Москва, 2003, էջ 123-
125. 
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Մ. Խորենացու մի վիպախառը հաղորդումից62, այլ տվյալներ չկան, որ 
Արշակունիները պատմագրությունը ծառայեցրել են պաշտոնական 
քարոզչության նպատակներին: Այդուհանդերձ, Արշակունիների արքա-
յատան երկու ճյուղերի միջև սուր պայքարի հանգամանքը և Տրդատի 
տոհմաճյուղի՝ գահի նկատմամբ իր իրավունքի հիմնավորելու քաղաքա-
կան հրատապությունը բավարար հիմքեր են տալիս կարծելու, որ 
«պարթևական պատմության վերաշարադրումը» կատարվել է հենց 
Գոդերձ I-ի պատվերով՝ Ք. ա. I դ. 90-ական թթ. վերջերից մինչև 80-ական 
թթ. սկզբներն ընկած ժամանակահատվածում: Այդ գործը ստանձնած 
անանուն հույն հեղինակը մի կողմից՝ արձանագրելով Արշակունիների 
արքայատան՝ Աքեմենյաններից սերված լինելու պաշտոնական տեսա-
կետը, հաստատել է Իրանի նկատմամբ Արշակունիների արքայատան 
իշխանության օրինականությունը, իսկ մյուս կողմից՝ Արշակ I-ի փոխա-
րեն նրա եղբայր Տրդատին վերապահելով Պարթևական պետության 
ստեղծման վաստակը՝ «օրինականացրել» է Պարթևական տերության 
գահի նկատմամբ Արշակունիների տրդատյան տոհմաճյուղի իրավունք-
ները: Անվիճելի է մի բան. Արրիանուսի անանուն աղբյուրի խորապես 
գաղափարականացված աշխատությունը, գրական դաշտում մրցակցելով 
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Арриан Флавий (ок. 86 – ок. 170 гг.) – один из тех историков 
античности, значительная часть богатого литературного наследия которого 
не дошла до наших дней. К его утерянным произведениям относится 
работа позднего творческого периода «Парфика», посвященная истории 
римско-парфянских войн времени императора Траяна и предшествующих 
эпох. В современной исторической науке доминирующей остается 
предложенная еще в 40-е годы прошлого века версия Ю. Вольского, 
согласно которой формирование Парфянского государства в результате 
восстания против Селевкидов и предание, изложенное Аррианом о 
происхождении Аршакидов из династии Ахеменидов, имеет исключи-
тельно эпическое основание. По мнению Ю. Вольского и его последова-
телей, предание появилось лишь во второй половине I века до н.э. или еще 
позже и подверглось литературной обработке именно Аррианом. 
Дошедшие до нас отрывки из «Парфики» Арриана настолько обрывочны, 
что невозможно подтвердить или опровергнуть столь категоричное 
суждение. Тем не менее, приведенный в них ряд событий показывает, что 
составителем «арриановского» предания ни в коем случае не мог быть сам 
Арриан – представитель высшей римской знати и «гражданин первой 
категории» Рима. Он просто воспользовался существовавшим письменным 
преданием, автор которого был одним из греческих летописцев, находя-
щихся на службе у Аршакидов. Хотя ни его имя, ни его труд до нас не 
дошли, однако, очевидно, что его в первую очередь интересовала идейная 
сторона произведения. Злободневность идеологической обоснованности в 
признании Аршакидов законными наследниками Ахеменидов и героями-
освободителями Ирана, которая ощущается в сохранившихся отрывках 
первой книги «Парфики» Арриана, свидетельствует о том, что в парфян-
ской действительности теоретические основы обсуждаемой темы сформи-
ровались гораздо раньше, чем принято было считать. 
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Arrianus Flavius is known as knowledgeable and truthful author in Roman 
historiography. However, in the first book of his “Parthica”, the information 
about the origination of Parthian State is deeply fictionalized and does not 
correspond to the date presented in “strabon-justinian” legend. The reason 
should be considered the written legend which was used by Arrianus in the 
exposition of his first book “Parthica”. Like the “strabon-justinian” legend, it 
also originated among Parthia-subjected Greeks. But in contrast to the first 
legend followed from Apollodorus Artemidian’s “Parthica”, the ideological 
sharp point of which was directed to the “barbarian Arsacids” who were known 
as adversaries of Rome, Arrianus’ source had an emphasized official character 
and a concrete purpose to substantiate the right of power of Arsacids over Iran 
in theory. In order to solve the issue, the unknown author introduced the 
founders of Parthian state as legal successors of Achaemenids and liberators of 
Iran from foreign domination, using motifs, comparisons and literary devices 
taken from Greek literature. It follows from the “arrianusian” legend which 
should be viewed not as a document indicating the theoretical foundations of 
the topic but the one introducing the evidence of the development of the 
ideological theories of Parthian statehood.  
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ՀՏԴ 930 
1848 1848 1848 1848 թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը 

««««ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա» » » » պարբերականումպարբերականումպարբերականումպարբերականում    
Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Ունիա, Ռիփիլ, ընկերություն, «Երիտասարդ 

Իռլանդիա», Ազգ, «Միացյալ իռլանդացի», անջատողական, ազգային, 
շարժում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

1840-ական թվականներին եվրոպական երկրներում լայն տարածում 
գտած լիբերալ, հանրապետական և սոցիալիստական գաղափարները, 
գաղտնի ընկերությունների և մասոնական օթյակների գործունեությունը 
հող նախապատրաստեցին 1848 թ. հեղափոխական, ազգային և ազատա-
գրական շարժումների համար: Դրանք ընդգրկեցին եվրոպական գրեթե 
բոլոր երկրները, այդ թվում՝ միացյալ բրիտանական թագավորության 
մաս կազմող Իռլանդիան: Ի թիվս 1848 թ. եվրոպական քաղաքական փո-
թորկահույզ իրադարձությունների` իռլանդական ազգային շարժումը 
նույնպես արձագանք գտավ ժամանակի հայ պարբերական մամուլում, 
որը հայ պատմագրությունում ուսումնասիրված չէ: Իռլանդական շարժ-
մանն անդրադարձած հայ պարբերականների թվում խնդրի հրատապ 
լուսաբանմամբ առանձնանում է Վիեննայի Մխիթարյան միաբանների` 
1847 թ. հունիսին հրատարակած «Եվրոպա» շաբաթաթերթը: Հայ ազգա-
յին պահպանողական հոսանքը ներկայացնող «Եվրոպան» ուրույն տեղ է 
գրավում 1840-1860-ական թվականներին հրատարակված հայ պարբե-
րականների մեջ: Դա պայմանավորված է ոչ միայն շաբաթաթերթի՝ Մխի-
թարյան միաբանների պաշտոնաթերթը լինելու հանգամանքով, այլև 
նրանով, որ «Եվրոպան» բացառապես քաղաքական լուրեր տպագրող 
եզակի լրագիր էր: «Եվրոպայի» խմբագիրները ջանասիրությամբ, իրա-
զեկվածությամբ և արհեստավարժությամբ լուսաբանում էին եվրոպական 
քաղաքական կյանքը:  

Մխիթարյանների թերթի հրատարակման նախաձեռնողն ու հովա-
նավորը պոլսահայ ականավոր ամիրա Հակոբ Չելեպի Տյուզյանցն էր 
(1793-1847): Նրա մտահղացած պարբերականը լինելու էր քաղաքական 
պաշտոնաթերթ և կատարելու էր «Արշարունյաց ընկերության» հիմնա-
դիրների արևմտամետ պահպանողական և լուսավորչական պատգամ-
ները: «Եվրոպան» ամենից առաջ պետք է ամփոփ տեղեկություններ տար 
եվրոպական պետությունների կարգերի, սահմանադրությունների, 
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խորհրդարանական քննարկումների, քաղաքական իրադարձությունների 
և դիվանագիտական հարաբերությունների մասին: Հ. Տյուզյանցը շաբա-
թաթերթի խմբագիրներին ու աշխատակիցներին հորդորում էր եվրոպա-
կան քաղաքական կյանքին նվիրված «տեսությունները» ներկայացնել 
ամբողջական և համապարփակ, «եվրոպական ոճով և հմտությամբ»: 
Հիմք ընդունելով վստահելի աղբյուրները՝ «ամեն բաներուն վրայ խոսել 
ծանրութեամբ, հանդարտութեամբ, ընտրութեամբ և կարելի եղածին չափ 
մաքուր ոճով»1: 

Վիեննայի Մխիթարյանները, հետևելով Հ. Տյուզյանցի պատգամին, 
եվրոպական քաղաքական իրադարձությունները, ամենասուր և կնճռոտ 
խնդիրները լուսաբանում էին հնարավորինս անաչառ և անկողմնակալ, 
պարզ ու մատչելի լեզվով: Նրանք իրենց թերթի «վախճանն ու դիտումը» 
հռչակել էին «Աստված, Հայրենիք ու Գիտություն»: Հույս ունենալով, որ 
«այդ բարձր վախճանը» համապատասխանում է իրենց ընթերցողների 
մտայնությանը՝ Մխիթարյանները պարտավորվում էին «ժամանակիս 
ամէն դէպքերը, մանաւանդ հիմիկուան Եվրոպայի խռովութիւնները, 
իրենց բնական ՝ աղէկ կամ գէշ գունովը նկարել, որ ընթերցողները աղէկը    
տեսնեն ու հետևին, գէշն իմանան ու փախչին: Այս ամէն դեպքերուն մէջ 
հաւատարմութիւնն ու ճշմարտասիրութիւնը միշտ մեզի նպատակ դրած 
ենք»2: 

««««ԵԵԵԵվրոպավրոպավրոպավրոպա»»»»----նննն    իռլանդական ազգային շարժման մասինիռլանդական ազգային շարժման մասինիռլանդական ազգային շարժման մասինիռլանդական ազգային շարժման մասին    
Հավատարիմ մնալով ստանձնած այս պարտավորությանը` 

Վիեննայի Մխիթարյանները 1848 թ. եվրոպական հեղափոխական և 
ազգային-ազատագրական պայքարը լուսաբանեցին անկողմնակալ 
դիրքերից, բացառապես ստացված լուրերի և եվրոպական մամուլի 
հրապարակումների հիման վրա: «Եվրոպա»-ի խմբագիրներն ու լրագ-
րողները պատասխանատվությամբ էին վերաբերվում այդ լուրերի հա-
վաստիությանը: Եթե նրանց հրապարակած լուրերը որոշ ժամանակ անց 
հերքվում էին, լրացվում, կամ կատարված իրադարձությունների մասին 
ստացվում էին նոր տեղեկություններ, ապա Մխիթարյաններն այդ մասին 
անպայման տեղեկացնում էին ընթերցողներին: Պահպանելով որդեգրած 
այս սկզբունքը՝ Մխիթարյանները լուսաբանեցին եվրոպական քաղաքա-
կան գրեթե բոլոր    իրադարձությունները, այդ թվում՝ 1848 թ. իռլանդական 
ազգային շարժումը:  

                                                                 
1 Գալէմքէարեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա, 

1893, էջ 99-100: 
2 «Եվրոպա», Վիեննա,  1848, 27 հունիսի, թիվ 26, էջ 112: 
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«Եվրոպա»-ի լրագրողները բավականին տեղեկացված էին իռլանդա-
ցիների պայքարի դրդապատճառներին, որոնք լուսաբանում են քաղաքա-
կան, սոցիալական և կրոնական տեսանկյունից: Թերթն իռլանդացիների 
դժգոհության քաղաքական պատճառը համարում է նրանց խորհրդարա-
նի վերացումը: Ըստ «Եվրոպա»-ի՝ Իռլանդիան ժամանակին խորհրդարան 
ուներ, որը 46 տարի առաջ՝ վարչապետ Ուիլյամ Փիթ կրտսերի (1759-
1806) օրոք, միացվեց անգլիական խորհրդարանին: Իռլանդացիները չեն 
հաշտվել այդ իրողությանը, դրա դեմ մշտապես ընդդիմանում են և 
ձգտում անգլո-իռլանդական «Ունիայի» ակտը վերացնելու3: Այս ակտը 
անգլիական իշխանությունների պատասխանն էր 1798 թ. իռլանդական 
ապստամբությանը, որը կազմակերպել էր «Միացյալ իռլանդացիների 
ընկերություն» կաթոլիկական կազմակերպության Լեյնստերի    կոմիտեն: 
Կազմակերպությունը, որը 1791 թ. հիմնել էր իռլանդացի քաղաքական 
գործիչ Ուոլֆ Թեոբալդ Թոնը (1763-1798), Ֆրանսիական մեծ հեղափո-
խության գաղափարների ազդեցությամբ նպատակ էր հետապնդում 
ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա պահպանելու Իռլան-
դիայի քաղաքական ինքնուրույնությունը: 1794 թ. կազմակերպությունը 
գաղտնի հանրապետական և կաթոլիկական ուղղվածություն ձեռք բերեց, 
իսկ 1798 թվականի օգոստոսին Ժան Յումբերի գլխավորությամբ ֆրան-
սիացի հազար զինվորի աջակցությամբ ապստամբություն բարձրացրեց, 
որը չորս ամիս անց ճնշվեց4:  

Իռլանդիայում քաղաքական կայունություն պահպանելու նպատա-
կով Ուիլյամ Փիթ կրտսերի կառավարությունը 1800 թ. անգլո-իռլանդա-
կան «Ունիայի ակտ» ընդունեց, որով բրիտանական և իռլանդական թա-
գավորությունները 1801 թ. հունվարի 1-ից համարվեցին Մեծ Բրիտա-
նիայի և Իռլանդիայի միացյալ թագավորություն: Ունիայով իռլանդական 
խորհրդարանը ցրվեց, բայց իռլանդացիները ստացան անգլիական 
խորհրդարանի համայնքների պալատում 100 պատգամավոր ունենալու 
իրավունք և կաթոլիկների քաղաքական էմանսիպացիայի հնարավորու-
թյուն: Անգլիական եկեղեցիները միավորվեցին մեկ բողոքական եպիսկո-
պոսական եկեղեցում, որը կոչվեց Անգլիայի և Իռլանդիայի Միացյալ 
Եկեղեցի: Ունիան խորացնելու Ու. Փիթի ջանքերը հանդիպեցին Ջորջ III 
(1738/-1814-1824) թագավորի դիմադրությանը, և իռլանդացի կաթոլիկ-
ները միայն 1829 թ. կարողացան իրենց տեղը զբաղեցնել անգլիական 

                                                                 
3 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 2: 
4 Տե՛ս Андерсон К. М.. Ирландия, год 1798. Встречи с историей: Научно-

популярные очерки. Вып. 2, М., 1988, էջ 32-39: 
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խորհրդարանում5: Չնայած դրան՝ հենց 1829 թ. առաջին անգամ Ունիան 
վերացնելու թույլ և չափավոր պահանջ հնչեց, որի նախաձեռնողը իռլան-
դացի քաղաքական գործիչ Դենիել Օ’Կոննելլն էր (1775-1847): 1823 թ. նա 
հոգևորականության աջակցությամբ կաթոլիկների էմանսիպացիայի 
հասնելու նպատակով «Կաթոլիկական ընկերություն» ստեղծեց: Որպես 
Համայնքների պալատի անդամ՝ Դ. Օ’Կոննելլը նպաստեց խորհրդարա-
նում 1829 թ. մարտի 24-ին «Կաթոլիկների էմանսիպացիայի մասին» 
օրենքի ընդունելուն, որն էականորեն ընդլայնում էր Միացյալ թագավո-
րության կաթոլիկների իրավունքները: Այս հաջողություններից հետո 
Դ. Օ’Կոննելլը 1829-1843 թթ. հանդես եկավ քաղաքական ճկուն գործողու-
թյուններով և անգլիական խորհրդարանական կուսակցությունների 
աջակցությամբ Ունիան վերացնելու օգտին: Առանց բռնության և ոչ 
ժողովրդական պայքարի ճանապարհով Ունիան չեղարկելու կողմնակից 
Դ. Օ’Կոննելլը չէր ողջունում    չարտիստական շարժումը, թեև չարտիստ-
ները 1842 թ.՝ շարժման երկրորդ փուլում, առաջ քաշեցին Ունիան վերաց-
նելու քաղաքական պահանջ6: 1841 թվականին Դ. Օ’Կոննելլը դարձավ 
Դուբլինի առաջին կաթոլիկ լորդ-քաղաքագլուխը: Այդ պաշտոնը և իր 
հեղինակությունը նա օգտագործում էր Իռլանդիայում չարտիզմը չտարա-
ծելու, հանդարտություն և կարգուկանոն պահպանելու նպատակով, որի 
մասին անթաքույց հպարտությամբ դեռևս 1840 թ. հուլիսին հայտարա-
րում էր անգլիական խորհրդարանում: Կաթոլիկների էմանսիպացիայի 
ջերմ ջատագով Դ. Օ’Կոննելլը ձգտում էր ամեն կերպ պահպանելու հան-
րաճանաչությունը և քաղաքական ազդեցությունը իռլանդացիների վրա, 
որի համար ժամանակակիցները նրան «Մեծ աղքատ» հեգնական 
մականուն տվեցին7: 

1840 թվականի ապրիլին Դ. Օ’Կոննելլը հիմնեց «Ռիփիլ ընկերու-
թյունը» («Repeal Association»), որի նպատակը սահմանադրական ճանա-
պարհով Անգլիայի և Իռլանդիայի «Ունիայի ակտը» վերացնելն էր: 
«Ռիփիլ» (անգլերեն՝ repeal՝ չեղարկել, վերացնել) ընկերությունը կոչ էր 
անում վերականգնել անկախ Իռլանդական թագավորությունը, որի 
միապետը, ըստ Դ. Օ’Կոննելլի, պետք է լիներ ապագա Վիկտորյա թա-

                                                                 
5 Տե՛ս Блэк Джереми, История британских островов.... Пер. с англ., СПб, 2008, 

էջ 294-296: 
6 Տե՛ս История Ирландии. Отв. ред. Л. И. Гольман. М., 1980, էջ 195:  А. Мортон, 

История Англии. Пер. с англ., М., 1950, էջ 379: 
7 Տե՛ս Джексон Т. А., Борьба Ирландии за независимость. Пер. с англ., М., 1949, 

էջ 198-200: 
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գուհին (1819/1837-1901): Դրան հասնելու համար Դ. Օ’Կոննելլը մի քանի 
հանրահավաք կազմակերպեց, որոնց մասնակցեցին հարյուր հազարա-
վոր իռլանդացիներ: Դրանից անհանգստացած իշխանությունները 
1844 թ. հունվարին նրան ձերբակալեցին և բանտարկեցին: Լորդերի 
պալատի որոշմամբ՝ երեք ամիս անց նա ազատ արձակվեց8:  

«Եվրոպա»-ն տեղեկացնում է ընթերցողներին, որ անգլո-իռլանդա-
կան «Ունիայի ակտը» վերացնելու նպատակով Դ. Օ’Կոննելլը «Ռիփիլ» 
անունով միություն է ստեղծել9: Թերթը կանգ չի առնում «Ռիփիլ»-ի գոր-
ծունեության վրա, որի ներսում 1842 թ. ձևավորված ձախ խմբավորումը 
համախմբվեց հոկտեմբերին լույս տեսած «Ազգ» թերթի շուրջը: Այս խմբա-
վորումը դարձավ «Երիտասարդ Իռլանդիա» ինքնուրույն կազմակերպու-
թյուն, որի գործունեությունը էական ազդեցություն թողեց իռլանդական 
ազգայնականության զարգացման վրա: «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի լիբե-
րալ խմբավորումը Չարլզ Դաֆֆի (1816-1903) գլխավորությամբ ձգտում էր 
կազմակերպության գործունեությունը իրականացնելու ազգային մշա-
կույթի քարոզչության ուղղությամբ: Արմատական խմբավորման աչքի 
ընկնող գործիչները՝ Թոմաս Դևիսը (1814-1845), Ջեյմս Լալորը (1809-
1849), Ջոն Միտչելը (1815-1875) և ուրիշներ, ցանկանում էին Իռլանդիայի 
անկախությանը հասնել հեղափոխական պայքարի ճանապարհով: «Երի-
տասարդ Իռլանդիա»-ի անդամները թեև բարյացակամ վերաբերմունք 
ունեին իռլանդացիների շրջանում «ազատարարի» համբավ ունեցող 
Դ. Օ’Կոննելլի նկատմամբ, սակայն չէին կիսում նրա քաղաքական 
գաղափարները, ով դեմ էր զինված պայքարի մեթոդներին: Դրանից ելնե-
լով՝ Ջոն Միտչելը հայտարարում էր, որ «Անգլիայից հետո Իռլանդիայի 
չարագույն թշնամին Դ. Օ’Կոննելլն է»10: 

Ռիփիլականներից առանձնացած «երիտասարդ իռլանդացիները» 
1847 թ. մայիսի 13-ին ստեղծեցին «Իռլանդական համադաշնություն» 
ինքնուրույն քաղաքական կազմակերպություն: Համադաշնության չափա-
վոր թեմը Ուիլյամ Օ’Բրայենի (1803-1864), Չարլզ Դաֆֆի (1816-1903), 
Մայքլ Դոհենի (1805-1863) գլխավորությամբ գտնում էր, որ Իռլանդիայի 
օրենսդրական անկախությանը պետք է հասնել համոզմունքի ուժով: 
Չափավորները նպատակ էին հետապնդում պաշտպանելու իռլանդացի-
ների ազգային շահերը, հասնելու նրանց քաղաքական անկախությանը, 
համախմբելու բոլոր իռլանդացիներին, օգտագործելու նրանց քաղաքա-

                                                                 
8 Տե՛ս История Ирландии, էջ 194-196:  Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 207-208: 
9 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 2: 
10 Տե՛ս Мортон А., Указ. соч., էջ 379: 
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կան, սոցիալական և բարոյական ազդեցությունը: Համադաշնության 
արմատական թևը գլխավորող Ջոն Միտչելը, Թոմաս Ռեյլին (1823-1854), 
Ջեյմս Լալորը առաջ էին քաշում «Իռլանդիան՝ իռլանդացիների համար» 
կարգախոսը: Նրանց գլխավոր նպատակը զինված պայքարի ճանա-
պարհով Իռլանդիան հանրապետություն հռչակելն էր: 1847 թ. վերջին 
Համադաշնության 17 ակումբներն իրենց շարքերում ունեին 11 հազար 
անդամ11:  

Իռլանդիայի քաղաքական կյանքում այս իրադարձությունները տեղի 
ունեցան նախքան «Եվրոպա»-ի լույս տեսնելը, ուստի թերթը դրանք չի 
լուսաբանում: Մխիթարյան միաբանության անդամները գործում էին 
Ավստրիական կայսրությունում, որը մետտեռնիխյան ոստիկանական 
բռնությունների տարիներին ճնշում էր ազգային յուրաքանչյուր ելույթ ու 
շարժում: Այս իմաստով Մխիթարյանների գրիչը թեպետ կաշկանդված 
էր, բայց նրա առանձին անդամները ժամանակ առ ժամանակ, երբեմն 
քողարկված և զուսպ ոճով, մեծ մասամբ պարզորոշ, արձագանքում էին 
ճնշվող ժողովուրդների ազգային պայքարին ու նրանց առաջնորդների 
գործունեությանը: «Եվրոպա»-ի խմբագիրների ուշադրությունից չի 
վրիպել իռլանդական շարժման ղեկավար Դ. Օ’Կոննելլը: Թերթը հանգա-
մանորեն պատմում է Դ. Օ’Կոննելլ «երևելի ու հռչակավոր պատգամա-
վորի» մահվան մասին: «Եվրոպա»-ի հավաստի տվյալներով՝ 
Դ. Օ’Կոննելլը ծանր հիվանդությունից բուժվելու նպատակով ճանապար-
հորդում էր Իտալիայում, 1847 թ. մայիսի 15-ին մահացել է Ջենովայում: 
Ճիշտ ներկայացնելով Դ. Օ’Կոննելլի մահվան վայրն ու պատճառը՝ 
«Եվրոպա»-ն դրան անդրադառնում է անգլիական «Թայմս» թերթի՝ 
մայիսի 25-ին Դուբլինից ստացած լուրերով: Կարևորելով Դ. Օ’Կոննելլի 
դերն իռլանդական ազգային շարժման կազմակերպման և համախմբման 
գործում՝ «Եվրոպա»-ն ամբողջությամբ վերաշարադրում է անգլիական 
թերթի նյութը: Ըստ Դուբլինի լուրերի՝ մայիսի 25-ի առավոտյան 
Դ. Օ’Կոննելի «մահուան գոյժը ստանալով»՝ «Հաշտության գավիթ» կոչվող 
սրահում և այլ վայրերում ծանոթագրեր փակցվեցին՝ մարդկանց տեղե-
կացնելու համար: Քաղաքի բնակիչները մտածում էին, որ «իրենց 
Ազատչին» ճամփորդության վերջն այդպես պիտի ավարտվեր, որովհետև 
ութ օրից ավել սպասում էին նրա մահվան լուրին: Այդ պատճառով 
Դ. Օ’Կոննելլի մահը «սաստիկ տպաւորութիւն չըրաւ որ ուրիշ 

                                                                 
11 Տե՛ս Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 215: История Ирландии, էջ 198-199: 

Революции 1848-1849. Под ред. Потемкина Ф. А. и Молока А. А., т. II, М., 1952, 
էջ 301-302: 
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պարագաներու մէջ բոլոր ժողովրդեան կընէր»: Մարդիկ խմբերով 
հավաքվում էին ծանոթագրերի մոտ, լուռ կարդում ու հեռանում: 
Առավոտյան Դուբլինի և արվարձանների եկեղեցիների զանգերը հնչեցին, 
ապա պատարագ մատուցվեց: Ենթադրվում է, որ Դ. Օ’Կոննելլի մարմինը 
կհուղարկավորվի Սուրբ Անդրեի ժողովրդապետական եկեղեցում, քանի 
որ 45 տարի շարունակ նա «նոյն ժողովրդապետութեան կը վերաբերէր»: 
Թերթն այնուհետև գրում է, որ «Ռիփիլ» ընկերությունը որոշել է մայիսի 
26-ին ընկերության ժողով հրավիրել նրա մահվան կապակցությամբ: 
Ընկերությունը ցանկանում է իռլանդացիներին ցավակցական թուղթ հղել 
և ծանուցել, որ այսուհետև առաջնորդվելու է իր հիմնադրի գրած 
կանոններով և նույն ոգով պիտի առաջ շարժվի: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ 
մայիսի 26-ին կայացած ժողովը բազմամարդ էր, ամբողջ սրահը պատած 
էր սև վարագույրներով, ինչպես նաև այն աթոռը, որին Դ. Օ’Կոննելլը 
սովորաբար նստում էր: Ժողովում նախագահող խորհրդական Լավլին 
«խռոված ու դողդոջուն ձայնով, որ ներքին տխրութիւնը կը ցուցաներ», 
Դ. Օ’Կոննելլի հիշատակին նվիրված խոսք ասաց: Նա նշեց, որ այսօր 
խոսելու օր չէ, այլ «ներքին ու խորունկ սգո օր», որի կապակցությամբ 
ցանկանում է համառոտ կիսվել իր խորհրդածություններով: Լավլիի 
բնութագրմամբ՝ «մեր անգին ու սիրելի» Դ. Օ’Կոննելլն այն «առաքինի ու 
երևելի մարդն է, որուն նման ոչ Իրլանտա, և ոչ ուրիշ երկիր երբեք կրցաւ 
ունենալ ան մարդը՝ որուն պէս չէ եղած մէկը, որ իր հայրենացը, խղճի 
մտաց ազատութեան ու մարդկային ազգային աղէկութեանը այնպէս 
օգտակար եղած ըլլայ»12: 

Լավլիի կարծիքով՝ Դ. Օ’Կոննելլն իրենից հետո «շքեղ ու գեղեցիկ մի 
օրինակ թողեց», որ մենք՝ իբրև ժողովուրդ, որին ինքը շատ էր սիրում, 
կարողանանք նրա հիշատակը պահել՝ հետևելով նրա սկզբունքներին, 
որով «փառաւոր հաղթութիւններ ստացավ»: Համազգային սուգը պետք է 
ամբողջ աշխարհին ցույց տա, թե ինչպիսի մեծ կորուստ ենք մենք ունեցել. 
այսպես եզրափակեց իր խոսքը Լավլին: Նրանից հետո ելույթ ունեցած 
Օ’Հեն ժողովրդին հորդորեց «ամենևին խաղաղութեան, կարգաւորութեան 
ու հանդարտութեան դէմ բան չընեն»՝ լավ իմանալով, որ Դ. Օ’Կոննելլն իր 
հայրենակիցներին մշտապես հորդորում էր զգուշությամբ գործել: 
Այնուհետև ընթերցվեց ժողովրդին ուղղված ցավակցական խոսքը, որտեղ 
ասվում էր. «Հայրենակիցք, ալ չկայ Օ’Գոնել: Իրլանտայի կենդանութիւն 
տուօղ շունչն ու հոգին գնաց, ազգին լույսը մարեց: Լացէք, ողբացէք, սուգ 
արեք, Իրլանտացիք, վասնզի լեցուն է սրտներուդ բաժակը, ու ձեր վշտաց 

                                                                 
12 «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 3: 
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ընդարձակութեան չափ չկայ: Ձեր սրտին բարկութիւնն ու պարծանքը 
գետինը ընկաւ, Երինայ մեծապայծառ փառքը աներևույթ եղաւ, մեկնեցաւ 
գնաց մեր երկրին Ազատիչը…»13: 

«Եվրոպա»-ն այնուհետև հայտնում է, որ Դ. Օ’Կոննելլի աճյունը 
օգոստոսի 2-ին դրոշները խոնարհած շոգենավը հասցրեց Քինգսթաունի 
նավահանգիստը: Ծովափին մեծ բազմություն էր հավաքվել, այդ թվում՝ 
վեց ուղղափառ քահանաներ, որոնք ընդունեցին նրա աճյունը: Վեց 
ձիերով լծված կառքը նրա աճյունը տարավ Դուբլինի ճանապարհին 
գտնվող Մալբուրգի եկեղեցին14: Օգոստոսի 5-ին Դուբլին քաղաքի 
Գլեսնիվինի եկեղեցու գավթում մեծ հանդիսությամբ Դ. Օ’Կոննելլի 
մարմինը թաղվեց: Իռլանդիայում երբևէ հանգուցյալի հետևից այդքան 
մարդկային բազմություն չէր գնացել: Մոտ 50 հազար մարդ քայլում էր 
թաղման թափորում, իսկ 100 հազարից ավելի մարդիկ տանիքների 
վրայից ու լուսամուտներից հետևում էին հուղարկավորությանը: 
Դ. Օ’Կոննելլին հրաժեշտ տվողների թվում էին ոչ միայն նրա հազարա-
վոր համախոհները, այլև հակառակորդներից շատերը, ովքեր եկել էին՝ 
իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու: Ժամը 12-ին նրա աճյունը 
եկեղեցուց դուրս բերեցին և սկսեցին քաղաքի փողոցներում պտտել: 
Թափորի առջևից իրենց դրոշներով քայլում էին արհեստավորները, 
նրանց հետևից գնում էր ծաղիկներով զարդարված հաղթության այն 
կառքը, որով ժամանակին՝ բանտից ազատվելուց հետո, Դ. Օ’Կոննելլը 
փառավորությամբ տուն էր գնում: Կառքի հետևից տանում էին ոսկով և 
թավիշով զարդարված դագաղը: Թափորի առաջին շարքում քայլում էին 
նրա հարազատները, այնուհետև՝ Դուբլինի քաղաքապետը, արքեպիսկո-
պոսները, եպիսկոպոսները և այլ եկեղեցականներ, ազնվականներ, 
ասպետներ ու փաստաբաններ, ինչպես նաև Իռլանդիայի գրեթե բոլոր 
քաղաքների խորհրդականներն ու պաշտոնյաները: Այսպիսի մեծ փառա-
վորությամբ Դ. Օ’Կոննելլի աճյունը քաղաքում պտտելուց հետո վերա-
դարձան եկեղեցու գավիթը, որտեղ, սովորական արարողություն կատա-
րելով, մարմինը գերեզման իջեցրին, որի ժամանակ հազարավոր մարդիկ 
լաց էին լինում15: Օգոստոսի 7-ին Դուբլինի քաղաքապետի նախագահու-
թյամբ ժողով տեղի ունեցավ, որտեղ քննարկվեց Դ. Օ’Կոննելլի հիշա-
տակը հավերժացնելու հարցը: Որոշվեց հանգանակություն անցկացնելու 
համար մի ընկերություն ստեղծել, որին անդամագրվողները կարող են 

                                                                 
13 «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 3: 
14 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 17 օգոստոսի, թիվ 8, էջ 1: 
15 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 24 օգոստոսի, թիվ 9, էջ 34: 
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վճարել ֆունտ ստեռլինգ: Հույս կա, գրում է «Եվրոպա»-ն, կհավաքվի 40-
50 հազար գումար16:  

«Եվրոպա»-ն, Դ. Օ’Կոննելլի թաղումը հանգամանորեն ներկայացնե-
լուց բացի, հետագա հրապարակումներում կարևորում է Իռլանդիայի 
սոցիալական ծանր կացության և երկրում տիրող սովի մասին տեղեկու-
թյուններ տալը: Թերթի լրագրողները հասկանում են, որ 1847 թ. Իռլան-
դիայի անհանգիստ վիճակի հիմնական պատճառը սովն է: «Եվրոպա»-ի 
պատմելով՝ շոտլանդական Գլազգոյի բնակչությունը դժգոհում է, որ մեծ 
բազմությամբ իռլանդացի գաղթականներ հավաքվում են քաղաքի հրա-
պարակներում և ողորմություն խնդրում՝ սովից չմահանալու համար: 
Նրանք մեծ մասամբ գիշերում են գետնի վրա, առանց ծածկույթի, և գրեթե 
բոլորը հիվանդ են: Մարդիկ չգիտեն, թե «աս ողորմելիներուն» հետ 
ինչպես վարվեն, քանզի նրանցից վարակվելու վտանգ են զգում: Նրանց 
մի տեղում հավաքելը դժվար գործ է, որովհետև թե՛ իռլանդացիները և թե՛ 
տեղի աղքատները շատ են17: Իռլանդիայից ստացված լուրերը «միշտ 
տըրտմական են»: Տարբեր կոմսություններում ազնվականությունը, ելնե-
լով իր դեմ ժողովրդի բարկությունից և հասկանալով իրեն սպառնացող 
վտանգը, մտածում է վտարանդվել Անգլիա կամ որևէ այլ երկիր: Սրանով 
Իռլանդիայի թշվառությունը պետք է որ ավելանա, որովհետև այդ 
ազնվականները մինչ այդ իրենց գումարը գործածում էին Անգլիայում, և 
եղած դրամը շրջանառության մեջ էր: Նրանց հեռանալով՝ փողը նույնպես 
Իռլանդիայից դուրս կգա, և «խեղճ ժողովուրդը անօթի պիտի մնայ»18: 
Թերթն իրավացի է՝ 1845-1847 թթ. կարտոֆիլի հիվանդության, անբեր-
րիության, տիֆի և խոլերայի պատճառով Իռլանդիայից արտագաղթ 
սկսվեց հիմնականում դեպի Ամերիկա և Շոտլանդիա: Երկրի բնակչու-
թյունը 2 միլիոնով կրճատվեց, 800 հազարից մոտ մեկ միլիոն մարդ մա-
հացավ սովից: Արտագաղթի հետևանքով, 1851 թ. տվյալներով, Գլազգոյի 
բնակչության 23.3 տոկոսը կազմում էին իռլանդացիները19: 1845-1848 
թվականներին իռլանդական քաղաքական իրադարձությունների հիմ-
քում ընկած էր մեծ աղետը, որն անգլիացիներն անվանում են «իռլանդա-
կան սովահարություն», իսկ իռլանդացիները՝ «մեծ սով»: Վերը նշված 
պատճառները բնութագրական էին եվրոպական շատ պետությունների 

                                                                 
16 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 31 օգոստոսի, թիվ 10, էջ 38: 
17 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 20 հուլիսի, թիվ 4, էջ 14: 
18 «Եվրոպա», 1847, 14 դեկտեմբերի, թիվ 25, էջ 98: 
19 Տե՛ս Блэк Дж., Указ. соч., էջ 349: История Великобритании. Под. ред. Кеннета 

О. Моргана. Пер. с англ. М., 2008, էջ 470:  
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համար, բայց սովն ընդգրկեց գերազանցապես Իռլանդիան՝ դառնալով 
Եվրոպայում «առավել վատթար աղետների նախակարապետը»20:  

«Եվրոպա»-ն տեղեկացնում է, որ կառավարությունն իռլանդացիների 
աղքատությունն ու թշվառությունը վերացնելու ուղղությամբ քայլեր է 
ձեռնարկում: Հուլիսի 9-ին անգլիական խորհրդարանում ֆինանսների 
նախարարի խնդրանքով 300 հազար ֆունտ ստեռլինգ է հատկացվել 
Իռլանդիայի կարիքների համար: Հուլիսի 23-ին խորհրդարանում 
Վիկտորյա թագուհին, անդրադառնալով Իռլանդիայում տիրող վիճակին, 
հավանություն է տվել պատգամավորների «առատաձեռն շնորհքներին» և 
օրենք ընդունել տվել իռլանդացիներին ֆինանսապես աջակցելու մասին, 
որն ինքը «հոժարութեամբ հաստատել է»21: 

Վիեննայի Մխիթարյանները միապետական կարգերի կողմնակից-
ներ էին և կարևորում էին եվրոպական միապետերի դերն իրենց հպա-
տակների կյանքի ու բարեկեցության ապահովման ուղղությամբ: Առաջ-
նորդվելով այս մտայնությամբ՝ նրանք հետագա հրապարակումներում 
քանիցս անդրադառնում են իռլանդացիների թշվառության հաղթահար-
ման ուղղությամբ Անգլիայի թագուհու, կառավարության և խորհրդա-
րանի ձեռնարկած քայլերին: Իրականում անգլիական իշխանություններն 
առանձնապես շատ ջանքեր չէին թափում իռլանդացիների աղետալի 
վիճակը փրկելու համար: Խորհրդարանի հատկացրած գումարն այնքան 
քիչ էր, որ բավարար չէր խնդիրը լուծելու համար: Իշխանությունները, 
ականջալուր լինելով Էդվարդ Ուեյկֆիլդի (1796-1862) առաջարկությանը, 
ստեղծված վիճակից դուրս գալու լավագույն միջոցը տեսնում էին իռլան-
դացիների արտագաղթի մեջ: Բարեգործական որոշ ընկերություններ 
նավերին վճարում էին, որ իռլանդացիներին առանց գումարի տեղա-
փոխեն Ամերիկա22:  

«Եվրոպա»-ի դիտարկմամբ՝ Իռլանդիայի գործերը զբաղեցնում են 
բոլորի ուշադրությունը: Թե՛ երկրի տերերի և թե՛ աղքատների շրջանում 
«անհանգստութիւն մը կ’երեւանայ՝ որ ապագային համար աղէկ նշան 
չէ»23: Վիճակը հաղթահարելու քայլերից մեկը «Եվրոպա»-ն համարում է 
Դ. Օ’Կոննելլի մահից հետո նրա գործը շարունակող և «Ռիփիլ»-ի ղեկա-

                                                                 
20  Дэвис Норман. Иснория Европы. Пер. с англ., М., 2007, с. 567.  
21 «Եվրոպա», 1847, 27 հուլիսի, թիվ 5, էջ 19,  17 օգոստոսի, թիվ 8, էջ 1: 
22 Տե՛ս Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 213: Тревельян Дж., История Англии. Пер. с 

англ., Смоленск, 2005, էջ 572-573: Блауг М., Уэйкфлид Эдуард Гиббон, 100 великих 
экономистов до Кейнса. СПб, 2002, էջ 310-312: 

23 «Եվրոպա», 1847, 28 սեպտեմբերի, թիվ 14, էջ 54: 
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վարությունը ստանձնած ավագ որդու՝ Ջոն Օ’Կոննելլի (1810-1858) և 
ընկերության անդամների նախաձեռնությունը: Նրանք, հանրաքվեներ 
անցկացնելուց բացի, ժողով հրավիրեցին և որոշեցին մի շրջաբերական 
ուղարկել խորհրդարանի իռլանդացի անդամներին:    Նրանց առաջարկվել 
է նոյեմբերի սկզբին հավաքվել Դուբլինում՝ որոշելու, թե այս ձմռանը 
ինչպես կարելի է օգնել իռլանդացիներին, որովհետև նորից սով է 
սպասվում24: Անգլիական մամուլի հրապարակումներին իրազեկ 
«Եվրոպա»-ն պատմում էր, որ հոկտեմբերին Գորքում, Միթթլդտոնում 
հարյուրավոր աշխատավորներ իշխանություններից աջակցություն են 
խնդրել, Ռիլլորքլիզում պարենով լեցուն պահեստ են կողոպտել, շատերը 
դադարել են հողատերերին հարկ վճարել: Հոկտեմբերի 9-ին Իռլանդա-
կան խորհուրդը Ռոտոնդոյում առաջարկել է օգնություն կազմակերպել 
աշխատանքը կորցրած բանվորների համար՝ առանց սպասելու անգլիա-
կան խորհրդարանի աջակցությանը: Խորհուրդն իր պարտքը համարել է 
չկատարած, եթե նոր սովի սպառնացող վտանգի մասին իշխանություն-
ները չտեղեկանան: Այդ նպատակով որոշվել է խորհրդարանի իռլան-
դացի անդամներին հրավիրել Դուբլին, որպեսզի նրանք որևէ լուծում 
գտնեն25: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ նոյեմբերի 16-ին Դուբլինում իռլան-
դացի պատգամավորների հրավիրած ժողովը երկրի ներկայիս կացու-
թյան մասին 36 կետից բաղկացած որոշում ընդունեց: Ըստ թերթի՝ դրանք 
հիմնականում վերաբերում են երկու հարցի. առաջին՝ Իռլանդիայի 
թշվառ վիճակը ներկայացնել խորհրդարանին, որպեսզի որևէ ելք գտնվի, 
երկրորդ՝ աղքատների համար օրենք ընդունել, որը հնարավորություն 
կտա գանձարանից նրանց դրամական օգնություն ցույց տալու, որպեսզի 
ժողովուրդն աշխատանք ու հաց ունենա, «Իրլանտա՝ Անգլիայի հետ նոյն 
իրաւունքներն ունենայ»26: 

«Եվրոպա»-ն իռլանդական իրադարձությունները ներկայացնում է 
բացառապես անկողմնակալ դիրքերից՝ վերաշարադրելով անգլիական 
լրագրերի հրապարակումները, որոնք միասնական կարծիք չունեին 
իռլանդացիների թշվառ վիճակի մասին: Այսպես, «Եվրոպա»-ի պատ-
մելով՝ «Թայմզ» թերթի գնահատականներով՝ Անգլիայում մարդիկ ոչ 
միայն անձնապես են աղքատ, այլև երկրում «ազգային աղքատություն» է 
տիրում: Սովի և չքավորության վնասները ծանր են, հացի պակասու-

                                                                 
24 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 28 սեպտեմբերի, թիվ 14, էջ 54, 5 հոկտեմբերի, թիվ 15, 

էջ 1: 
25 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 26 հոկեմբերի, թիվ 18, էջ 71: 
26 «Եվրոպա», 1847, 7 դեկտեմբերի, թիվ 24, էջ 94: 
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թյունից բացի՝ երկրի համար մեծագույն հոգս է միլիոնավոր իռլանդացի-
ների ամիսներով կերակրելը՝ դրա համար ծախսելով 10 միլիոն 
ստեռլինգ: Թերթի պատկերավոր համեմատությամբ՝ Անգլիան նման է մի 
մարդու, որը տանը, աղքատության մեջ նստած, իր աղքատ ազգական-
ներին է կերակրում և ավելի աղքատանում: Սա նշանակում է վերջին 
կտոր հացը մուրացկաններին տալ: Այս կարծիքին համամիտ չէ 
«Մորնինգ քրոնիքոլ» թերթը, ըստ որի՝ Անգլիայի «աղքատութինը իրական 
չէ, այլ բռնի կամ կամաւոր է»27: 

Աղքատությունն ու սովը Անգլիայում, իսկապես, մեծ չափերի էին 
հասել: 1845 թ. թեև երկրում բավարար քանակությամբ միս, կաթնամթերք 
և հացահատիկ կար, բայց այդ մթերքները իռլանդացիներին հասանելի 
չէին: Գյուղացիները դրանք գնելու միջոցներ չունեին. նրանց հիմնական 
սննդամթերքը մնում էր կարտոֆիլը: 1845 թ. անգլիական իշխանություն-
ներն Իռլանդիա ներկրեցին 3,2 միլիոն կվարտեր հացահատիկ, անբերրի 
1846 թ.՝ 1,8 միլիոն՝ չհաշված այլ սննդամթերքը, 1848 թ.՝ նույնքան հացա-
հատիկ և գարի: Հացահատիկի ներկրումն Իռլանդիայից շարունակվեց 
սովի երեք տարիներին: 1845-1848 թթ. Իռլանդիայում սովից մահացավ 
800 հազար մարդ: Միայն 1847թ. տիֆի տենդից մահացավ 250 հազար 
մարդ28: 

«Եվրոպա»-ի լրագրողների համոզմամբ՝ անգլիական կառավարու-
թյունը լուրջ դժվարություններ է կրում Իռլանդիայի վիճակի և դրամի 
սղության պատճառով, մանավանդ որ առևտուրը պակասել է, գործա-
րաններ են փակվում, շատ երկաթուղիներ չեն աշխատում, անթիվ գոր-
ծազուրկներ հացի կարոտ են: Եթե այս մարդիկ օգնություն չստանան, 
ապա «մեծ շփոթութիւններու պատճառ կրնան ըլլալ»29: Խորհրդարանում 
Անգլիայի թագուհին ցավով հայտնել է, որ «Իռլանտայի սովը նորէն նոյն 
երկրին թշուառութիւնը աւելացնելու պիտի’որ սկսի»: Մեծափառ թագու-
հին դժգոհել է իռլանդական կոմսություններում ծանր հանցագործու-
թյունների ավելանալու կապակցությամբ: Նա խորհրդարանին հորդորել 
է Իռլանդիայում տեղի ունեցող օրինազանցությունների դեմ «աւելի ևս 
խափանարար կարգադրութիւններ դնէ…, այնպիսի հնարքներ ու կանոն-
ներ գտնէ, որ տևական և հաստատուն աղէկութիւններ տան»30: Վիկտորյա 

                                                                 
27 «Եվրոպա», 1847, 16 նոյեմբերի, թիվ 21, էջ 82: 
28 Տե՛ս  Кунина В., Революционное движение в Ирландии в 1848 году. «Вопросы 

истории», М., 1949, N10, с. 96, История Ирландии, с. 198. 
29 «Եվրոպա», 1847, 23 նոյեմբերի, թիվ 22, էջ 86: 
30 «Եվրոպա», 1847, 7 դեկտեմբերի, թիվ 24, էջ 94: 
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թագուհու անհանգստությունն արդարացի էր. հանցագործությունների 
քանակի ավելացումը վկայում էր գոյատևման պայմանների դեմ գյու-
ղացիության տարերային բողոքի մասին: Պաշտոնական տվյալներով՝ 
1844 թ. Իռլանդիայում դատապարտվել էր 19 հազար, 1847 թ.՝ 31 հազար, 
իսկ 1848 թ.՝ 38 հազար մարդ31:  

Հանցագործության դեմ պայքարի գործուն միջոցներից մեկը բրիտա-
նական իշխանությունները համարում էին Իռլանդիայում զորքի քանակի 
ավելացումը, ինչը չի վրիպում «Եվրոպա»-ի լրագրողների ուշադրությու-
նից: Թերթի տվյալներով՝ Իռլանդիայում կանոնավոր զորքի թիվը 28 
հազար է, ևս 21 հազար զորացրված զինվորականներ ցանկացած պահի 
կարող են զորակոչվել: Բայց այսքան զինվորների քանակը, թերթի կար-
ծիքով, «բաւական չէ եղած չարիքներուն ու սպանութիւններուն առջևը 
առնելու որ օրէ օր կը շատանան»32: «Եվրոպա»-ն այնուհետև գրում է, որ 
Իռլանդիայում հանցագործությունների թվի աճը մտահոգում էր անգլիա-
կան խորհրդարանին և կառավարությանը: 1847 թ. նոյեմբերի 9-ին ներքին 
գործերի նախարար Ջորջ Գրեյը (1799-1882) խորհրդարանին առաջարկեց 
Իռլանդիայում կատարվող չարագործությունների և սպանությունների 
դեմ գործնական քայլեր ձեռնարկել: Շատերն այս առաջարկության դեմ 
դուրս եկան, բայց ի վերջո խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ 
որոշեց այդ մասին մտածել33: Մինչ անգլիական խորհրդարանում 
մտածում էին, թե ինչպես կանխեն ահագնացող հանցագործությունները, 
«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ Իռլանդիայի Տիպպիրերի, Լիմրիք, Գլեր և 
Ռասգամմոն կոմսություններում բռնությունները շարունակվում էին: 
Տեղի ունեցած սպանությունների հետևանքով այստեղ այնպիսի «վախ ու 
սոսկում է տիրում», գրում է թերթը, որ պաշտոնյաները չեն մտածում ան-
գամ աղքատների տուրքը հավաքելու մասին: Հարկահավաքները միայն 
ցերեկով են շրջում և զինվորների ուղեկցությամբ: Գիշերները տների 
պահպանությունն իրականացնում են զինվորները: Մարդիկ այնքան 
ահաբեկված են, որ շատ ընտանիքներ փախան Դուբլին՝ ավելի ապահով 
լինելու համար34: Այս ամենը հանգեցրեց նրան, գրում է թերթը, որ դեկ-
տեմբերի 21-ին Լորդերի պալատը Իռլանդիայում տեղի ունեցած «ոճիր-
ները բռնութեամբ նուաճելու առաջարկութիւնը՝ թագաւորական հաստա-
տութիւնն ընդունեցաւ»: Դրա վկայություններից մեկը «Եվրոպա»-ն 

                                                                 
31 Տե՛ս  История Ирландии, с. 198;  В. Кунина. Указ. соч., с. 96. 
32 «Եվրոպա», 1847, 7 դեկտեմբերի, թիվ 24, էջ 94: 
33 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 14 դեկտեմբերի, թիվ 25, էջ 98: 
34 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 28 դեկտեմբերի, թիվ 27, էջ 106: 
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համարում է Դուբլինից եկած լուրերը, որոնք ծանուցում են այնտեղ 
գտնվող զորքի թիվը 12 հազարով ավելացնելու մասին35: 

Իռլանդական ազգային շարժումը, քաղաքական ինքնավարության 
նպատակ հետապնդելուց զատ, կաթոլիկ իռլանդացիների էմանսիպա-
ցիայի խնդիր էր դնում, որի նախաձեռնողը կաթոլիկ Դ. Օ’Կոննելլն էր: 
Իռլանդական շարժման մասնակիցները մեծ մասամբ ավելի շատ կաթո-
լիկ էին, քան ազգային գաղափարի մարտիկներ: Նրանք Դ. Օ’Կոննելլին 
անվանում էին «Էմանսիպատոր», ընդունում որպես համայն Իռլանդիայի 
«աշխարհիկ պապ» և ենթարկվում նրա կամքին: Նրա շնորհիվ 1829 թ. 
ընդունված «Կաթոլիկների էմանսիպացիայի մասին» ակտը միայն 
իռլանդացի կաթոլիկների քաղաքական իրավունքները չէր ընդլայնում: 
Օրենքը միաժամանակ կաթոլիկ քահանաներին արգելում էր իրենց 
հանդերձանքը կրել եկեղեցուց դուրս և մասնավոր տներում: Ճիզվիտներն 
ու կաթոլիկական մյուս օրդենների ներկայացուցիչները պետք է 6 ամսվա 
ընթացքում լքեին թագավորության տարածքը: Կաթոլիկներն առաջվա 
պես Իռլանդական եկեղեցուն մնում էին հարկատու, իսկ «Բարձր» և 
«Ստորին եկեղեցու հոգևորականները բավարարված չէին, երբ դատա-
րանները հաստատում էին Լայն եկեղեցու մշուշապատ և ընդհանուր 
ձևակերպումների արդարացիությունը»36:  

Վիեննայի կաթոլիկ Մխիթարյանների համար Իռլանդիայում կաթո-
լիկների էմանսիպացիան, անշուշտ, երկրորդական հարց չէր, ուստի 
իրենց հրապարակումներում նրանք անդրադառնում են նաև իռլանդա-
կան ազգային շարժման ընթացքում ծագած կրոնական խնդիրներին: 
«Եվրոպա»-ն ներկայացնում է 1847 թ. դեկտեմբերի 8-ին Համայնքների 
պալատում երիտասարդ պատգամավոր Թոմաս Օսդեյի ելույթի համա-
ռոտ բովանդակությունը: Ըստ թերթի՝ նա Լեթ քաղաքի Սուրբ Պողոսի և 
Պետրոսի քոլեջի իրավունքի ուսուցիչ է և հայտնի է ուղղափառների իրա-
վունքների մասին իր ստեղծագործություններով ու ազատության կողմ-
նակից է: Իր ելույթում նա առաջարկեց փոփոխություն մտցնել այն օրենք-
ներում, որոնք ուղղափառների կրոնական ազատության և իրավունքների 
դեմ են: Դրանցից մեկը Անգլիայում չի ընդունում ուղղափառ եկեղեցա-
կան իշխանություն ունեցողի իշխանությունը կամ իրավունքը, որին դեմ 
ելնողները պատժվում են տուգանքով կամ բանտարկությամբ: Երկրորդ 
օրենքն ընդունվել է Էլիզաբեթ I թագուհու օրոք, որն արգելում է Հռոմի 
պապերի կոնդակները և հրամանագրերը տարածել կամ տպագրել: Դա 

                                                                 
35 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 4 հունվարի, թիվ 1, էջ 2: 
36 История Великобритании, с. 479. 
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համարվում է հանցագործություն և ենթակա է պատժի: Երրորդ օրենքը 
բանտարկություն է սահմանում նրանց նկատմամբ, ովքեր «Հասարակաց 
աղօթից գիրք ըսուած պաշտօնէն դուրս ուրիշ կրոնական պաշտօններու 
ներկա կը գտնուին»: Չորրորդը Ջորջ III թագավորի օրոք ընդունված 
օրենքն է, որով ուղղափառ բոլոր քահանաների ունեցվածքը ենթակա է 
առգրավման, իսկ նրանք՝ բանտարկության, եթե ուղղափառ մատուռների 
կամ եկեղեցիների վրա կան զանգակատուն կամ զանգեր, կամ էլ 
եկեղեցու գավթում հրապարակայնորեն հանգուցյալի համար պատարագ 
են մատուցում: Այս օրենքները չեն գործում 1829 թվականից: Թ. Օսդեյնն 
առաջարկեց ոչ միայն դրանք, այլև կրոնական միաբանությունների դեմ 
օրենքը նույնպես վերացնել, ինչին պատգամավորները հավանություն 
տվեցին37: 

Անգլիական լրագրերը հայտնում են, գրում է «Եվրոպա»-ն, որ ուղղա-
փառ եկեղեցիները Իռլանդիայի գյուղացիներին իրենց երկրի տերերի դեմ 
գրգռում են և ստիպում բռնություններ կիրառել: Հռոմի կարդինալներից 
կրոնական քարոզչության պատասխանատու Ջակոմո Ֆրանսոնին 
1848 թ. հունվարի 3-ին Իռլանդիայի արքեպիսկոպոսներին ու եպիսկո-
պոսներին շրջաբերական է ուղարկել, որտեղ անգլիական մամուլում 
տպագրված լուրերը որակել է որպես սուտ և չափազանցություն: 
Կարդինալ Ֆրանսոնին (1775-1856) հիշեցրել է, որ տարածած այդ լուրերը 
որքան էլ ճշմարիտ լինեն, ինքը չի կարող հավատալ, թե եկեղեցական-
ները կարող են մոռանալ, որ եկեղեցին Աստծո աղոթքի տունն է և չի 
կարող աշխարհիկ կամ քաղաքական ժողովների վայր դառնալ: Սուրբ 
աթոռի անունից նա խնդրել է իռլանդացի հոգևորականներից ճշտել 
տարածված լուրերի իսկությունը, որպեսզի ինքը կարողանա դատողու-
թյուն անել դրանց մասին38: 

1848 թվականի փետրվարյան հեղափոխության հաղթանակը Ֆրան-
սիայում և հանրապետության հռչակումը լայն արձագանք գտան Իռլան-
դիայում: Համադաշնության անդամները հեղափոխությունը ողջունեցին 
և մի պատվիրակություն ուղարկեցին Փարիզ՝ հեղափոխական Ֆրան-
սիայից օգնություն ստանալու ակնկալիքով: Փարիզի ակումբներում 
Ու. Օ’Բրայենին, Թ. Միգերին և Հոլլիվուդին բավական ջերմ ընդունեցին, 
բայց արտգործնախարար Ալֆոնս դը Լամարթինը (1790-1869) օգնության 
ոչ մի խոստում չտվեց: Փետրվարի 12-ին լույս տեսած «Միացյալ իռլան-
դացի» թերթում Ջոն Միթչելը գրում էր, որ Իռլանդիան պետք է անկախու-

                                                                 
37 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 28 դեկտեմբերի, թիվ 27, էջ 106: 
38 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 7 մարտի, թիվ 10, էջ 42: 
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թյուն ձեռք բերի ցանկացած ճանապարհով՝ հույսը դնելով միայն սեփա-
կան ուժերի վրա: Իռլանդական համադաշնության ղեկավարներն ազգա-
յին շարժման պատմության մեջ առաջին անգամ անմիջական կապ 
հաստատեցին անգլիական չարտիստների ձախ թևի հետ՝ համատեղ 
պայքար սկսելու նպատակով39: 

«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ ռիփիլականները, Ֆրանսիայում հեղափո-
խության հաղթանակը հարմար առիթ դարձնելով, իռլանդացի ժողովրդին 
դիմել են հայտարարությամբ: Նրանք իրենց հայրենակիցներին ծանուցել 
են մարտի 17-ին ժողովներ հրավիրել և պահանջել «Անգլիայի ու Իռլան-
տայի խորհրդանոցին միութիւնը քակելու, , , , ու նորէն Իրլանտայի զատ 
խորհրդանոց ունենալու համար»40: 

1848 թվականի մարտի 15-ին Դուբլինում «Իռլանդական համադաշ-
նություն»-ը մեծ հանրահավաք անցկացրեց, որտեղ Ու. Օ’Բրայենը 
տղամարդկանց կոչ արեց Ազգային գվարդիա մտնել, մոռանալ «Հին» և 
«Երիտասարդ» Իռլանդիան, համախմբվել ու զենքի ուժով պայքար սկսել 
հայրենիքի քաղաքական անկախության համար: Անդրադառնալով դրան՝ 
«Եվրոպա»-ն գրում է, որ մարտին Իռլանդիայում ապստամբություն է 
սկսվել: «Միացյալ իռլանդացի» («United Irishman»)))) թերթի հրատարակիչ 
Ջոն Միթչելը գյուղացիությանը կոչ է անում՝ «ուրիշ դատեն ու բաղձանք-
ները թող տան»: Հիմա զենք չունեցողները վերարկուն վաճառում են, որ 
հրացան գնեն: Դուբլինում զենք արտադրողները չեն հասցնում բավարա-
րել զենք գնողների պահանջը: Ամեն տեղ թռուցիկներ են փակցվում, 
ժողովրդին գրգռում են ֆրանսիացիների օրինակով «այնպիսի տէրու-
թեան դէմ ելլինք, որ ուզելով երկու միլիոն Իրլանտայի սովամահ մեռցուց, 
որպէսզի Իրլանտացւոց անունը Եւրոպացուց, որպէսզի Իրլանտացւոց 
անունը Եւրոպայի մեջէն ջնջէ»41: Անգլիայից ստացած լուրերով 
«Եվրոպա»-ն հայտնում է, որ հիմա բոլորը «ահով դողով» սպասում են 
մարտի 17-ի մեծ հանրահավաքին: Այս ամենի կազմակերպիչները, թերթի 
դիտարկմամբ, «Երիտասարդ Իռլանդիա» կազմակերպության կողմնա-
կիցներն են, որի ղեկավարներից մեկը Ու. Օ’Բրայենն է: Նրանք ցանկա-
նում են «զէնքի զօրութեամբ Անգղիացւոց դէմ ելլեն, ու իրենց առանձին 
խորհրդանոցը հաստատեն»: Սրանից տարբեր է «Ռիփիլի ընկերու-
թյունը», որը «միայն բարոյական զօրութեամբ ու պատճառով բանը յառաջ 

                                                                 
39 Տե՛ս История Ирландии, էջ 201: Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 219-220: 

Революции 1848-1849,  т. II, էջ 305: 
40 «Եվրոպա», 1848, 21 մարտի, թիվ 12, էջ 50: 
41 «Եվրոպա», 1848, 28 մարտի, թիվ 13, էջ 56: 
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տանիլ կ’ուզէ»: Նրանց գլխավորում էր «հռչակավոր» Դ. Օ’ Կոննելլը, իսկ 
հիմա իր որդիներն են նրան փոխարինում: Ռիփիլականները ժողով 
արեցին, և Ջոն Օ’Կոննելլը՝ որպես նրանց ղեկավար, հորդորեց Անգլիայի 
խորհրդարանից «բաժնելու համար ամէն կերպով ջանան, մեծերը միա-
նան, բայց խաղաղութեամբ ու հանդարտութեամբ, որպէսզի Իռլան-
տացւոց թշնամիներուն պատճառ չտանք»42:  

Հավաստի ներկայացնելով Համադաշնության չափավոր և արմատա-
կան խմբավորումների քաղաքական ծրագիրն Իռլանդիայի՝ անկախու-
թյան հասնելու ճանապարհների մասին՝ «Եվրոպա»-ն    կարևորում    է 
Իռլանդիայից ստացված տեղեկությունները: Թերթի պատմելով՝ Դուբլի-
նից ստացված վերջին լուրերը ծանուցում են, որ այնտեղ սկսված 
«շարժումը երթալով հասարակապետական կերպարանք կը ստանայ: 
Միթչելին և իր ընկերներուն բերնին խօսքը Կեցցէ հասարակապետութիւն 
է»43: Թերթն իրավացի է. ֆրանսիական հեղափոխության հաղթանակից 
ոգևորված Ջոն Միթչելը բացահայտ քարոզչություն սկսեց «դեմոկրատա-
կան լայն հենքի վրա» Իռլանդիան հանրապետություն հռչակելու օգտին: 
Ազգային շարժմանը նոր թափ հաղորդելու նպատակով Ջոն Միթչելը 
համագործակցեց չարտիստների հետ, որոնք սկսեցին ակտիվորեն 
տարածել նրա «Միացյալ իռլանդացի» թերթը: Նրանց մերձեցումը խիստ 
անհանգստացրեց ոչ միայն անգլիական իշխանություններին, այլև կաթո-
լիկ վերնախավին ու «Ռիփիլ ընկերության» վերջին մոհիկաններին:    Անգ-
լիական խորհրդարանը հրատապ ընդունեց «բացառիկ օրենք», որը շատ 
կոմսություններում պաշարողական    վիճակ էր մտցնում և քաղաքական 
հայացքների համար քրեական պատասխանատվություն սահմանում44: 

Իշխանությունների բռնություններին անգլիական մամուլից իրազեկ 
«Եվրոպա»-ն գրում է, որ Իռլանդիայում ստեղծված վիճակից ան-
հանգստացած կառավարությունը Դուբլինում զորքի թիվն ավելացրեց: 
Զինվորները քաղաք մտան, ժողովուրդը նրանց սուլոցներով և աղաղակ-
ներով ընդունեց: Սրանից թերթը եզրակացնում է, որ «Անգղիայի ապագա 
վիճակին վրայ տխրական երևույթներ կ’երևան»: Լոնդոնի թերթերը գրում 
են անգլիական կառավարությունում տիրող «մեծ վտանգի ու երկյուղի» 
մասին, որը պայմանավորված է 1848 թ. ապրիլի 10-ին նախատեսվող 500 
հազար մարդկանց մասնակցությամբ մեծ հանրահավաքով: Անգլիայում 
«հասարակապետություն» հաստատել ցանկացող չարտիստների հանրա-

                                                                 
42 Նույն տեղում: 
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հավաքը, թերթի դիտարկմամբ, ծանր հետևանքներ չունեցավ: Լոնդոնում 
հավաքված 10-12 հազար ցուցարարներին, որոնցից շատերն իռլանդացի 
էին, Ֆ. Օ’Կոննորը համոզեց ցրվել և 5 միլիոն անգլիացիների ստորագրու-
թյամբ խարտիան հանձնեց խորհրդարանին45: «Եվրոպա»-ն իրավացի է՝ 
չարտիստների հանրահավաքին մասնակցեցին 5 հազար իռլանդացիներ, 
որոնք կրում էին «Խարտիա և ունիայի չեղարկում», «Ամեն մարդ պետք է 
ունենա իր հայրենիքը» պաստառներ: Քեննինգտոն-Քոմմոն հրապարա-
կում հավաքված շուրջ 100 հազար չարտիստներին դիմավորեցին 12 
հազար զինվորներ և 250 հազար կամավորագրված ոստիկաններ: 
Համայնքների պալատի անդամ, իռլանդացի չարտիստ Ֆերգուս 
Օ’Կոննորը (1794-1855), վախենալով արյունահեղությունից, չարտիստնե-
րին համոզեց բավարարվել հանրահավաքով և այլ գործողություններ 
չանել ու ցրվել46:    

Հանրահավաքի անհաջողությունից հետո Ջ. Միթչելը չարտիստնե-
րին հայտարարեց, որ եթե «ցանկացած երկրի դեմոկրատները ցանկա-
նում են տապալել ազնվականությանը, ապա նրանք ո՛չ հանրագրերի և 
ո՛չ էլ քվեարկության կարիք չունեն: Միայն մի միջոց գոյություն ունի՝ 
զենքը»47: 1848 թ. գարնանը «Իռլանդական համադաշնության» արմատա-
կանները զինված պայքար ծավալելու բացահայտ ուղեգիծ որդեգրեցին: 
«Ապստամբության ընկերություն», «Պետական հանցագործների ակումբ», 
«Հանցագործների իռլանդական ակումբ» և այլ անվանումներով նոր 
ակումբներ բացեցին: Հունիսին Դուբլինում 40 ակումբ իր շարքերում 
համախմբում էր 12 հազար մարդ: Կարրիկ քաղաքի 10 հազար բնակչից 2 
հազարը հունիսին ընդգրկվեցին համադաշնության ակումբներում48:  

«Եվրոպա»-ի լրատվությամբ՝ 1848 թ. ապրիլին «Ռիփիլ ընկերու-
թյունը» որոշել է Դուբլինում 300 հոգուց բաղկացած խորհուրդ ստեղծել, 
բայց անգլիական կառավարությունն արգելել է: Լիմրիքում «Հին» ու 
«Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի կողմնակիցները «սաստիկ ու արիւնահեղ 
պատերազմով իրարու հետ կռուեցան»: Թերթը կռվի պատճառը համա-
րում է այն, որ «երկու կողմնակցութիւնները Իրլանտայի զատ խորհրդա-
նոցը իրարու հակառակ ճամբով հաստատել ուզելով՝ իրար խեղդելու կը 

                                                                 
45 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 18 ապրիլի, թիվ 16, էջ 67,  25 ապրիլի, թիվ 17, էջ 71: 
46 Տե՛ս История Великобритании, с. 477;  А. Мортон. История Англии. Пер. с 

англ., М., 1950, с. 366. 
47 История Ирландии, с. 202. 
48 Տե՛ս Кунина В., Указ. соч., էջ 101: Революции 1848-1849, т. II, էջ 305: 
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ջանան, որ մեկուն դիտումը յառաջ երթայ»49: 1848 թվականի մայիսին՝ 
Լիմրիքում «Հին» և «Երիտասարդ» իռլանդացիների հանդիպման ժամա-
նակ, իռլանդական առանձին խորհրդարան ունենալու հարցում բանա-
վեճ ծավալվեց Ու. Օ’Բրայենի, Ջ. Միթչելի և Թ. Միգերի միջև, ինչը վերած-
վեց կռվի: Ու. Օ’Բրայենը նույնիսկ մարմնական վնասվածք ստացավ: 
«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ այս միջադեպից հետո Լիմրիք քաղաքը «խռո-
վարար վիճակի մէջ գտնուելուն համար՝ կառաւարութիւնը պատերազ-
մական օրէնք հրատարակեց», «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի անդամներից 
շատերին ձերբակալեց, միայն գլխավոր դեմքերը՝ Ու. Օ’Բրայենը և 
Ջ. Միթչելը, փախան: «Եվրոպա»-ի դիտարկմամբ՝ Իռլանդիայում «ասանկ 
ժողովներ ընելու» պատճառով «ազգային պահապան զօրքն ալ արգելուե-
ցաւ», ««Հին և Երիտասարդ Իռլանդիայի» միջև եղած կռիվը երկրին շատ 
մեծ վնաս տվեց»50: 

Իրականում խնդիրը միայն Լիմրիքի միջադեպը չէր: Համադաշնու-
թյան արմատականները Ջ. Միթչելի գլխավորությամբ զինված ապստամ-
բություն էին նախապատրաստում: Դրոգեդում հանրահավաքի ժամա-
նակ Ջ. Միթչելը հայտարարեց. «Իրավունքներ ձեռք բերելու համար 
իռլանդական ժողովուրդը պետք է անի այն, ինչը դեմոկրատներն արեցին 
Ֆրանսիայում»51: Ապստամբության նախապատրաստական աշխատանք-
ներն ընթանում էին բացահայտ: «Միացյալ իռլանդացի» թերթը նույնիսկ 
Դուբլինի վրա գրոհելու պլանը տպագրեց: «Համադաշնություն»-ը 
Պատրիկ Օ’Գորմանի (1820-1888) գլխավորությամբ Ֆրանսիա ուղարկեց 
մարդկանց՝ փետրվարյան հեղափոխության բարիկադային կռիվների 
փորձը ուսումնասիրելու համար: Ջ. Միթչելի և իր համախոհների ապս-
տամբական կոչերը անհանգստացրին որոշ պատգամավորների, որոնք 
կառավարությունից պահանջում էին «Համադաշնության համար Բար-
դուղիմեոսյան գիշեր կազմակերպել»: 1848 թ. մայիսի 12-ին իշխանու-
թյունները իռլանդացիների պայքարի առաջնորդ Ջ. Միթչելին ձերբակա-
լեցին: Դուբլինում և այլ քաղաքներում, ի պաշտպանություն նրա, զինված 
ջոկատներ հավաքվեցին: «Սուրբ Պատրիկի ակումբը», որի նախագահը 
Ջ. Միթչելն էր, կոչ արեց անհապաղ զինված գործողություններ իրակա-

                                                                 
49 «Եվրոպա», 1848, 16 մայիսի, թիվ 20, էջ 86: 
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1849, т. II, с. 306. 



 
– 246 – 

նացնել: Այս կոչը լայն արձագանք գտավ բազմաթիվ ակումբներում, բայց 
իշխանությունները կանխեցին ապստամբությունները52: 

«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ Ջ. Միթչելը Նյուկեդի բանտում է: Դուբլինի 
«Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի անդամները յուրաքանչյուր երեկո բազմու-
թյամբ քայլում են քաղաքի փողոցներով և բանտի առաջ «մեծ աղաղակնե-
րով» բացականչում՝ «Կեցցե՜ Միթչելը»: «Երիտասարդ իռլանդացիները» 
մայիսի 26-ին որոշել էին Դուբլինում Ջ. Միթչելին աջակցող մեծ ցույց 
անել, բայց ոստիկանությունը Դ’Օլայր թաղամասը շրջապատեց, և 50-60 
մարդ ձերբակալվեց, մյուսները փախան: Հաջորդ օրը ձերբակալ-
վածներին ազատ արձակեցին, իսկ Ջ. Միթչելի դեմ դատավարություն 
սկսվեց53: «Եվրոպա»-ի հավաստի տեղեկություններով՝ Ջ. Միթչելը դա-
տարանի վճռով հանցավոր ճանաչվեց, իբր թե «Միացյալ իռլանդացի» 
թերթում «Զենքով թագաւորական իշխանութեան դէմ ոտք ելլելու, թա-
գուհին վար առնելու, ու Իրլանտայի հասարակապետութիւն մը հաստա-
տելու յորդորած ու գրգռած ըլլայ: Դատաւորներն ալ նորերս թագաւորա-
կան իշխանութեան ապահովութեան համար դրուած օրէնքին» համա-
ձայն՝ նրան 14 տարվա աքսորի դատապարտեցին: Դատաստանի վճիռը 
Դուբլինում «մեծ ազդեցութիւն ըրաւ, բայց խաղաղութիւնը չվրդովեցաւ»54: 
«Եվրոպա»-ն նկատի ունի անգլիական խորհրդարանի՝ մեկ օրում հապ-
ճեպ ընդունած օրենքը, որը «խռովության» և «դավաճանության» դեպ-
քերում արագացված դատավարություն էր նախատեսում: «Դավաճանու-
թյունը» օրենքը որակում էր ոչ թե դատապարտելի արարք, այլ «քրեական 
հանցագործություն», վերացվում էին քաղաքական և քրեական հան-
ցագործությունների տարբերությունները: Ջ. Միթչելի կողմնակիցները 
Թ. Միգերի գլխավորությամբ պատրաստվում էին նրան զենքի ուժով 
ազատելու, բայց Ու. Օ’Բրայենը և Թ. Դաֆֆին կարողացան համոզել 
Թ. Միգերին ու Թ. Ռեյլիին հրաժարվել այդ մտադրությունից: Իշխանու-
թյունները Դուբլին 10 հազար զորք մտցրին և հեշտությամբ ճնշեցին 
մայիսի 28-29-ին տեղի ունեցած տարերային ելույթները: Ուոթֆորդում 
ձերբակալվեց Թ. Միգերը, փակվեց «Միացյալ իռլանդացի» թերթը, որից 
երկու շաբաթ անց Դալտոն Վիլյամսի հիմնած «Իռլանդական տրիբունա» 
թերթն արժանացավ նույն ճակատագրին: Ջ. Միթչելի համախոհներից 
Ջոն Մարտինը (1798-1854) հիմնեց նրա դատապարտվելն ակնարկող 
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«Իռլանդացի հանցագործ» թերթը, որը 4 համար թողարկելուց հետո նույն-
պես փակվեց: Ջ. Մարտինը դատապարտվեց 14 տարվա տաժանակիր 
աքսորի55:  

Իռլանդացիների մայիսյան ելույթները թեև պարտություն կրեցին, և 
Համադաշնության ղեկավարները ձերբակալվեցին կամ դատապարտվե-
ցին, այնուամենայնիվ ազատության մեջ մնացած գործիչները ձեռնամուխ 
եղան նոր ապստամբության նախապատրաստմանը: Ու. Օ’Բրայենը 
«Ռիփիլ ընկերության» ղեկավար Ջոն Օ’Կոննելլին առաջարկեց միավոր-
վել «Իռլանդական համադաշնության» հետ և համատեղ շարունակել 
պայքարը, բայց հանդիպեց կաթոլիկ հոգևորականության և ռիփիլական-
ների դիմադրությանը56: «Եվրոպա»-ի տեղեկություններով՝ ռիփիլական-
ների ակտիվության պատճառով Իռլանդիայում «հուզմունքը սաստկա-
ցած է»: Բայց «Ռիփիլ»-ի հակառակորդները նույնպես ձեռքերը ծալած 
նստած չեն և իրենց կողմից չեն դադարեցնում նրանց հակառակ 
գործելը57: «Եվրոպա»-ն անգլիական մամուլի հավաստի լուրերով հայտ-
նում է, որ կառավարությունը որոշել է բոլոր բռնի միջոցներով Իռլան-
դիայում խաղաղություն և հանդարտություն հաստատել: Մայիսի 21-ին 
Համայնքների պալատում այս կապակցությամբ առաջարկություն արվեց 
մինչև 1849 թ. մարտի 1-ը Իռլանդիայի կառավարչին իրավունք տալ 
թագուհու և կառավարության դեմ դավաճանություն կատարողներին 
բռնել ու բանտարկել: Խորհրդարանի անդամները այս առաջարկությունը 
ուշադրությամբ լսեցին ու հոժարությամբ կողմ քվեարկեցին58: Չբավարա-
րվելով դրանով՝ անգլիական խորհրդարանը 1848 թ. հուլիսի 24-ին 
վերացրեց «Habeas Corpus Act»-ը, որին հաջորդեցին զանգվածային ձեր-
բակալություններ և նոր բռնություններ: Այդ պայմաններում Ջոն Դիլլոնը 
և Պատրիկ Օ’Գորմանը պահանջեցին հռչակել Իռլանդիայի անկախու-
թյունը ու ժողովրդին զենքի կոչել, բայց Ու. Օ’Բրայենը վախեցավ վճռա-
կան գործողությունների գնալուց59:  

Մտավախություն կար, գրում է «Եվրոպա»-ն, որ Իռլանդիայում նոր 
ապստամբություն կսկսվի: Այդ պատճառով անգլիական կառավարու-
թյունը բոլոր ջանքերը կենտրոնացրել է ապստամբությունը կանխելուն, 

                                                                 
55 Տե՛ս История Ирландии, էջ 221-222: Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 204:  

Кунина В., Указ. соч., էջ 103-104:   Революции 1848-1849, т. II, էջ 308: 
56 Տե՛ս Кунина В., Указ. соч., էջ 104-105:  Революции 1848-1849, т. II, էջ 309-310: 
57 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 1 օգոստոսի, թիվ 31, էջ 134: 
58 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 8 օգոստոսի, թիվ 32, էջ 137-138: 
59 Տե՛ս Революции 1848-1849, т. II, էջ 310: 
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բայց այդպես էլ ապստամբություն տեղի չունեցավ: Անգլիական կառա-
վարությունն Իռլանդիայում ապստամբության ղեկավարներին ձերբակա-
լելուց հետո հայտարարել է, որ մի շարք վայրերում ոստիկանությունն ու 
խռովարարները միմյանց հետ ընդհարվել են: Խռովարարների մեջ տեսել 
են Ու. Օ’Բրայենին, որին բռնողին կառավարությունը 500 ֆունտ ստեռ-
լինգ է խոստացել60: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ հուլիսի 12-ին Իռլանդիայի 
օրանականները    հանդիսավոր նշել են 1690 թ. Վիլհելմ III թագավորի 
օրոք ուղղափառ իռլանդացիների դեմ տարած հաղթանակի օրը: Ինչպես 
երևում է, սրանով անգլիացիները ցանկանում են «ուղղափառների դեմ 
կրոնի ատելութիւն մը բորբոքել ու դրանով Իրլանտայի քաղաքական 
շարժմունքը զսպել»61: «Եվրոպա»-ն նկատի ունի Անգլիայի թագավոր 
Վիլհելմ III Օրանացու՝ 1690 թ. հունիսին դեպի Դուբլին կատարած արշա-
վանքի ընթացքում՝ հուլիսի 12-ին, Բոյն գետի մոտ իռլանդացիների 
նկատմամբ տարած հաղթանակը: Դանիացիներից ու իռլանդացիներից 
կազմված զորքով նա թեպետ հեշտությամբ մտավ Դուբլին, բայց հետագա 
ամիսներին Լիմերիքը ոչ մի կերպ գրավել չկարողացավ62: 

Իռլանդական ազգային պայքարն անկողմնակալ դիրքերից լուսաբա-
նող Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության կաթոլիկ անդամները երբեք 
չէին անտեսում շարժման ընթացքում ծագած կրոնական խնդիրները: 
Նրանց կարծիքով կաթոլիկ Վիլհելմ III թագավորի տարած հաղթանակի 
տարելիցը նշելով՝ անգլիական եկեղեցու հետևորդները ցանկանում էին 
Իռլանդիայում կրոնական ատելություն բորբոքել ու պառակտում մտցնել 
կաթոլիկ իռլանդացիների շարքերում: Հերթական անգամ անդրադառնա-
լով կրոնական խնդրին՝ թերթը նկատում է, որ իռլանդական շարժման 
մեջ «ուղղափառ կղերը նոր ճամփա մը բռնելու սկսաւ»: Մի երևելի եպիս-
կոպոս և 57 եկեղեցականներ հայտարարություն տարածեցին այն մասին, 
որ այսուհետև միայն խաղաղություն, համբերություն և գթություն պետք է 
քարոզեն: Նրանք նաև պարտավորվել են Աստծո կողմից ուղարկված 
պատգամավորների նման իրենց հնարավորությունների սահմանում 
օգնել աղքատ հայրենակիցներին: Ըստ հոգևորականների հայտարարու-
թյան, քանի որ վիգերն ու տորիները խոստովանում են անգլիական «կա-
ռավարութեան յանցանքը, որ Իրլանտա այսպիսի ողորմելիութեան մէջ 
ընկած է», և այսքանից հետո իրենք չեն կարող ժողովրդի թշվառություն-
ները վերացնել, ուստի գտնում են, որ «միայն ազգային խորհրդանոց մը 

                                                                 
60  Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 15 օգոստոսի, թիվ 33, էջ 142: 
61 «Եվրոպա», 1848, 1 օգոստոսի, թիվ 31, էջ 134: 
62 Տե՛ս Блэк Дж., Указ. соч., էջ 236-237: Мортон А., Указ. соч., էջ 243: 
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Իրլանտա վերջին կործանմանէ կրնայ ազատել»: Նրանք տարբեր 
հայացքներ ու կարծիք ունեցող բոլոր մարդկանց հորդորում են իրենց 
տարաձայնությունները մի կողմ թողնել, միանալ իրենց, որպեսզի 
հասնեն այդ նպատակին63: «Եվրոպա»-ն ճիշտ է ընկալում կաթոլիկ 
հոգևորականության դիրքորոշման մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունը, 
որը նկատել էր Ջոն Միթչելը: Նրա համոզմամբ, չնայած շատ կաթոլիկ 
հոգևորականներ ժողովրդի կամքի ճնշման տակ դարձել են ռիփիլական-
ներ, իսկ ոմանք նույնիսկ անդամագրվել են «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ին, 
բայց մեծ հաշվով իռլանդական կաթոլիկ հոգևորականությունը, հեղափո-
խությունից վախենալով, հողատերերի հետ միասին անցել է թշնամու 
կողմը: 1848 թ. հունիսի 28-ին կաթոլիկ հոգևորականների համաիռլան-
դական ժողովում որոշվեց դատապարտել զանգվածային հանրահավաք-
ները, զինված ապստամբության քարոզչությունն ու կոչերը, որով հանդես 
էին գալիս Համադաշնության ակումբները: Այս որոշումը հստակեցրեց 
հետագա ապստամբությանը հոգևորականության դիրքորոշումը64: 
«Եվրոպա»-ն անդրադառնում է Համայնքների պալատում իռլանդիացի 
պատգամավոր Շարման Գրոֆորդի ելույթին, որը խոսել է Իռլանդիայում 
տիրող վիճակի մասին: Նա առաջարկել է լուրջ միջոցներ ձեռնարկել 
ժողովրդի նյութական վիճակը բարելավելու, նրա իրավունքները վերա-
հաստատելու ուղղությամբ, որպեսզի թագավորությունը խաղաղվի: Նրա 
կարծիքով վարչապետ Ջոն Ռասսելի գործադրած ջանքերն այդ ուղղու-
թյամբ ցանկալի արդյունք չեն տվել: Բռնի ճանապարհով Իռլանդիայում 
կարգ ու կանոն հաստատելը ավելի է գրգռելու ժողովրդին և կարող է 
պատերազմի պատճառ դառնալ: Դա վտանգավոր է թե՛ Անգլիայի և թե՛ 
Իռլանդիայի համար: Շ. Գրոֆորդը խորհրդարանին հարց տվեց, թե ինչու 
չեն կատարվում «Ռիփիլ ընկերության» արդար պահանջները: Նա հայ-
տարարեց, որ Իռլանդիայի «խեղճութեան պատճառներէն մեկն ալ 
բողոքական եկեղեցւոյն ուղղափառ ժողովրդեան չարիքը պահուիլն է»: 
Բայց անգլիական խորհրդարանում ականջալուր չեն այս կարգի 
խոսակցություններին: Շ. Գրոֆորդի ելույթին անդրադարձած լորդ 
Ջ. Ռասսելը ներկայացրեց 1796 թ. մի փաստաթուղթ, որով Իռլանդիայի՝ 
խորհրդարան ունեցած տարիների «խեղճությունը ցուցընել ուզեց»: Նա 
պատգամավորներին խնդրեց Շ. Գրոֆորդի առաջարկությունները 
չընդունել: Խորհրդարանը հարգեց նրա խնդրանքը, և Շ. Գրոֆորդի առա-
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ջարկությունները ձայների մեծամասնությամբ մերժվեց65: 1848 թվականի 
հուլիսի 24-ին անգլիական իշխանությունները վերացրին «Habeas Corpus 
Act»-ով սահմանված անձնական անվտանգության երաշխիքները, զանգ-
վածային ձերբակալություններ կատարեցին, մարդկանց զենքն առգրա-
վեցին: Ու. Օ’Բրայենի, Թ. Միգերի, Ջ. Դիլլոնի, Մ. Դոհերի ձերբակալման 
համար մեծ պարգևավճար սահմանեցին: Միայն դրանից հետո Համա-
դաշնության ղեկավարները ժողովրդին ապստամբության կոչ արեցին: 
Ապստամբության կենտրոն ընտրվեց Կիլկեննի քաղաքը, որի հարևան 
Ուաթերֆորդ, Վեկսֆորդ և Կարրիկ քաղաքներում 4-5 հազար զինված 
կամավորներ էին կուտակված: Մինչ Համադաշնության խորհուրդը 
Կիլկեննիում որոշում էր ապստամբության հարցը, առանձին վայրերում 
տարերային ելույթներ սկսվեցին, որոնք գլխավորեցին Թ. Միգերը, 
հոգևորական Բիրնը և ուրիշներ: Ու. Օ’Բրայենը իր տրամադրության 
տակ եղած 300-400 մարդկանցով հարավային կոմսություններում սկսեց 
մի տեղից մյուսը գնալ66: «Եվրոպա»-ին հասած լուրերով՝ Ու. Օ’Բրայենը 
3-4 հազար հոգով գնացել է Ֆերսեն, իսկ գեներալ Մաք Դոնալդը զորքով 
շարժվում է նրա դեմ: Հուլիսի 30-ին Տիպպերերի կոմսությունում խռովու-
թյուն է եղել, ապստամբների մի գունդ ընդհարվել է ոստիկանության հետ, 
10-12 մարդ սպանվել է, իսկ ապստամբությունը՝ ձախողվել67: Իրականում 
Ու. Օ’Բրայենը 300-400 մարդկանցով, որոնք վատ էին զինված և գրեթե 
պարեն չունեին, հավաքվեցին Տիպպերերում: Թույլ կազմակերպված 
ապստամբական այս ջոկատը ագարակներից մեկում շրջապատեց ոստի-
կանական ուժերին, բայց երբ ապստամբներից երկուսը սպանվեցին, Ու. 
Օ’Բրայենը ջոկատին հրամայեց ցրվել68:  

«Եվրոպա»-ի տեղեկություններով՝ ամեն տեղ ուղղափառ քահանա-
ները դեմ են ապստամբությանը և ժողովրդին համոզում են չապստամբել 
ու հանդարտության կոչեր են անում69: «Եվրոպա»-ի լրագրողները ճիշտ 
են հասկանում բարձրագույն կաթոլիկ հոգևորականության դիրքորոշման 
փոփոխությունը, որոնք, համագործակցելով Ռիփիլական համադաշնու-
թյան հետ, միաժամանակ ապստամբական շարժման պարտությունից 
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հետո ակտիվացրին քարոզչությունը զինված պայքարի դեմ՝ ձգտելով 
ազդելու իռլանդական գյուղացիության կրոնական տրամադրության 
վրա70: «Եվրոպա»-ի դիտարկմամբ՝ կաթոլիկ քահանաների խնդիրը 
կարևորել է անգլիական վերահսկողության բյուրոյի ղեկավար լորդ 
Էլլենբորոն (1790-1871): Նա, անդրադառնալով Իռլանդիայի ներկայիս 
վիճակին, «ամէն չարեացը պատճառը» համարել է այն, որ «իրլանտացւոց 
մեծ մասին (ուղղափառ) կրօնին տէրութեան կողմանէ խոր աչքով կը 
նայուի»: Ուստի առաջարկել է, որ «ուղղափառաց եկեղեցականներուն 
տերութիւնը եկամուտք կապէ» և այն գումարով, որը հիմա կառավարու-
թյունը տրամադրում է Իռլանդիայի կարիքների համար «ժողովրդապե-
տական եկեղեցիներ շինեն ու եկեղեցականաց համար երկիր գնեն ու 
իրենց ձեռքը տան»: Այս առաջարկությունը պաշտպանեց լորդ Մոնդիեկլը 
և հիշեցրեց, որ ժամանակին «խիստ բողոքական» Ջորջ III թագավորը 
ուղղափառ եկեղեցականներին ցանկանում էր թոշակ տալ71:  

«Եվրոպա»-ն համառոտ ներկայացնում է 1848 թ. սեպտեմբերի 5-ին 
անգլիական խորհրդարանում Վիկտորյա թագուհու խոսքը, որտեղ 
կարևոր տեղ է զբաղեցրել Իռլանդիայի խնդիրը: Թերթի պատմելով՝ նա 
հավանություն տվեց «բռնական գործքերն ու յանցանքները խափանելու» 
ուղղությամբ խորհրդարանի գործունեությանը, որը շատ բարերար ազդե-
ցություն ունեցավ: Թագուհին կարևորեց Իռլանդիայում պարենի սակա-
վության պատճառով աղքատներին Միացյալ թագավորության բոլոր կող-
մերի մարդկանց ողորմածությամբ օգնություն հասցնելը և քննադատեց 
«կերպաւորված ընկերակցութիւններին», որոնք իռլանդացիների «տառա-
պանքն առիթ առնելով՝ վշտակիր հպատակներս ապստամբելու կը 
գրգռէին»: Թագուհին շնորհակալություն հայտնեց Իռլանդիայի հարցում 
խորհրդարանի անդամների դրսևորած անկեղծության, իմաստության և 
կառավարության հետ համագործակցության համար: Նա միաժամանակ 
կարևորեց «Իրլանտայի կուսակալին ցուցուցած զօրութիւնն ու անդրդու-
ելի հաստատութիւնը, որ մեծ շնորհակալութեանս արժանի է»72:  

«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ 1848 թ. սեպտեմբերին Դուբլինից ստաց-
ված լուրերը հայտնում են, որ Կիլկեննի մոտ խռովարարները ապստամ-
բություն բարձրացնելու փորձ են արել: Նրանց հիմնական ուժերը հրա-
ցաններով ու ատրճանակներով զինված 4 հազար մարդիկ են եղել, ովքեր 
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բանակել են Տիպպերերի կոմսությունում: Խռովարարները այրել են 
ոստիկանության շենքը և կողոպտել, հարձակվել Պորտլենդի ոստիկա-
նության վրա: Այսպիսի արյունահեղ շփոթություններ տեղի են ունեցել 
նաև Իռլանդիայի այլ վայրերում՝ մասնավորապես Ուոթրֆորտում, 
որտեղ 6-12 հազար ապստամբ են հավաքվել: Գեներալ ՄաքԴոնալդը 
պատրաստվում է նրանց վրա հարձակվելու: Քլոնմելի, Բորդլոյի տարած-
քում զինված գյուղացիների խմբեր են շրջում, որոնք գիշերը զբաղվում են 
կողոպուտով: Նրանք հիմնականում գողանում են զենք և ուտելիք73:  

Չնայած այս տարերային, ցաքուցրիվ, չկազմակերպված գյուղացիա-
կան ելույթներին՝ 1848 թ. սեպտեմբերին իռլանդական Համադաշնության 
շարժումն անկում ապրեց: Ռիփիլականներից տարանջատվեցին հոգևո-
րականներն ու ազնվականները: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ սեպտեմբերի 
13-ին Իռլանդիայի ազնվականներն ու ղեկավարները 80 հազար ստորա-
գրությամբ մի աղերսագիր հանձնեցին Իռլանդիայի լորդ կուսակալին: 
Նրանում ասվում է, որ իրենք դեմ են ռիփիլին: Կուսակալն աղերսագիրը 
հանձնողներին սիրով ընդունեց և խոստացավ իր կողմից այս խնդրագրի 
կատարմանը ընթացք տալ: Սեպտեմբերին, Իռլանդիայի վիճակը գնահա-
տելով խաղաղ, «Եվրոպա»-ն գրում է, որ «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի 
ղեկավարներ Ու. Օ’Բրայենը, Թ. Միգերը և իրենց ընկերները սեպտեմ-
բերի 18-ին մեծ թվով զինվորների ուղեկցությամբ տարվել են Քլոնմել, 
որտեղ կանգնելու են դատարանի առաջ: Հոկտեմբերի 9-ին Ու. Օ’Բրայենը 
Քլոնմելի դատարանի վճռով ճանաչվեց հանցավոր և մահվան դատա-
պարտվեց: Իռլանդական շարժումն ի սկզբանե անկողմնակալ լուսաբա-
նած «Եվրոպա»-ն նույնպիսի անկողմնակալությամբ, առանց որևէ դիրքո-
րոշում ցուցաբերելու, պատմում է դատավարության ընթացքի և 
Ու. Օ’Բրայենի կեցվածքի մասին: Թերթի պատմելով՝ թագավորական 
ատենադպիրի այն հարցին, թե ինչ կասես, որպեսզի օրինական վճիռը 
քեզ վրա չտարածվի, Ու. Օ’Բրայենը այսպիսի պատասխան տվեց. «Ես 
հոստեղս իմ վարմունքս արդարացընելու միտք չունիմ, թէպետ և ասիկա 
յարմար առիթ մըն էր: Իմ խիղճս հանդարտ է, ու ինծի կը ցուցընէ որ ես իմ 
հայրենեացս ունեցած պարտքս կատարեցի. այնպէս գործեցի, ինչպես որ 
իմ համոզմանս նայելով ամէն Իրլանտայի գործելու պարտական է: Բայց 
հիմա աս իմ հայրենեացս ունեցած պարտքս կատարելուս զոհ կ’ըլլամ: 
Ինչպէս որ գիտէք նէ, անանկ ըրէք»74: 

                                                                 
73 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 26 սեպտեմբերի, թիվ 39, էջ 165, 3 հոկտեմբերի, թիվ 40, 

էջ 170: 
74 «Եվրոպա», 1848, 24 հոկտեմբերի, թիվ 43, էջ 181: 
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Նրա խոսքից հետո դատավոր Բլեքբերնը սև գլխարկը դրեց գլխին և 
հայտարարեց դատարանի վճիռը, ըստ որի՝ Ու. Օ’Բրայենը պետք է մա-
հապատժի տեղում կախաղան բարձրացվի, մինչև մահանա, ապա գլուխը 
մարմնից հեռացվի, իսկ մարմինը քառատվի: Դատավորի վճիռը 
հրապարակելուց հետո սրահում մի քանի րոպե լռություն տիրեց, որից 
հետո մարդիկ մոտեցան և Ու. Օ’Բրայենին հրաժեշտ տվեցին: Ըստ 
«Եվրոպա»-ի՝ Ու. Օ’Բրայենն «առանց այլայլելու կը կենար, այրական 
կենդանութեամբ ու ծիծաղելով եկողներուն ձեռքը կը թոթուէր»: Երբ նրա 
մահվան դատավճիռը փողոցներում հրապարակվեց, դատարանի առջև 
բազմություն հավաքվեց և մեծ գրգռություն ցուցաբերեց: Կանայք գոռում 
էին և այս ու այն կողմ վազում: Իշխանությունները միայն մեծ թվով 
պահապանների աջակցությամբ կարողացան Ու. Օ’Բրայենին բանտ 
տեղափոխել, որից հետո ժողովուրդը ցրվեց: Ու. Օ’Բրայենի մահվան 
վճիռը փոխվեց ցմահ բանտարկությամբ: Հույս կա, գրում է թերթը, որ մի 
քանի դատապարտվածների համար նույնպես մահապատիժը կփոխվի75: 

1848 թ. վերջին «Եվրոպա»-ն, անգլիական մամուլի լրատվությամբ, 
Իռլանդիայի հարավային գավառների վիճակը «շատ ողորմելի» է ներկա-
յացնում, «ամենուրեք սով, պակասութիւն ու կարոտութիւն կտեսնես»: 
Մարդիկ հուսահատված միմյանց հարցնում են, թե ինչ է իրենց սպասում: 
Դարձյալ դժգոհության և խռովության նշաններ են երևում76: Բայց 1848 
թվականի վերջին նոր ապստամբություն տեղի չունեցավ, քաղաքական 
կյանքն Իռլանդիայում անկում ապրեց, «Իռլանդական համադաշնու-
թյուն»-ը փլուզվեց, իսկ «Ունիայի ակտ»-ը չեղարկելու քարոզչությունը 
դադարեց: «Իռլանդական համադաշնության» և «Ռիփիլ ընկերության» մի 
քանի ակումբներ միայն 1858 թ. միավորվեցին «Ֆեննի» իռլանդական 
հանրապետական եղբայրության գաղտնի ընկերությունում, որը սկիզբ 
դրեց ազգային նոր շարժման: 

    
        

                                                                 
75 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 24 հոկտեմբերի, թիվ 43, էջ 181,  7 նոյեմբերի, թիվ 45, 

էջ 187:   
76 «Եվրոպա», 1848, 19 դեկտեմբերի, թիվ 31, էջ 211,  1849, 30 հունվարի, թիվ 5, 

էջ 18: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

«Եվրոպա» շաբաթաթերթը 1848 թ. իռլանդական ազգային շարժումը, 
որն ըստ էության քաղաքական ինքնավարության համար պայքար էր, 
լուսաբանեց հիմնականում անգլիական մամուլի լուրերով, անկողմնա-
կալ դիրքերից: Թերթի լրագրողները հասկանում էին, որ իռլանդական 
շարժումը նպատակաուղղված է չեղարկելու 1800 թ. անգլո-իռլանդական 
«Ունիայի ակտ»-ը և վերականգնելու իռլանդական խորհրդարանը: 

    

Գրականություն Գրականություն Գրականություն Գրականություն     

1. Գալէմքէարեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, 
Վիեննա, 1893: 

2. «Եվրոպա», Վիեննա, 1847, 1848: 
3. Андерсон К. М., Ирландия, год 1798. Встречи с историей: Научно-
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Освещение ирландского национального движения 1848 г. Освещение ирландского национального движения 1848 г. Освещение ирландского национального движения 1848 г. Освещение ирландского национального движения 1848 г.     
в периодическом издании «Европа»в периодическом издании «Европа»в периодическом издании «Европа»в периодическом издании «Европа»    

Феликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс Мовсисян  
РезюмРезюмРезюмРезюмееее    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Уния, Рипил, общество, «Молодая Ирландия», 
«Нация», «Объединенные ирландцы», сепаратный, национальный, 
движение 

Ирландское национальное движение 1848 г. нашло определенное 
отражение в армянской периодической печати того времени, в том числе, в 
еженедельной газете «Европа». В истории армянской периодической 
печати «Европа» занимает свое особое место не только как официальный 
орган венских Мхитаристов, но и как газета, публикующая исключительно 
актуальные политические новости. 

Редакторы и журналисты газеты освещали политические события, 
происходящие в Европе, в соответствии с полученной информацией, «в 
европейском стиле и мастерством». Взяв за основу только надежные источ-
ники, журналисты конгрегации Мхитаристов, европейские политические 
события, самые острые и запутанные проблемы представляли читателям 
ясным и доступным языком. Миссией своего периодического издания 
Мхитаристы считали беспристрастное и объективное освещение европейс-
ких политических событий, всегда оставаясь верным правде. Именно с 
этих позиций «Европа» освещала ирландское национальное движение в 
числе других революционных и национально-освободительных событий, 
происходящих в европейских странах в 1848 году. 

Редакторы и журналисты газеты, на основе европейских публикаций 
и полученной информации, объективно рассказывали о тяжелом 
социальном положении ирландского народа, о сформированных полити-
ческих обществах и организациях, осуществляющих национальное движе-
ние, а также об их руководителях. Представители конгрегации 
Мхитаристов понимали, что в Ирландии происходит не только движение 
за политическую автономность, но и события социального и религиозного 
характера. Целью ирландского национального движения и восстания 1848 
года они справедливо считали упразднение англо-ирландского «Акта об 
Унии» в 1800 году, восстановление самостоятельного ирландского 
парламента, устранение катастрофических последствий голода 1847 года и 
осуществление эмансипации католиков. 
        



 
– 256 – 

Coverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “EuropeCoverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “EuropeCoverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “EuropeCoverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “Europe””””    
    

Feliks  Movsisyan Feliks  Movsisyan Feliks  Movsisyan Feliks  Movsisyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Union, Ripil, company, “Young Ireland”, “Nation”, “United 
Irish”, separatist, national, movement  

The Irish national movement in 1848 received certain response in the 
Armenian periodicals of the time, including the “Europe” weekly. “Europe” has 
a special place in the history of the Armenian periodical press, not only as the 
official newspaper of the Mekhitarists in Vienna, but also as a newspaper 
publishing exclusively urgent political news. 

The newspaper's editors and journalists cover the political events in 
Europe with a selection of news about them with “European style and skill”. 
Based only on reliable sources, the journalists of the Mekhitarist Congregation 
present the most acute issues to the readers in the simplest and most accessible 
language. The Mekhitarists considered the mission of their periodical to be an 
impartial coverage of European political events remaining loyal to the truth. 
With this approach, “Europe” in 1848, along with the revolutionary national-
liberation struggle in European countries, covered by the Irish National 
Movement. 

The newspaper’s editors and journalists, based on the news received from 
European publications, impartially tell about the difficult social situation of the 
Irish people, the national movement based on political companies and 
organizations, and their leaders. The Mekhitarist monks understand that not 
only political autonomy but also a social-religious movement is taking place in 
Ireland. They rightly consider the purpose of 1848 revolt to be the cancellation 
of the Anglo-Irish Union Act in 1800, restoration of the independent Irish 
Parliament, the elimination of the catastrophic consequences of the famine in 
1847 and the implementation of Catholic emancipation. 

 
 
 
 

ՆերկայաՆերկայաՆերկայաՆերկայացվել էցվել էցվել էցվել է    15151515....10101010.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.22.22.22.10101010.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930 
ՖրանսՖրանսՖրանսՖրանս----պրուսական պատերազմի լուսաբանումը պրուսական պատերազմի լուսաբանումը պրուսական պատերազմի լուսաբանումը պրուսական պատերազմի լուսաբանումը     

««««Արշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյան» » » » թերթում թերթում թերթում թերթում     
Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան     

Աննա Դեմիրխանյան Աննա Դեմիրխանյան Աննա Դեմիրխանյան Աննա Դեմիրխանյան     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Ֆրանսիա, Պրուսիա, պատերազմ, Սեդան, հայ 
մամուլ, արձագանք, ազգային-պահպանողական հոսանք, Ղ. Պալդազար-
յան        

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
1866 թվականի հունիսի 16-ին սկսված ավստրո-պրուսական պատե-

րազմում, եվրոպական հասարակայնության սպասումներին հակառակ, 
Պրուսիան արագ հաղթանակ տարավ: Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ի 
միջնորդությամբ 1866 թ. օգոստոսի 23-ին Պրահայում կնքվեց հաշտու-
թյան պայմանագիր: Դա հնարավորություն տվեց Պրուսիային Եվրոպայի 
կենտրոնում ստեղծելու գերմանական ազգային պետություն: Պրուսիայի 
գլխավորությամբ 1867 թ.  Հյուսիսգերմանական միության ստեղծումից 
հետո կտրուկ սրվեցին Ֆրանսիայի և Պրուսիայի հարաբերությունները: 
1870 թվականի մայիսին Ֆրանսիայի և Պրուսիայի միջև ծավալվեց դիվա-
նագիտական հակամարտություն, որը հանգուցալուծվեց Էմսում ընթա-
ցող բանակցությունների ժամանակ: «Էմսի ճեպագիրը» պատճառ 
դարձնելով՝ Ֆրանսիան 1870 թ.  հուլիսի 19-ին պատերազմ հայտարարեց 
Պրուսիային: Պատերազմ սկսելով՝ Ֆրանսիան ձգտում էր պահպանելու 
իր գերիշխանությունը Եվրոպայում և խոչընդոտելու Գերմանիայի միա-
վորումը: Ֆրանս-պրուսական պատերազմը Գերմանիայում ընկալվեց 
որպես ազգային գոյատևման և անկախության համար պատերազմ: 
Պրուսիայի կանցլեր Օտտո Ֆոն Բիսմարկը (1815-1898) գտնում էր, որ 
Ֆրանսիայի դեմ հաղթական պատերազմը հնարավորություն կտա 
Պրուսիայի գլխավորությամբ ավարտելու Գերմանիայի լիակատար միա-
վորումը1:  

««««Արշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյան» » » » թերթը թերթը թերթը թերթը ֆֆֆֆրանսրանսրանսրանս----պրուսական պատերպրուսական պատերպրուսական պատերպրուսական պատերազմի ազմի ազմի ազմի 
մասինմասինմասինմասին::::     

Ժամանակի հայ պարբերական մամուլում արձագանք գտավ ֆրանս-
պրուսական պատերազմը, որը հայ պատմագրությունում գրեթե ուսում-

                                                                 
1 Տե՛ս Ховард М., Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона III, 

1870-1871, М., 2020, էջ 13: 
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նասիրված չէ: Պատերազմին անդրադարձած մի շարք հայ պարբերա-
կանների թվում խնդրի հրատապ լուսաբանմամբ առանձնանում է զմյուռ-
նահայ «Արշալույս արարատյան» թերթը: 1840 թվականը բարեբախտ 
եղավ զմյուռնահայության համար: Գաղթօջախի անդրանիկ պարբերա-
կանը ստեղծելու, խմբագրելու ու հրատարակելու պատիվը վիճակվեց 
Մեսրոպյան վարժարանի սաներից մեկին՝ Ղուկաս Պալդազարյանին 
(1810-1878): Նա, «ազգասէր բարեկամներէն բաւական քաջալերութիւն 
ընդունելով ըստ ամենայնի մասին», ձեռնամուխ եղավ քաղաքական, 
բանասիրական և առևտրային լրագրի հրատարակմանը՝ հույս ունենա-
լով, որ իր թերթը սիրով կընդունվի հայության կողմից2: Երեսունութ 
տարի՝ 1840-1878 թվականներին, նա խմբագրեց և տնօրինեց թերթը՝ 
միայնակ կրելով հրատարակության ու տարածման ողջ ծանրությունը3:  

Հայ պատմագրության և հրապարակախոսության մեջ Ղ. Պալդա-
զարյանի թերթի մասին հակասական կարծիքներ են արտահայտվել: Հայ 
լրագրության պատմության գիտակ Հ. Գրիգորիս վ. Գալեմքարյանի 
կարծիքով մինչ «Արշալույս արարատյան»-ի լույս տեսնելը հայ լրագրերը 
«իբրև աստղ գիշերոյ» «իրենց տկար լուսովն, կարճատև կենօքն լոկ զարդ 
մըն էին հայ ազգին»: Բայց «Արշալույս արարատյան»-ի հրապարակու-
մով՝ «նոր կեանք կը սկսի», որը սկզբում «աղոտ կը լուսաւորէր Հայ 
աշխարհն, սակայն ի սուղ ժամանակի պայծառացաւ հետզհետէ…»4: 
Ոմանք այս թերթն անվանել են «ռեակցիոն օրգան»: Մասնավորապես 
Միքայել Նալբանդյանը (1829-1866) «Արշալույս արարատյան»-ը համա-
րում էր «մի անարգ թերթ», իսկ նրա խմբագրին՝ «կաշառված, սրիկա, 
վարձկան, թուրքական լրտես, յուրաքանչյուր ամիս մատնություններ 
անող»5: Արևմտահայ դեմոկրատական հոսանքի երևելի դեմքերից 
Ստեփան Ոսկանյանի (1825-1901) կարծիքով «Արշալույս արարատյանը» 
«ըղձալի օրը չծագեցավ և իր անունը միայն հոտած թերթի մը վրայ կը 
տեսնուի, ըսել է թէ իր նշոյլը սուտ է և յոյս անգամ չպիտի բերէ թող թէ 
լոյս»: Մերժելով այս ծայրահեղությունները՝ արևմտահայ հասարակական 

                                                                 
2 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1840, 10 օգոստոսի, թիվ 1: 
3 Տե՛ս Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1839-1860), Երևան, 

1984, էջ 26-27:  
4 Գալէմքէրեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա 

1893, էջ 52: 
5 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Երևան 1949, էջ 226-

227: 
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ականավոր գործիչ, խմբագիր, գրող Մատթեոս Մամուրյանը (1830-1901) 
Ղ. Պալդազարյանին բնութագրում է որպես «մեծ բազմարդիւն խոհական 
ազգային խմբագիր», որը «հայ օրագրութեան մէջ եզական պատկեր մ’էր, 
և պիտի մնա միշտ՝ իր գաղափարներավն ու իրեն յատուկ արժանիքովն»: 
Ըստ Մ. Մամուրյանի, երբ «Արշալույսն երևցաւ, նոր թուական մը բացուե-
ցաւ անշուշտ հայոց համար», քանզի շուրջ 40 «տարի կռուեցավ իր գրչով 
այդ արշալույսը փայլեցնելու Արարատայ վրայ… ամեն արգելքներ 
տապալելով կարող եղաւ հայութիւնը, մամուլով մ’օժտել, և հայոց մէջ նոր 
շաւիղ մը բանալ յառաջադիմութեան, որու մեջ վերջերն ուրիշներ ալ 
մտան»6: Մ. Մամուրյանի բնութագրմամբ՝ «հայ խմբագրաց այս անուանի 
նահապետը» իրականում «բավականաչափ պարզամիտ, անհամարձակ 
մտավորական էր»7 և զգուշավոր խմբագիր, հատկապես երբ ազգային ու 
քաղաքական հարցեր էր լուսաբանում: Ղ. Պալդազարյանը արևմտահայ 
ազգային-պահպանողական հոսանքի երևելի դեմքերից էր, որը ամենևին 
էլ «գրեթե ամենակարող, ամեն ինչի ընդունակ գործիչ» չէր: Նա նաև «ոչ 
ազգասեր և ոչ ազնիվ մեթոդներով պայքարող»8 հասարակական գործիչ 
ու խմբագիր չէր: Որպես ազգային-պահպանողական գործիչ՝ Ղ. Պալդա-
զարյանը հետևողական էր, իր գաղափարներին հավատարիմ, անկոտ-
րում խմբագիր էր, որը կարևորում էր ազգային միասնության ու համա-
խմբման, ազգապահպանության և հայրենիքի վերածնության գաղափար-
ները9: Այս իմաստով «Արշալույս արարատյան»-ի դերը գաղթօջախի և 
գաղութահայության կյանքի լուսաբանության մեջ է, որով թերթը 
սկզբնաղբյուրի դեր է կատարել, դարձել Զմյուռնիայի, տարբեր մասերում 
հաստատված հայ համայնքների կյանքի ու գործունեության տարեգրու-
թյունը: «Արշալույս արարատյան»-ը թղթակիցներ ուներ ոչ միայն Թուր-
քիայի տարբեր անկյուններում, այլև եվրոպական շատ երկրներում, ինչ-
պես նաև Եգիպտոսում, Հնդկաստանում, Ռուսաստանում, Պարսկաստա-
նում, Լիբանանում, Ավստրալիայում: Նրանք պարբերաբար թերթին 
թարմ լուրեր էին ուղարկում հայկական համայնքների կյանքում և 
աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություն-
ների մասին: Ղ. Պալդազարյանը միաժամանակ օտարերկրյա մամուլից 

                                                                 
6 «Արևելյան մամուլ», 1878, հունիս, էջ 65-66: 
7 Հակոբյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 30: 
8 Նույն տեղում: 
9 Տե՛ս Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1861-1880), Երևան, 

1987, էջ 51: 
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հրատապ լուրեր էր քաղում և դրանք զետեղում թերթի «քաղաքական» 
բաժնում: Այդ հրապարակումներում նա «բաւական հանդուրժողն էր, և 
գիտէր լրագրական քաղաքավարութիւն, և ընդհանրապէս անկողմնակա-
լութեամբ»10 էր լուսաբանում աշխարհում կատարվող քաղաքական իրա-
դարձությունները: Դրանց թվում նա կարևորում էր հատկապես եվրոպա-
կան երկրների քաղաքական անցուդարձը: Այդ իրադարձությունները 
լուսաբանելիս Ղ. Պալդազարյանը հիմնականում հանդես էր գալիս 
որպես լրաքաղ, երբեմն էլ չէր խուսափում սեփական կարծիք հայտնե-
լուց: Նա կարևորում էր հատկապես 1848-1852 թթ. եվրոպական հեղափո-
խական և ազգային-ազատագրական շարժումները, որոնց վերաբերյալ 
միանշանակ դիրքորոշում չուներ: Միապետական կարգերի կողմնակից, 
թուրքական իշխանությունների նկատմամբ լոյալ տրամադրված Ղ. 
Պալդազարյանը չէր ողջունում Օսմանյան կայսրության կազմում գտնվող 
Դանուբյան իշխանությունների ժողովուրդների ազատագրական պայ-
քարը: Նա նույնիսկ քննադատում էր մոլդովացիներին ու վալախներին 
այն բանի համար, որ ոտքի են ելել «բարեխնամ սուլթանի» իշխանության 
դեմ: Նույն մոտեցումը Ղ. Պալդազարյանը չէր դրսևորում Ավստրիական 
կայսրության դեմ իտալացիների ու հունգարացիների պայքարի հարցում: 
Նա իտալացի ժողովրդի պայքարի առաջնորդ Գարիբալդուն (1807-1882) 
անվանում է քաջ, իմաստուն, հռչակավոր զորապետ, որի գլխավորու-
թյամբ «Իտալիան յուր կատարեալ ազատութիւնը, անկախութիւնը պիտի 
ստանայ»11: Բայց երբ Ջ. Գարիբալդին փորձեց քաղաքական գործունեու-
թյուն ծավալել և գործնական քայլեր ձեռնարկեց Նոմն ու Վենետիկը 
Իտալական թագավորությանը միավորելու ուղղությամբ, Ղ. Պալդազար-
յանը նրան հորդորեց հետևել «խոհեմության խրատներին»: Ջ. Գարիբալ-
դու նպատակը որակելով «հանդուգն դիտավորություն»՝ «Արշալույս 
արարատյան»-ը նույնիսկ ցավ հայտնեց, որ նա իր «եռանդուն հրապարա-
կախոսութիւններովը» «չարաչար կպախարակե» Ֆրանսիայի կայսր 
Նապոլեոն III-ին12:  

Չնայած դրան՝ Ղ. Պալդազարյանի «Արշալույս արարատյան»-ը 
միանգամայն չեզոք, անկողմնակալ և «զգուշավոր գրվածքով» անդրա-
դարձավ ֆրանս-պրուսական պատերազմին: Թերթը հանգամանորեն չի 
անդրադառնում պատերազմի դրդապատճառներին և պատերազմական 

                                                                 
10 Գալէմքէրեան Հ. Գրիգորիս վ., նշվ. աշխ., էջ 56: 
11 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1860, թիվ 631, 1861, թիվ 646, 650: 
12 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», 1862, թիվ 672, 680, 681, 682: 
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բոլոր գործողություններին, այլ նախընտրում է ներկայացնել կարևորա-
գույն իրադարձությունները: «Արշալույս արարատյան»-ի մեզ հասած հա-
մարները վկայում են, որ թերթը ֆրանս-պրուսական պատերազմի մասին 
հրապարակումներում ուշադրությունը կենտրոնացրել է հիմնականում 
Սեդանի ճակատամարտի, Փարիզի պաշարման և Ֆրանսիայի պարտու-
թյան վրա: «Արշալույս արարատյան»-ը 1870 թ. դեկտեմբերին գրում է, որ 
պատերազմից հասած լուրերի համաձայն՝ երկու երկրների կացությունը 
համարում է առանց էական փոփոխությունների: Եթե նույնիսկ մի 
փոքրիկ փոփոխություն կա, ապա «առաւելապէս ի նպաստ գերմանական 
զօրաբանակաց է, որոց յաջողութիւնը’ ի սկզբանէ չարդարացաւ ’ի զար-
մանս բոլոր աշխարհի»: Մյուս կողմից՝ ֆրանսիական փոքրաթիվ զորա-
բանակների «ձախորդութիւնը՝ դժբաղդաբար, կշարունակուի»: Չնայած 
Փարիզում գտնվող ֆրանսիական զորագնդերը մի քանի անգամ հարձակ-
վել են քաղաքը պաշարած պրուսական զորքերի վրա, բայց չեն կարողա-
ցել «մեծ վնաս պատճառել թշնամուն»: Լուարի բանակը փորձեց առաջա-
նալ դեպի Փարիզ, բայց ծանր կորուստներ կրելով՝ «յետ մղուեցաւ գերմա-
նական հզօր բանակներէն»13: 

Ֆրանս-պրուսական պատերազմի առաջին ընդհարումը տեղի ունե-
ցավ 1870 թ. օգոստոսի 14-ին, երբ գերմանական 3-րդ բանակը հարձակ-
վեց ֆրանսիացի գեներալ Դյուոյի առաջին կորպուսի վրա, որը պետք է 
հսկեր սահմանը: Ֆրանսիացիներն այստեղ պարտություն կրեցին և նա-
հանջեցին, ապա անհաջողության մատնվեցին օգոստոսի 5-ին՝ 
Սպիշերնի, հաջորդ օրը՝ Վերտի, օգոստոսի 15-ին ՝ Մարս-Լա-Տուրի, իսկ 
օգոստոսի 18-ին՝ Գրավելոտի ճակատամարտերում: Այս պարտություն-
ներից հետո Նապոլեոն III-ը և ֆելդմարշալ Մակմահոնը (1808-1893) 
ձևավորեցին Շալոնի բանակը, որպեսզի ազատեն պաշարված Մեցը: 
Բայց Շալոնի բանակը Մեցում շրջափակման մեջ ընկավ, իսկ 
սեպտեմբերի 1-ին նոր ճակատամարտ սկսվեց Սեդանում14: «Արշալույս 
արարատյան»-ը, անդրադառնալով Սեդանի ճակատամարտին, մեջ-
բերում է ֆրանսիական «Ավենիր լիբերալ» թերթի հրապարակումը, ըստ 
որի՝ «Սեդան բառը լսելով, Ֆրանսիան առանց բացատրություններ պա-
հանջելու, անձնատուր եղավ այն քաղաքային ձեռնածուներին, որոնք 
օգտագործեցին ժողովրդին իրենց նպատակների իրագործման համար: 
Դրա արդյունքը եղան կողոպուտը և շարունակական բնույթ կրող անհա-

                                                                 
13 «Արշալույս արարատյան», 1870, 5 դեկտեմբերի, թիվ 892: 
14 Տե՛ս Ховард М., Указ. соч., էջ 25-26, История Франции, т. 2, էջ 385-388: 
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ջողությունները»: Թերթը նշում է, որ Սեդանի պարտության համար 
մեղսակից է յուրաքանչյուր ֆրանսիացի, որը նվաստացուցիչ կարելի է 
համարել ամբողջ Ֆրանսիայի համար: Ըստ թերթի՝ «Սէտանի դէպքին ինչ 
ըլլալը յայտնի է. այսինքն անձնուրացութեան մեծ գործ մըն էր ’ի մէջ մեծ 
շփոթութեան մը»15:  

Ֆրանսիայի պատմության մեջ թերևս ամենախայտառակ պարտու-
թյուններից մեկը տեղի է ունեցել Սեդանի մատույցներում 1870 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին: Մարշալ Ֆրանսուա Բազենը (1811-1888) փորձեց 
պահպանել իր 150-հազարանոց բանակը Գրավելոյի ճակատամարտից 
հետո և փակվեց Մեց ամրոցում, որը պաշտպանել չկարողացավ և հանձ-
նեց թշնամուն: Մինչ ֆրանսիացիները սպասում էին, որ Նապոլեոն III-ը 
օգնական զորքով կժամանի և կստանձնի բանակի հրամանատարու-
թյունը, պրուսական 200 հազաանոց բանակը օգոստոսի 30-ին ջախջախեց 
Մ. Մակմահոնի բանակը: Նա նահանջեց Սեդան և հայտնվեց շրջափակ-
ման մեջ: Ֆրանսիական բանակը Նապոլեոն III-ի հրամանով փորձեց 
ճեղքել շրջապատման օղակը, բայց դարձավ իդեալական թիրախ պրու-
սական 500 հրետանու համար: Մ. Մակմահոնի վիրավորվելուց հետո 
բանակի հրամանատարությունը ստանձնեց նախ գեներալ Օգյուստ 
Դյուկրոն (1817-1882), ապա՝ Էմմանուել դը Վիմպֆենը (1811-1884): Նրանք 
մի քանի անհաջող գրոհ ձեռնարկեցին, բայց հարկադրված տեղի տվեցին 
պրուսական բանակի կազմակերպված գործողություններից: Երկու ժամ 
անց ֆրանսիական բանակը խուճապահար նահանջեց: Երբ գերմանացի-
ները սկսեցին հրետակոծել նաև Սեդան քաղաքը, ֆրանսիացիները սպի-
տակ դրոշ բարձրացրին: Ֆրանսիական բանակը, չնայած զինվորների 
նվիրվածությանն ու խիզախությանը, ունեցավ 3 հազար սպանված, 14 
հազար վիրավոր, 3 հազար զինաթափված Բելգիայի տարածքում, 83 
հազար գերեվարված սպա և զինվոր Նապոլեոն III-ի հետ միասին: 
Ճակատամարտի հաջորդ օրը Սեդանի աղետի գլխավոր մեղավոր 
գեներալ Է. դը Վիմպֆենը և պրուսական բանակի գեներալ Հելմուտ ֆոն 
Մոլտկեն (1800-1891) ստորագրեցին ֆրանսիական բանակի անձնատվու-
թյան ակտը16:  

Սեդանում ֆրանսիացիների կրած պարտությունը պայմանավորված 
էր մի շարք պատճառներով: Բանակի գերագույն հրամանատարակազմը 
չէր տիրապետում իրավիճակին, ինչն ակնհայտ դարձավ պատերազմի 

                                                                 
15 «Արշալույս արարատյան», 1871, 9 հոկտեմբերի թիվ 920: 
16 Տե՛ս История Франции, Օтв. ред. Манфред А. З., т. 2, М., 1973, էջ 388-389:    
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սկզբում: Սակայն աղետի արմատները ավելի խոր էին: Ֆրանսիացիների 
պարտությունը հետևանք էր ոչ միայն անարդյունավետ կառավարման 
այլև ռազմական համակարգի սխալների: Ֆրանսիացիները լուրջ հիմքեր 
ունեին իրենց դժբախտությունները կապելու նախորդ 50 տարիների 
ընթացքում իրենց երկրում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական իրադար-
ձությունների հետ: Հենց այդտեղ պետք է փնտրել Ֆրանսիայի պարտու-
թյան հիմնական պատճառը:  

Սեդանի անկումից մեկ տարի անց «Արշալույս արարատյան»-ը 
գրում է, որ բոնապարտիստական կուսակցությունն ու մամուլը, ինչպես 
նաև գեներալ Օգյուստ Դյուկրոն (1817-1882) պատերազմին նվիրված իր 
գրքում սեպտեմբերի 4-ին «տեղի ունեցած խայտառակ յեղափոխութեան» 
համար մեղադրում են Ժյուլ Ֆավրի և Էռնեստ Պիկարի պես մարդկանց, 
որոնց պատճառով Ֆրանսիան «ոչ միայն մատնիչ եղաւ իւր պատուոյն, 
այլև պարկեշտութեան և արդարութեան ամեն օրինաց մատնիչ եղաւ»: 
Այժմ Լուի Բոնապարտն ու գեներալ Օ. Դյուկրոն՝ «այդ երկու քաջասիրտ 
և պատվարժան անձիք», աղաղակում են. «Զրպարտիչ Սէտանի, սուտ 
զրուցեցիք անամօթաբար»17: Բոնապարտիստական թերթերն արդարաց-
նում էին Սեդանի անձնատուր լինելը՝ գտնելով, որ 80 հազար գերի ըն-
կածները փրկվեցին մահից, 200 հազար ընտանիք «սև սգոյ մէջ պիտի 
չմտնեն և գուցէ Գաղղիան պիտի փրկուի: Ահա սա է ճշմարիտ պատմու-
թիւնը Սետանի»18: 

«Արշալույս արարատյան»-ը բոնապարտիստական մամուլի այս 
հրապարակման մասին կարծիք չի հայտնում: Թերթը դա թողնում է իր 
ընթերցողներին՝ գտնելով, որ նրանք արդեն ծանոթ են Սեդանի անձնատ-
վության մասին այլ հրապարակումների և կարող են այդ կարծիքները 
«բացատրել և իմանալ զքաղաքային մեծ երկպառակութիւնը որ կտիրէ 
այժմ Գաղղիոյ մէջ»: 

 Անդրադառնալով Փարիզի պաշարմանը՝ «Արշալույս արարատյան»-
ը գրում է, որ Ֆրանսիայից հասած լուրերը խիստ ծանր են, «քանզի հա-
մազգային պատերազմը սկսած է այս դժբաղդ մայրաքաղաքին մէջ,    որ 
գուցէ տեսարան պիտի ըլլայ սոսկալի արիւնահեղութեան»19:    Տեսնելով, 
որ ֆրանսիացիները չեն ցանկանում հանձնվել՝ գերմանացիները 
որոշեցին ճնշել նրանց՝ հարձակվելով Փարիզի վրա: Սեպտեմբերի 15-ին 
գերմանացիները հասան Փարիզի մատույցներին, և գեներալ Հ. Մոլտկեն 

                                                                 
17 «Արշալույս արարատյան», 1871, 9 հոկտեմբերի, թիվ 920: 
18 Նույն տեղում: 
19 «Արշալույս արարատյան», 1871, 27 մարտի, թիվ 906: 
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հրամայեց մուտք գործել քաղաք: «Արշալույս արարատյան»-ի պատմելով՝ 
երեքուկես ամիս է, ինչ գերմանական զորքերը պաշարել են Փարիզը, 
սակայն «գաղղիացիք դիւցազնական հայրենասիրութեամբ դէմ կը դնեն 
թշնամւոյն առանց անձնատուր ըլլալու խորհուրդը միտքերնէն անց-
նելու»: Թերթը ֆրանսիացիների դիմադրությունը որակում է «վեհանձ-
նական ընդդիմութիւն», որը չի կարող տեղի ունենալ առանց «մեծ 
նեղութեանց» և բազմաթիվ զոհողությունների: Այս առումով ֆրանսիա-
ցիներն արժանի են, որ իրենց պայքարն ունենա հաջող վախճան: 
Այսպիսի վախճան կանխատեսում էր նաև Փարիզի կառավարությունը: 
Եթե հավատանք ֆրանսիական թերթերի լրատվությանը, գրում է «Արշա-
լույս արարատյան»-ը, ապա «Փարիզի բնակչաց կացութիւնը խիստ հան-
դարտ և միանգամայն խիստ գործունեայ է: «Կեցցե՛ հասարակապետու-
թիւն» աղաղակները անպակաս կը լսուին փողոցներուն մէջ, և կառավա-
րութեան հայրենասիրական մէկ յայտարարութիւնը ամեն սիրտերը 
միաւորեց»20: Թերթը գրում է, որ ֆրանսիական կառավարությունը անցյալ 
գիշեր հրատապ նիստ է գումարել պրուսական բանակի Գլխավոր շտաբի 
պետ, ֆեդմարշալ Հ. Մոլտկեից ստացած նամակի կապակցությամբ: 
Գեներալ Տրոշյուն անմիջապես խորհուրդ հրավիրեց՝ այդ նամակին 
պատասխանելու համար: Կառավարության անդամներից մեկը՝ Էռնեսթ 
Պիկարը (1821-1877), խորհուրդ տվեց, որ պետք է օգուտ քաղել 
Հ. Մոլտկեի առաջարկությունից և «ի բանախօսութիւն մտանել հաշտու-
թեան վրայօք, եթէ պատւաւոր կերպիւ կրնայ ըլլալ»: Մինչդեռ Լ. Տրոշյուն 
իր ճարտասանությամբ կարողացավ համոզել, որ գեներալ Հ. Մոլտկեի 
առաջարկությունը ապացուցում է Պրուսիայի անհանգստությունը 
ստեղծված վիճակի համար: Պրուսացիները զգում են, որ ձմռանը իրենց 
վիճակը կարող է վտանգվել և «ձախորդ վախճան մի ունենալ» թշնամա-
կան երկրում: Նրա կարծիքով Հ. Մոլտկեն այդ առաջարկությամբ ցանկա-
նում է վհատեցնել Փարիզի բնակիչներին՝ իր նամակում չափազանցնելով 
գերմանացիների հաջողությունները: Եթե այս պայմաններում խոսվի 
հաշտության բանակցությունների մասին, ասել է Լ. Տրոշյուն, ապա 
Ֆրանսիան ստիպված կլինի գնալ «մեծամեծ զոհողությունների»: Ստեղծ-
ված իրադրությունում Ֆրանսիան պետք է շահագրգռված լինի պատե-
րազմը շարունակել, մանավանդ որ շուտով նրանց գավառներից օգնու-
թյան են հասնելու այլ զորագնդեր: Այս պարագայում «թէ Փարիզ մայրա-
քաղաքը կրնայ տակաւին երկար ժամանակ դիմանալ, թէ պատահած 

                                                                 
20 «Արշալույս արարատյան», 1870, 19 դեկտեմբերի, թիվ 899: 
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ձախորդութեանց կրնան յաղթութիւններ յաջորդել»: Կառավարության 
անդամները համոզվեցին Լ. Տրոշյուի հիմնավորման մեջ և համաձայնու-
թյան եկան պատերազմը շարունակելու «ամենայն զօրութեամբ»: Սակայն 
ինչպես ցույց տվեցին հետագա իրադարձությունները, գրում է «Արշալույս 
արարատյան»-ը, ֆրանսիական բանակը մասնակի հարձակումներով 
չկարողացավ հաղթանակ տանել պրուսացիների նկատմամբ: Ավելին, 
«Փարիզի պաշարման գիծը ամենևին չվնասուեցաւ և վերջապէս գաւառ-
ները ցայսօր չկրցան օգնական զօրագնդեր յուղարկել ի Փարիզ»21:  

Ըստ հասարակական կարծիքի՝ այս պայմաններում Փարիզի դիմադ-
րությունը չի կարող երկար տևել, որովհետև բնակիչները քաղցին չեն 
դիմանա և վաղ թե ուշ ստիպված կլինեն անձնատուր լինել: Միայն 
դրանից հետո հնարավոր կլինի հաշտության բանակցություններ սկսել 
բարեկամ չեզոք մեծ տերությունների «բարեկամական միջնորդությամբ»: 
Դա հնարավորություն կտա դադարեցնելու եվրոպական այս երկու 
երկրների միջև սկսված սոսկալի ու արյունահեղ պատերազմը: Եթե 
Լոնդոնի «Թայմզ» թերթի թղթակցի՝ Վերսալից ուղարկած թղթակցու-
թյանը հավատանք, շարունակում է «Արշալույս արարատյան»-ը, ապա 
«գերմանական պաշարող զօրագնդաց կացութիւնն ալ վտանգէ ազատ չէ»: 
Այդ թղթակիցը գրում էր, որ գերմանական զորքը, պաշարելով Ֆրան-
սիայի մայրաքաղաք Փարիզը, «…. վտանգաւոր կացութեան մը մէջ 
կգտնուի և անհաւանական չէ, որ սաստիկ ձախորդութիւն մի պատա-
հելով իրեն, մոռացնել տայ» ֆրանսիացիների դժբախտությունները 
Սեդանում և Մեցում: Հպարտ ու միանգամայն հաջողակ գերմանացիները 
բավարար չհամարեցին վերը նշված երկու բերդաքաղաքների անձնա-
տուր լինելը և կամեցան այն աստիճան նվաստացնել ֆրանսիացիներին, 
որ մտան նրանց մայրաքաղաք Փարիզ և Հռենոսյան գավառները: Ըստ 
լրագրողի՝ պրուսացիները «շատ հավանական է, որ դառնորեն զղջան 
իրենց այս յարձակողական պատերազմին վրայ»22:  

«Արշալույս արարատյան»-ը անգլիական լրագրի թղթակցի կարծի-
քին չի անդրադառնում և միանգամայն անկողմնակալ դիրքերից պատ-
մում է Հյուսիսգերմանական միության Ազգային ժողովում կայացած 
քննարկման մասին: Թերթը գրում է, որ գերմանական մեծ դաշինքի 
նախագահ Պրուսիայի թագավորը երկար ճառ է արտասանել: Նա փառք է 
տվել Աստծուն գերմանական զորքերի հաջողությունների համար՝ դրանք 
համարելով «պատմութեան մէջ օրինակը չգտնուած յաղթութիւններ»: 

                                                                 
21 Նույն տեղում:  
22 Նույն տեղում: 
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Թագավորը գովել է գերմանական զորագնդերի «դիւցազնական քաջու-
թիւնը» և դրանց հրամանատարների հմտությունը: Նրա կարծիքով ֆրան-
սիական ժողովուրդն այժմ պետք է համոզված լինի գերմանական 
բանակի հզորության մեջ և չի կարող կռվել գերմանական միության դեմ: 
Եթե «մեր դրացի դժբաղդ երկրի» կառավարությունը խոհեմ գտնվի, ապա 
պետք է հասկանա, որ «իրենց մասնաւոր ապագան անբաժանելի է իրենց 
հայրենեաց ապագայէն»: Բայց Ֆրանսիայի կառավարության ներկայիս 
անդամները, շարունակել է Պրուսիայի թագավորը, «չեն խղճար յուսահա-
տական մաքառման մը մէջ ազնիւ ազգի մը զօրութիւնները զուր տեղը 
զոհել»23: 

Ինչ վերաբերում է Փարիզի պաշարմանը և անկմանը, ապա «Արշա-
լույս արարատյան»-ը ճիշտ էր ենթադրում, որ քաղաքը երկար դիմադրել 
չէր կարող: Սեպտեմբերի 3-ին, երբ Փարիզում հայտնի դարձավ Սեդանի 
անկումը, ամբողջ քաղաքը վրդովված ոտքի ելավ: Մեծ թվով ցուցարար-
ներ շարժվեցին դեպի Բուրբոնյան պալատ և պահանջեցին Ֆրանսիան 
հռչակել հանրապետություն: Կեսգիշերին հրավիրվեց Օրենսդիր ժողովի 
արտակարգ նիստ, որը Լուի Բոնապարտին և նրա արքայատոհմին 
հայտարարեց գահազրկված: Սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան տապալված 
Երկրորդ կայսրության փոխարեն Ֆրանսիան հռչակվեց հանրապետու-
թյուն: Կառավարության ղեկավար դարձավ գեներալ Լուի Ժան Տրոշյուն 
(1815-1896): Նոր կառավարությունը կոչվեց Ազգային պաշտպանության 
կառավարություն: Սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան Լ. Տրոշյուն կառավարու-
թյան նիստում հայտարարեց, որ պրուսական բանակի շրջապատման 
պայմաններում Փարիզը պաշտպանելու փորձը խելահեղություն կլինի24:  

Պրուսական զորքերը Փարիզը պաշարեցին 1870 թ. սեպտեմբերի 19-
ին: Ֆրանսիական կառավարությունը որոշեց Փարիզը պաշտպանելու 
համար դեպարտամենտներում ստեղծել նոր բանակներ: Սեպտեմբերի 
20-ին Ֆրանսիայի նշանավոր գրող Վիկտոր Հյուգոն (1802-1885) իր հայրե-
նակիցներին կոչ արեց. «Թող յուրաքանչյուր տուն զինվոր տա, թող յուրա-
քանչյուր բնակավայր դառնա գունդ, թող յուրաքանչյուր քաղաք վերածվի 
բանակի»25: Շրջափակված Փարիզին օգնության հասան պարտիզա-

                                                                 
23 Նույն տեղում: 
24 Տե՛ս Ховард М., Указ. соч., էջ 95: История Франции, т. 2, էջ 396-398: 
25 История Франции, т. 2, с. 399. 
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նական (ֆրանտիրյոներ) ջոկատները, իտալական ազատագրական պայ-
քարի հերոս Ջուզեպպե Գարիբալդին (1807-1882)26: 

Չնայած Ֆրանսիայի հայրենասերների համառ դիմադրությանը՝ 
1871 թ. հունվարի 26-ին Փարիզը դիմադրությունը դադարեցրեց, իսկ 
հունվարի 28-ին կնքվեց զինադադար, որն անձնատուր լինելու ակտ էր27: 
«Արշալույս արարատյան»-ը Փարիզի անկումից և 1871 թ. մարտին 
Փարիզի կոմունայի ստեղծումից հետո այնտեղից ստացված լուրերը գնա-
հատում է «խիստ ծանր, քանզի համազգային պատերազմը սկսած է այս 
դժբաղդ մայրաքաղաքին մէջ, որ գուցէ տեսարան պիտի ըլլայ սոսկալի 
արիւնահեղութեան»28: Թերթը Փարիզի կոմունան անվանում է 
«ապստամբական կառավարութիւն», որը «ամենադժբաղդաբար հրատա-
րակուեցաւ և հաստատուեցաւ Փարիզի մէջ ի ձայն բազմաթիւ թնդա-
նօթաց»: Ըստ թերթի՝ այս կառավարությունը 1871 թ. փետրվարի 8-ին 
ընտրված Ազգային ժողովը հայտարարեց անօրինական, իսկ նրա իշխա-
նությունը՝ անընդունելի: «Արշալույս արարատյան»-ը Փարիզի կոմունայի 
ստեղծումը և նրա կողմից Ազգային ժողովը չճանաչելը համարում է 
«դժբաղդ եղելութիւններ»: 1871 թ. մարտին թերթը Փարիզից ստացված 
լուրերով գրում է, որ մայրաքաղաքի բնակչության «մեծագոյն մասը 
առայժմ ապստամբական կառավարութեան հետ համամիտ կերևի»: Դա 
նշանակում է, որ երկրում տիրում է ապօրինությունը, քանի որ Ազգային 
ժողովը անգործության է մատնված, իսկ Լիոնում և Մարսելում ապստամ-
բություններ են բռնկվել: Թերթը թարգմանաբար տպագրում է Ազգային 
ժողովի՝ ֆրանսիացի ժողովրդին և բանակին ուղղված ուղերձը, որտեղ 
փարիզեցիների ապստամբությունը որակվում էր «ամենամեծ ոճիր 
ընդդէմ ժողովրդեան», իսկ ապստամբության մասնակիցները՝ «հանցա-
վոր և անմիտ մարդիկ», ովքեր մի «նոր աղետ» են ավելացնում երկրում 
ստեղծված իրադրությանը: Ուղերձը փարիզեցիներին կոչ էր անում տեր 
կանգնել իրենց իրավունքներին և համախմբվել Ազգային ժողովի շուրջը: 
«Արշալույս արարատյան»-ը ամբողջությամբ ներկայացնում է նաև ֆրան-
սիական կառավարության հայտարարությունը՝ ուղղված Փարիզի բնա-
կիչներին: Կառավարությունը պարտավորվում էր Կոմունա հռչակած և 
ժողովրդին խաբած «չարամիտ» և «հանցավոր» մարդկանց «արդարու-
թեան օրինաւոր ատեանին յանձնուին»: Ահա այսպիսին է Փարիզում 

                                                                 
26 Տե՛ս Лурье А., Гарибальди, М., 1957, էջ 241: Гарибальди Дж., Мемуары, Пер. с 

ит., М., 1965, էջ 126: 
27 Տե՛ս История Франции, т. 2, էջ 404: Ховард М., Указ. соч., էջ 131: 
28 «Արշալույս արարատյան», 1871, 27 մարտի, թիվ 906:    
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տիրող «սոսկալի վիճակը և մոլորեալ կամ խռովայոյզ ժողովուրդը կը 
կարծէ թէ այս ընթացքով պիտի կրնայ հաստատուն պահել զհասարակա-
պետութիւնը»29:  

Ձգտելով առավել շատ տեղեկություններ հայտնելու Փարիզում 
կատարվող իրադարձությունների մասին՝ «Արշալույս արարատյան»-ը, 
ֆրանսիական կառավարության և Ազգային ժողովի հայտարարություն-
ներից զատ, թերթի նույն համարում զետեղում է նաև Նապոլեոն III-ի 
բողոքը՝ ուղղված Ազգային ժողովի նախագահին: Նա իրեն կայսերական 
իշխանությունից զրկելը որակում էր «անիրաւ և ապօրինաւոր որոշում»՝ 
գտնելով, որ Ազգային ժողովը գերազանցել է իր լիազորությունները, 
անցել է իր լիազորությունների սահմանը: Նրա կարծիքով իրեն իշխանու-
թյունից կարող է զրկել միայն ժողովրդական հանրաքվեն: Ֆրանսիայում 
կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ պահպանելով անկողմ-
նակալ լրատուի ստանձնած ուղերձը՝ «Արշալույս արարատյան»-ը ներ-
կայացնում է նաև Փարիզի «Իլյուստրասիոն» թերթի կարծիքը: Ըստ այս 
թերթի՝ 1870 թ. սեպտեմբերի 4-ին Փարիզում տեղի ունեցածի «ամենամեծ 
յանցաւորը՝ նոյն իսկ ժողովուրդն է», որը 1848 թ. դեկտեմբերին իշխանու-
թյան բերեց Լուի Բոնապարտին: Ֆրանսիացի ժողովուրդը պետք է 
հասկանա իր դրոշին գրված «Ազատություն, Հավասարություն, Եղբայ-
րություն» բառերի իմաստը և նոր նշանաբան գործածի, որը, թերթի 
կարծիքով, պետք է լինի «Դաստիարակություն և Աշխատասիրություն»30: 

1871 թ. մայիսի 10-ին Մայնի Ֆրանկֆուրտում Պրուսիայի կանցլեր 
Օտտո ֆոն Բիսմարկը (1815-1898) և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի 
նախարար Ժյուլ Ֆավրը (1809-1880) հաշտության պայմանագիր կնքեցին: 
«Արշալույս արարատյան»-ի կարծիքով դրանով «խաղաղութիւնը կատա-
րելապէս հաստատուեցաւ» Ֆրանսիայում և Գերմանիայում: Թերթը միա-
ժամանակ նկատում է, որ Վերսալի կառավարությունը մի կողմից հաշ-
տության պայմանագիր է կնքում, մյուս կողմից՝ «մեծամեծ պատրաստու-
թիւններ կտեսնէ Փարիզի ապստամբաց վրայ ահագին զօրութեամբ 
յարձակվելու և որոշիչ յաղթութեամբ մի վախճան տալու համազգային 
արիւնահեղ պատերազմին»31: «Արշալույս արարատյան»-ը ֆրանս-
պրուսական պատերազմը ներկայացնելիս պահպանում է չեզոքություն և 
անկողմնակալություն: Նույն մոտեցումը թերթը չի դրսևորում Փարիզում 
ժողովրդական ապստամբության հաղթանակի և Փարիզի կոմունայի 

                                                                 
29 Նույն տեղում: 
30 Նույն տեղում:  
31 «Արշալույս արարատյան», 1871, 8 մայիսի, թիվ 909: 
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գործունեության նկատմամբ: Այս հարցերում թերթը բացահայտորեն 
հանդես է գալիս որպես միապետական կարգերի կողմնակից: Թերթն այն 
կարծիքին է, որ Փարիզում ժողովրդական ապստամբության հաղթանակի 
և Կոմունա ստեղծելու պատճառով Ֆրանսիայի «համարումը ու պատիւը 
նուազեցնելու վերայ է Եւրոպիոյ առջև»: Թերթի պատմելով, ըստ Ֆրան-
սիայից ստացած նոր լուրերի՝ Ադոլֆ Թյերի (1797-1877) գլխավորած նոր 
կառավարությունը չպետք է հապաղի ճնշելու Փարիզի ապստամբներին, 
որոնք «ազատութիւնը ու հասարակապետութիւնը պաշտպանելու պատ-
րուակաւ» ամեն կերպ «անիրաւութիւններ ու բռնութիւններ ի գործ կը 
դնեն, որով թէ զհասարակապետութիւնը և թէ ազատութիւնը ատելի 
կընեն պարկեշտ և ողջամիտ ժողովրդոց առջև»32: Տա՛ Աստված, շարունա-
կում է «Արշալույս արարատյան»-ը, որ այս «ամենաձախորդ վիճակը» 
շուտով վերջանա, և դժբախտ Ֆրանսիան գտնի իր անդորրը ու ձեռնա-
մուխ լինի պատերազմի վերքեր բուժելու իր «բարեկարգութեամբ, աշխա-
տութեամբ և ընկերական ուղիղ սկզբանց հետևելով, որոյ մեծապէս հեռա-
ցեալ կը տեսնեմք Փարիզի ապստամբաց գլխաւորները»33: «Արշալույս 
արարատյան»-ը նկատում է, որ ֆրանսիական մամուլը պատերազմում 
կրած պարտության համար մեղադրում է անգլիական կառավարությանը 
պատերազմը կանխելու ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկելու համար: 
Անգլիան եթե անգամ անկարող էր կանխել պատերազմը, ապա գոնե 
պետք է պաշտպանական դաշինք կնքեր Ավստրիայի հետ: Այս հարցում 
«Արշալույս արարատյան»-ը համամիտ չէ ֆրանսիական լրագրերին: 
Թերթի իրատեսական գնահատականով՝ այդ լրագրերը «իրաւունք չունին 
կարծեմք գանգատելու» Անգլիայի կառավարությունից, որը «իւր երկրին 
վնասովը չէր կրնար օգնութիւն ընել Գաղղիոյ», ինչպես Ավստրիան չէր 
կարող Անգլիայի հետ դաշինք կնքել ընդդեմ Պրուսիայի:  

Հետագա հրապարակումներում «Արշալույս արարատյան»-ը գրում 
է, որ Ֆրանսիայի գործերը հաջողությամբ կարգավորվում են Ա. Թյերի 
նման «փորձառու և իմաստուն պաշտոնատարի» գլխավորած կառավա-
րության ջանքերի շնորհիվ: Այս հարցում նրան աջակցում է նորընտիր 
Ազգային ժողովը34: 

 
        

                                                                 
32 Նույն տեղում: 
33 Նույն տեղում: 
34 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», 1871, 3 հուլիսի, թիվ 913:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ֆրանս-պրուսական պատերազմը լուսաբանելիս «Արշալույս արա-
րատյան» թերթը հիմնվում է եվրոպական մամուլի հրապարակումների 
վրա՝ հանդես գալով որպես լրատու: Ֆրանսիական մամուլի հրապարա-
կումների հարցում «Արշալույս արարատյան»-ը նախապատվությունը 
տալիս է պաշտոնական և իշխանամետ թերթերի լրատվությանը, որոնք 
մեծ մասամբ ներկայացնում է առանց մեկնաբանության կամ դիրքորոշ-
ման: Պատերազմի վերաբերյալ թերթը սեփական կարծիք չի հայտնում և 
դիրքորոշում չի դրսևորում՝ գերադասելով մնալ անկողմնակալ դիր-
քերում: Ղ. Պալդազարյանի պարբերականը չէր կիսում ֆրանսիական 
որոշ պարբերականների այն պնդումը, թե Ֆրանսիայի պարտության 
հարցում մեղավոր են Անգլիան և Ավստրիան, որոնք օգնության ձեռք 
չմեկնեցին, չնպաստեցին պատերազմի կանխմանը, իսկ պատերազմի 
ընթացքում Ֆրանսիայի հետ ռազմական դաշինք չկնքեցին: 

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. «Արևելյան մամուլ», Զմյուռնիա, 1878: 
2. «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1840, 1860, 1861, 1862, 1870, 
1871: 

3. Գալէմքէրեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, 
Վիեննա 1893: 

4. Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1839-1860), 
Երևան, 1984: 

5. Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1861-1880), 
Երևան,1987: 

6. Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Երևան 1949: 
7. Гарибальди Дж., Мемуары, Пер. с ит., М., 1965. 
8. История Франции, Օтв. ред. Манфред А. З., т. 2, М., 1973. 
9. Лурье А., Гарибальди, М., 1957. 

10.  Ховард М., Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона 
III. 1870-1871, М., 2020. 
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Освещение франкоОсвещение франкоОсвещение франкоОсвещение франко----прусской войныпрусской войныпрусской войныпрусской войны    
вввв    газетегазетегазетегазете    ««««АршалуйсАршалуйсАршалуйсАршалуйс    АраратянАраратянАраратянАраратян»»»»    

ФеликсФеликсФеликсФеликс    МовсисянМовсисянМовсисянМовсисян        
Анна Демирханян Анна Демирханян Анна Демирханян Анна Демирханян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
    Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Франция, Пруссия, война, Седан, армянская 

периодика, национально-консервативное течение, Г. Палдазарян 
Франко-прусская война 1870-1871 годов нашла отклик в армянской 

периодической печати того времени. В числе других периодических 
изданий на него ссылалась смирна-армянская газета «Аршалуйс Араратян», 
представляющая западно-армянское национально-консервативное 
течение. Редактор газеты Гукас Палдазарян, уделяя большое значение 
происходящим в мире политическим событиям, регулярно освещает их на 
первой странице журнала в «Политическом разделе». В своих публикациях 
о франко-прусской войне Палдазарян основное внимание сосредоточил 
главным образом на Седанскую битву, осаду Парижа, образования 
Парижской Коммуны и причинах поражения Франции.  

В вопросе оценивания войны «Аршалуйс Араратян» не выражает 
четкой позиции, в основном оставаясь верным публикациям европейской 
прессы, которые были во многом переписаны. В ходе освещения военных 
событий, газета заняла беспристрастную позицию. Редактор «Аршалуйс 
Араратян» в основном брал политические новости из европейской прессы, 
которые, размещая иногда на первой полосе газеты, в специальных 
приложениях в основном выступал как собиратель информации. Несмотря 
на это, «Аршалуйс Араратян» выступает против публикаций французской 
прессы, обвинявшей Англию и Австрию в поражении Франции, поскольку 
они не предприняли никаких шагов, чтобы остановить эту кровопролит-
ную войну. «Аршалуйс Араратян» не разделяет эту точку зрения, считая, 
что европейские страны не обязаны вмешиваться в войну в ущерб своим 
интересам или подписывать военный союз с Францией. Газета называет 
Парижскую коммуну правительством мятежников, а ее правительство 
неприемлемым. 
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Highlights of the FrancoHighlights of the FrancoHighlights of the FrancoHighlights of the Franco----Prussian WarPrussian WarPrussian WarPrussian War    
in the in the in the in the NNNNewspaperewspaperewspaperewspaper    ““““Arshaluys AraratyaArshaluys AraratyaArshaluys AraratyaArshaluys Araratyan”n”n”n”    

    Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan        
Anna DemirkhanAnna DemirkhanAnna DemirkhanAnna Demirkhanyanyanyanyan        

SummarySummarySummarySummary    
    KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: France, Prussia, war, Sedan, armenian periodicals, national 

conservative current , G. Paldazaryan 
The Franco-Prussian War of 1870-1871 found a response in the Armenian 

periodical press of that time. Among other publications, “Arshaluys Araratyan”, 
a prominent Smyrna Armenian newspaper representing the Western Armenian 
national-conservative stream, addressed this issue. The editor of the newspaper, 
Gukas Paldazaryan, attaching importance to the political events taking place in 
the world, periodically covers them on the first page of the publication, in the 
“Political department”. In publications related to the Franco-Prussian war, G. 
Paldazaryan mainly focused on the battle of Sedan, the Siege of Paris and 
personal character, on the formation of the Paris Commune and the reasons for 
the defeat of France. 

“Arshaluys Araratyan” does not express a clear position on the issue of 
assessing the war, mostly remaining faithful to publications in the European 
press, which in most cases have been rewritten. When covering military events, 
the newspaper showed an impartial position. The editor of “Arshaluys 
Araratyan” mainly took political news from the European press, which, placing 
on the first page of the newspaper, in special appendices mainly acted as a 
journalist. Despite this, “Arshaluys Araratyan” is opposed to the publications of 
the French press, they blamed England and Austria for the defeat of France, 
because they did not take any steps to stop this bloody war. “Arshaluys 
Araratyan”  does not share this point of view, believing that European countries 
are not obliged to interfere in the war or conclude a military alliance with 
France to the detriment of their interests. The newspaper calls the Paris 
Commune an insurgent government, and its power is unacceptable. 

 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.10.15.10.15.10.15.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.10.22.10.22.10.22.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930 
««««Արևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլ» » » » հանդեսըհանդեսըհանդեսըհանդեսը    ՋՋՋՋ. . . . ԳարիբալդուԳարիբալդուԳարիբալդուԳարիբալդու        

ազատագրականազատագրականազատագրականազատագրական    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    մասինմասինմասինմասին    
Ֆելիքս  Ֆելիքս  Ֆելիքս  Ֆելիքս  Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան     
Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ Սիմոնյան Սիմոնյան Սիմոնյան Սիմոնյան  

 
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Իտալիա, պատերազմ, Հռոմ, Վենետիկ, անկա-

խություն, միավորում, թագավորություն, հայրենասեր, Ջ. Գարիբալդի, 
հայ մամուլ, Մ. Մամուրյան 

Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     

Ավստրիական տիրապետության դեմ Ապենինյան թերակղզու իտա-
լական պետությունների՝ XIX դարում ծավալած ազգային շարժումն ու 
ազատագրական պայքարը նպատակ էին հետապնդում վերացնելու 
երկրի քաղաքական մասնատվածությունը և կազմավորելու միասնական 
իտալական թագավորություն: Այդ պայքարը լայն արձագանք է գտել 
ժամանակի հայ հասարակական մտքում և պարբերական մամուլում: 
Իտալացիների ազգային-ազատագրական պայքարին իրենց ուսումնասի-
րություններում ու հրապարակումներում անդրադարձել են Վենետիկի 
Մխիթարյան միաբանության անդամները: Եվրոպական մամուլի 
հրապարակումների և ստացված պաշտոնական ու հեռագրային լուրերի 
հիման վրա իտալացիների հայրենասիրական շարժումն իրենց էջերում 
լայնորեն լուսաբանել են արևմտահայ մի շարք պարբերականներ: Դրանց 
ընդգծված հետաքրքրությունը իտալացիների ազատաբաղձության և 
նրանց պայքարի ղեկավարների նկատմամբ պայմանավորված է հիմնա-
կանում նրանով, որ հայ պարբերականները, անկախ իրենց գաղափարա-
կան ուղղվածությունից, արևմտահայության ազատագրական հույսերը 
կապում էին եվրոպական ճնշվող ժողովուրդների ազատագրական շար-
ժումների հաղթանակի հեռանկարի հետ: Արևմտահայ «Արշալույս 
արարատյան», «Հայաստան», «Բանասեր», «Մասիս», «Երկրագունդ», 
«Փարիզ» թերթերը, Մխիթարյան միաբանների «Բազմավեպ» և «Եվրոպա», 
հնդկահայ «Եղբայրասեր» և այլ պարբերականներ իրենց հրապարակում-
ներում կարևորել են ոչ միայն իտալացի ժողովրդի ազատագրական պայ-
քարի լուսաբանումը, այլև Ռիսորջիմենտոյի հերոսներից Ջուզեպպե 
Գարիբալդու (1807-1882) գործունեությունը: Իտալացի մեծ հայրենասերի 
կյանքն ու պայքարը մշտապես գտնվել են պարբերական մամուլի դեմոկ-
րատական հոսանքը ներկայացնող թերթերի ուշադրության կենտրոնում: 
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«Արևելյան մամուլ» հանդեսի վերաբերմունքը 1859-1866 թվականներին, 
Իտալիայի միավորման համար ընթացած պայքարում Ջ. Գարիբալդու 
մասնակցությունն ու դերը հայ պատմագրության մեջ հանգամանորեն 
ուսումնասիրված չեն:  

    
««««Արևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլ»»»»----ը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասինը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասինը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասինը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասին    

«Արևելյան մամուլ» հանդեսը գրական-քաղաքական պարբերական 
էր, որը հրատարակվում էր Զմյուռնիայում 1871-1909 թվականներին, 
այնուհետև` 1919-1922 թվականներին: Հանդեսի առաջին խմբագիրը 
1871-1909 թթ. արևմտահայ դեմոկրատական հոսանքի երևելի դեմքերից 
Մամուրյանն էր (1871-1901): Հայագիտության մեջ Մ. Մամուրյանին 
նվիրված ուսումնասիրությունները վերաբերում են նրա կյանքին, քաղա-
քական հայացքներին, գրական, հրապարակախոսական, մանկավարժա-
կան, թարգմանչական գործունեությանը1:  

Հիմնավորապես ուսումնասիրված չէ XIX դարի երկրորդ կեսի եվրո-
պական քաղաքական իրադարձությունների և հատկապես ազգային-
ազատագրական շարժումների նկատմամբ Մ. Մամուրյանի վերաբեր-
մունքը, որ տեղ է գտել նրա գրական ստեղծագործություններում, հրա-
պարակախոսությունում և «Արևելյան մամուլ» հանդեսում: Հայ պարբե-
րական մամուլի պատմության մեջ «Արևելյան մամուլ»-ը արևմտահայ 
ամենաերկարակյաց հրատարակություններից մեկն է, որը քառասուն 
տարի շարունակ իր էջերում հետևողականորեն լուսաբանում էր ազգա-
յին և հասարակական կյանքի կարևոր դրսևորումները: 

Արևմտահայ դեմոկրատական մտքի առաջատար «Մեղու» պարբե-
րականի խմբագիր Հարություն Սվաճյանը (1831-1874), ողջունելով 
«Արևելյան մամուլ»-ի հրատարակությունը, Մ. Մամուրյանին քաջալե-
րում էր. «Քալեցեք ի ժիր և մի կայնիք, կոխեցեք ամեն խոչուխութ, ոչինչ 
խնայեցեք ի շինութիւն ազգին՝ արհամարհելով ամէն նկատում և ամէն 
անձնական շահ»2:  

Մ. Մամուրյանը հավատարիմ մնաց իր գրչակից ընկերոջ պատ-
գամին և «Արևելյան մամուլ»-ի էջերում և գրական ստեղծագործություն-
ներում, ազգային կյանքի խնդիրներից զատ, անդրադարձավ եվրոպական 
քաղաքական անցուդարձի բազմաթիվ կարևոր իրադարձությունների: 

                                                                 
1 Տե՛ս Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921, Ղազարյան Հ., Մատթեոս 

Մամուրյան, Երևան, 1961, Աճառյան Հ., Մատթեոս Մամուրյան, Էջմիածին, 1959, 
թիվ 8-9: 

2 «Մեղու», Կ. Պոլիս, 1871, 16 մարտի: 
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Նրա «Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը» վեպի 
հերոսը սիրում էր ազատությունը, ատում էր «իշխանական թագ ու 
գավազանը», ամբողջ հոգով «ժողովրդոց ազատութեան, բարօրութեան, 
արդարութեան հաղթանակը կերազեր»3: Մ. Մամուրյանը դրսևորում է 
ազատագրական պայքարի տրամադրություններ «Արևելյան մամուլ»-ի՝ 
1870-1880-ական թվականների հրապարակումներում, նկատում է 
«Եվրոպայի գահակալներու դէմ պատերազմները» և ազգային-ազատա-
գրական շարժումները, որոնք լուսաբանում է հանդեսի «Քաղաքական 
բաժնում»: Ի տարբերություն արևմտահայ ազգային-պահպանողական 
պարբերականների, որոնք եվրոպական քաղաքական դեպքերը լուսաբա-
նելիս հանդես էին գալիս հիմնականում որպես լրատու, «Արևելյան 
մամուլ»-ը չի խորշում դրանց վերաբերյալ կարծիք արտահայտելուց, դիր-
քորոշում դրսևորելուց կամ գնահատական տալուց: «Արևելյան մամուլ»-ը 
փաստում է այն իրողությունը, որ «Եվրոպան ներսեն կբորբոքեր, կեռար և 
ընդհանուր ցնցում մը, պայթում մը կսպառնար: Հոլանդիայի դեմ բելգիա-
ցիները կը ընդվզեին և անկախ իշխանութիւն մը ձեռք ձգելու կնկրտեին, 
Հունաստանն իր անկախությունը ստացեր էր … Գերմանիա, Զվիցերի և 
գրեթէ բոլոր եվրոպական պետութեանց մէջ ժողովուրդները յեղափոխու-
թեամբ քաղաքական իրավունքներ կստանային, երբ Լեհաստան ալ … 
ապստամբութեան դրօշակը կանգնեց»4, իսկ Իսպանիայի «գոռոզ ժողո-
վուրդը չէ կարող օտարազգի գահակալին հետ տաքնալ»5: 

Մ. Մամուրյանի կարծիքով ֆրանս-պրուսական պատերազմում 
Ֆրանսիայի պարտությունը «չէ կարող ժողովրդեան մը բարոյքն իսկոյն 
փոխել, և անոր պատմութիւնը սրբել»6: 

Մարտի 18-ին Փարիզում տեղի ունեցած ժողովրդական ընդվզումը և 
Կոմունայի հռչակումը Մ. Մամուրյանն ընկալում է որպես միապե-
տության և բռնության դեմ պայքար: Նա որոշակի համակրանք է 
դրսևորում Կոմունայի գործունեության նկատմամբ և ափսոսանք հայտ-
նում, որ «Ֆրանսիայի կենսական ոյժը, եռանդուն հայրենասիրութիւնը և 
մանաւանդ հասարակապետութիւնը ալեկոծութեան ենթարկված նավի 
պէս» տատանվում է միապետականների հարձակումներից, որոնք 

                                                                 
3 Մամուրյան Մ., Երկեր, Երևան, 1966, էջ 137: 
4 Նույն տեղում: 
5 «Արևելյան մամուլ», 1871, մայիս, թիվ 5, էջ 223: 
6 «Արևելյան մամուլ», 1871, մարտ, թիվ 3, էջ 122: 
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«բեկեալ» գահ մ՚ իրարու ձեռքէ յափշտակելու կ՚ջանային և Ֆրանսիայի 
բաղդը վերստին բուռն յեղափոխութեանց մատնելու»7: 

Նա քննադատում է Ֆրանսիայի Ազգային ժողովին անվճռականու-
թյան, քաղաքական տատանումների, Կոմունայի նկատմամբ վախի 
համար, որն «իր առաջի տարտամ, վեհերոտ դրութեան, արքայասէր 
միտումներուն հետևանքը կ’կրէ»8: Նա ազգային ժողովին այպանում է 
նաև այն բանի համար, որ «Դիւցազնի մը, Կարիպալտիի լեզուն պրկեց»9: 
Մ. Մամուրյանը նկատի ունի, որ 1870 թ. սեպտեմբերին Սեդանում Լուի 
Բոնապարտի գերի ընկնելուց և Երկրորդ կայսրության կործանումից 
հետո պրուսական զորքերի կողմից պաշարված փարիզցիներին իր ծա-
ռայությունն առաջարկեց իտալական ազգային-ազատագրական պայ-
քարի հերոս Ջ. Գարիբալդին: Հանրապետական Ֆրանսիայի արդարադա-
տության նախարար Ադոլֆ Կրեմյեի (1796-1880) համաձայնությամբ 
Ջ. Գարիբալդին իր Մենոտտի և Ռիչչոտտի տղաների հետ մեկնեց Տուր, 
որտեղ ներքին գործերի նախարար Լեոն Գամբետայի (1838-1882) հանձ-
նարարությամբ Ֆրանսիայի արևելքում Վոգեզյան բանակի կազմում ձևա-
վորեց կամավորական ստորաբաժանում: Վոգեզյան բանակը կազմված 
էր 16 հազար կամավորներից, որոնք համախմբվել էին Ֆրանսիայի 
տարբեր մասերից, ինչպես նաև օտարերկրացիներից, հիմնականում 
Ջ. Գարիբալդու սիցիլիական արշավանքի մասնակիցներից: Ջ. Գարիբալ-
դին իր կամավորներով 1870 թ. հոկտեմբերի 29-ին չկարողացավ խանգա-
րել պրուսական գեներալ Կառլ Վերդերին (1808-1887) գրավելու Դիժոնը: 
Նոյեմբերի 26-ին Լանտենում նա հետ մղեց պրուսացիների հարձակումը, 
իսկ դեկտեմբերի 1-ին՝ հակառակորդի գրոհը Օտյենի վրա: 1871 թ. հուն-
վարին Ջ. Գարիբալդին հաջողությամբ պրուսական բանակին դիմադրեց 
Դիժոնի վրա իրականացրած հարձակումների ժամանակ: Ջ. Գարիբալդու 
հաջողությունները տեղային բնույթ էին կրում և չէին կարող ազդել 
պատերազմի ելքի վրա, որն ավարտվեց Ֆրանսիայի պարտությամբ: 
Չնայած դրան՝ նրա բանակը Դիժոնը պահեց ընդհուպ մինչև 1871 թ. հուն-
վարի 28-ին կնքված ֆրանս-պրուսական զինադադարը: 1871 թ. 
փետրվարի 8-ին Ջ. Գարիբալդին Փարիզից, Կոտ-դ՚ Օր և Նիցցա դեպար-
տամենտներից ընտրվեց Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի կազմում: 
Փետրվարի 13-ի նիստում նա պատրաստվում էր բարձրացնելու 
Վոգեզյան բանակի զինվորներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին 

                                                                 
7 «Արևելյան մամուլ», 1871, օգոստոս, թիվ 8, էջ 363: 
8 «Արևելյան մամուլ», 1871, ապրիլ, թիվ 4, էջ 171: 
9 Նույն տեղում: 
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օգնություն ցույց տալու և 1860 թ. Թուրինի պայմանագիրը վերանայելու 
հարցերը: Ջ. Գարիբալդին մտադիր էր առաջարկել Նիցցան ու Սավոյան 
վերադարձնել Իտալիային, բայց նրան ձայն չտվեցին, և նույն օրը նա 
հրաժարվեց պատգամավորական լիազորություններից: Մարտին 
Ջ. Գարիբալդին Ալժիրից կրկին ընտրվեց Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի 
պատգամավոր: Խորհրդարանը նրա լիազորությունները չճանաչեց՝ 
պատճառաբանելով, որ Ֆրանսիայի քաղաքացի չէ: Այդ որոշման դեմ, ի 
նշան բողոքի, ֆրանսիացի նշանավոր գրող Վիկտոր Հյուգոն (1802-1885) 
հրապարակավ հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից: Մարտի 
10-ին Ջ. Գարիբալդին Մարսելը լքեց ու վերադարձավ Իտալիա: Մարտի 
24-ին Փարիզի կոմունայի Կենտրոնական կոմիտեն Ջ. Գարիբալդուն 
առաջարկեց դառնալ Ազգային գվարդիայի հրամանատար: Մարտի 28-ին 
Կապրերայից Փարիզի կոմունային հղած նամակում Ջ. Գարիբալդին, 
առողջական վիճակը պատճառ բերելով, հրաժարվեց կոմունարների 
պայքարին միանալուց: Մերժման իրական պատճառը նրա առողջական 
վիճակը չէր: Ջ. Գարիբալդին համոզված չէր, որ Կոմունայի շարժումը չի 
վերածվի ֆրանսիացիների եղբայրասպան պատերազմի ֆրանսիացի-
ների դեմ10:  

Ֆրանս-պրուսական պատերազմին Ջ. Գարիբալդու մասնակցու-
թյունը և Փարիզի կոմունային «Արևելյան մամուլ»-ի էջերում անդրադառ-
նալը պայմանավորված էին Մ. Մամուրյանի աշխարհայացքով: Նա 
անհատի և եվրոպական ճնշվող ժողովուրդների ազատության կողմնա-
կից էր, ատում էր շահագործումը, բռնությունը, կողմնակից էր, որ եվրո-
պական երկրներում իրականացվեն ժողովրդավարական լայն բարեփո-
խումներ: Նրա կարծիքով առաջին ինտերնացիոնալ «միջազգային ընկե-
րութիւնը մեծ ահ ու տագնապ կ’ազդէ կառաւարութեանց և հիմնական 
բարեկարգութեանց պէտքը կ’զգացնէ»11: Նա հասկանում և ընդունում էր 
Փարիզի կոմունարների պայքարը: Մ. Մամուրյանը, 1860-1880-ական 
թվականների հայ ազատագրական շարժման գաղափարախոսներից 
մեկը լինելով, մտահոգված էր ոչ միայն արևմտահայության ճակատա-

                                                                 
10 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, Пер. с ит., М., 1966, էջ 113: Невлер В. Е., 

Джузеппе Гарибалди-национальный герой Италии, М., 1959, էջ 36: Лурье А., 
Гарибальди, М., 1957, էջ 57: Галло М., Джузеппе Гарибальди, Ростов-на-Дону, 1998, 
էջ 411: История Парижской Коммуны, М., 1971, էջ 144, 170-171, 213, 616: Шури М., 
Коммуна в сердце Парижа, Пер. с фр., М., 1971, էջ 163: 

11 «Արևելյան մամուլ», 1871, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 483:  
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գրով: Նրան նույնքան անհանգստացնում էին գաղութային և կախյալ 
ժողովուրդների շահերը12:  

Մ. Մամուրյանը դրվատանքով էր վերաբերվում Եվրոպայի և 
Ամերիկայի ժողովուրդների հեղափոխական ազգային-ազատագրական 
ու լուսավորական շարժումներին, հիասքանչ տողեր էր նվիրում XVIII 
դարի Ֆրանսիական հեղափոխության յակոբիանական գործիչներ 
Ժ. Պ. Մարատին, Մ. Ռոբեսպիերին, իտալական ազատագրական պայ-
քարի նվիրյալներ Ջ. Գարիբալդիին, Ջ. Մացցինիին, ամերիկյան պետու-
թյան հիմնադիր հայրեր Ջորջ Վաշինգտոնին, Բենջամին Ֆրանկլինին, 
բուլղարական ազատագրական պայքարի առաջնորդներին: «Արևելյան 
մամուլ»-ի հրապարակախոսական հոդվածները վկայում են այն մասին, 
որ XIX դարի մասնավորապես երկրորդ կեսի ազատագրական շարժում-
ները խոր կնիք են թողել Մ. Մամուրյանի քաղաքական հայացքների ձևա-
վորման վրա13: Այս իմաստով հայ հասարակական մտքի պատմության 
համար կարևոր են Մ. Մամուրյանի կողմից Իտալիայի միավորման 
համար մղած պայքարում Ջ. Գարիբալդու գործունեությունը հավուր 
պատշաճի ներկայացնելը և նրան տված գնահատականը: 

 «Արևելյան մամուլ»-ը լույս տեսավ 1871 թ., երբ իտալական ազատա-
գրական պայքարն արդեն ավարտվել էր, Իտալիան հռչակվել էր միացյալ 
թագավորություն: Անավարտ էր մնացել միայն Հռոմը իտալական 
պետության մայրաքաղաք հռչակելը: Դառնալով այդ իրադարձության 
ժամանակակիցը՝ «Արևելյան մամուլ»-ի խմբագիրն ընդգծված ուշադ-
րությամբ, ուշիուշով հետևում է Հռոմում տեղի ունեցող քաղաքական 
անցքերին: Նա հասկանում է, որ Հռոմի Պիուս IX պապը (1792-1878), 
Ֆրանսիայից օգնություն ստանալու հույսը կտրած, «տարակրօն 
տէրութիւններս պաշտպանութեան կ’դիմէ որ իր աշխարհական իշխա-
նութիւնը վերականգնէ»14:  

Ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ Նապոլեոն III-ը Ֆրան-
սիական կայազորը Հռոմից դուրս բերեց, որից օգտվելով՝ Իտալիայի 
թագավոր Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ի (1820-1878) զորքը 1870 թ. սեպտեմ-
բերի 20-ին գրոհեց Հռոմի վրա և կարճատև դիմադրությունից հետո 
գրավեց: 1871 թ. հոկտեմբերի 2-ի հանրաքվեի արդյունքով Հռոմը 
հռչակվեց Իտալիայի մայրաքաղաքը: «Արևելյան մամուլ»-ի պատմելով՝ 
Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը հավիտենական քաղաքում առաջին անգամ 

                                                                 
12 Տե՛ս Ղազարյան Հ., Մատթեոս Մամուրյան, Երևան, 1961, էջ 143: 
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 141: 
14 «Արևելյան մամուլ», 1871, ապրիլ, թիվ 4, էջ 173-174: 
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բացեց իտալական խորհրդարանի նիստը և իր ճառում խոսեց խաղաղու-
թյան, ցամաքային ու ծովային զինուժի հզորությունն ավելացնելու 
անհրաժեշտության մասին15:  

«Արևելյան մամուլ»-ը Իտալիային մեծ ծառայություններ մատուցած 
մարդկանց թվում առանձնացնում է Ջուզեպպե Մացցինիին (1805-1872), 
կոմս Կամիլիո Կավուրին (1810-1861) և Ջ. Գարիբալդուն16: 

Մ. Մամուրյանն իրավացի է այնքանով, որ Ջ. Մացցինի քաղաքական 
գործիչը և հայրենասերը, անտարակույս, մեծ դեր է խաղացել իտալական 
ազգային-ազատագրական շարժման առաջին փուլում և լիբերալ բարե-
փոխումներ իրականացնելու գործում: Նա անձի ազատության և եվրո-
պական բոլոր ճնշվող ժողովուրդների ազգային ազատագրման կողմ-
նակից էր ու գաղափարախոս: Ջ. Մացցինին գտնում էր, որ եվրոպական 
ժողովուրդները պետք է ապրեն հավասարության և եղբայրության մեջ, 
բնական սահմանների ներսում: Նա կանխատեսում էր նոր Եվրոպա, 
որտեղ կործանված պետք է լինեին Ավստրո-Հունգարական, Ռուսական և 
Օսմանյան կայսրությունները17:  

Ջ. Մացցինիի գործունեությանը քաջ ծանոթ Մ. Մամուրյանը նրան 
համարում է «մեծ մարդ …, ազգի համար ամէն ինչ զոհած Մածծինի»: 
1872 թ. մարտին Ջ. Մացցինիի մահվան կապակցությամբ «Արևելյան 
մամուլ»-ը գրում է. «այս տխուր դէպքը … անտարակոյս Հռոմի պապը 
ցնծութեամբ կ’դիտէ, սակայն ալ ուշ է, Մածծինիի, եթէ ոչ լիովին՝ գէթ ըստ 
մասին իր նպատակին հասավ»18: Մ. Մամուրյանը, անշուշտ, նկատի ունի 
Իտալիայի միավորումը, ինչը մեծ նպատակ էր ոչ միայն նրա, այլև 
Իտալիայի թագավոր Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ի կառավարության 
ղեկավար Կ. Կավուրի և, իհարկե, Ջ. Գարիբալդու համար, որին 
«Արևելյան մամուլ»-ն անվանում է «Մածծինիի փառակիցը»: Պատմական 
ճշմարտությունն այն է, որ այդ երեք նշանավոր դեմքերը, առանց 
Նապոլեոն III-ի, Իտալիայի միավորման մեծ գործը «չէին կարող ոչ հաջո-
ղությամբ ավարտել, ոչ էլ նույնիսկ, ամենայն հավանականությամբ, 
նախաձեռնել»19: 

                                                                 
15 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1871, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 589: 
16 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1872, մարտ, թիվ 3, էջ 124: 
17 Տե՛ս Кирова К. Э., Жизнь Джузеппе Мадзини, М., 1981, Андронов И. Е., 

Джузеппе Мадзини: молодые годы, М., 2009. 
18 «Արևելյան մամուլ», 1872, մարտ, թիվ 3, էջ 124: 
19 История XIX века, Под. ред. Лависса и Рамбо, Пер. с фр., т. 5, М., 1938, 

стр. 304. 
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«Արևելյան մամուլ»-ը կարևորում է «քաջազուն հայրենասէր» 
Ջ. Գարիբալդու դերն իտալական ազգային-ազատագրական պայքարի 
կազմակերպման, համախմբման, հաղթական ավարտի և Իտալիային 
սպասվող ապագայի հարցում: 

Հանդեսի բնութագրմամբ՝ «Իտալիոյ անմահ զավակն իր արիական 
բազկովը վերականգնած ազգ մը կ՚ցուցընէ և մեծ ապագայ մ՚ը»20:  

Ջ. Գարիբալդին աներևակայելի հեղինակություն էր վայելում իր 
հայրենիքում: 1872 թ. օգոստոսին նա Կապրերա կղզուց եկավ Հռոմ, 
որտեղ նրան դիմավորեցին 300 հազար հայրենակիցներ: 1874 թ. դեկտեմ-
բերին Ջ. Գարիբալդին, գտնվելով Կապրերայի իր կալվածքում, Հռոմից 
ընտրվեց Իտալական թագավորության Պատգամավորների պալատի 
անդամ: Նա չէր ցանկանում մասնակցել պալատի նիստերին՝ հայտարա-
րելով, որ խորհրդարանը «էկզոտի բոյսի» է նմանվելու: Դեկտեմբերին 
խորհրդարանի «Ձախ» կուսակցության անդամ Պասկուալե Մանչինին 
(1817-1888) առաջարկեց Ջ. Գարիբալդուն ցմահ տարեկան ռենտա նշա-
նակել, որին հավանություն տվեցին Պատգամավորների պալատը և 
Սենատը: Ջ. Գարիբալդին թեև ֆինանսական դժվարություններ ուներ, 
բայց և այնպես հրաժարվեց ցմահ 50 հազար լիրա ռենտա ստանալուց21: 
Այս կապակցությամբ «Արևելյան մամուլ»-ը գրում է. «Կառաւարութիւնն 
այժմ հասարակապետականաց հետ հաշտ կ’երևի, և Կարիպալտիին 
ծառայութիւնները ճանչնելու կ՚սկսի: Այս երևելի յեղափոխականն՝ որ 
մերժեց ազգային ժողովին կապած թոշակն՝ երեսփոխան կ’ընտրուի, այլ 
Ֆրանսիայի միապետական դասէն կ’զրպարտուի իբրև դասալիք: Այն որ 
իր սուրն մի միայն ազատութեան յաղթանակին նուիրած է միշտ: 
Պուրպաքիի պարտութեան իբրև պատճառ կ’բանբտսուի: Հալածանք, 
զրպարտութիւն և ապերախտութիւն եղած է միշտ մեծ մարդկանց 
բաժինը …»22: «Արևելյան մամուլ»-ի խմբագիրը դառնացած է այն բանից, 
որ եվրոպական ժողովուրդների ազատության համար միշտ պայքարի 
պատրաստ Ջ. Գարիբալդուն ֆրանսիական միապետականները զրպար-
տում են ֆրանս-պրուսական պատերազմում նրա իբր թե անհաջողու-
թյան մեջ: Մ. Մամուրյանը նկատի ունի 1871 թ. հունվարին Դիժոնի 
շրջանում ֆրանսիական Արևելյան բանակ» գեներալ Շառլ Բուրբակի 
(1816-1897) գործողությունները: Նա մտադիր էր հակառակորդին 

                                                                 
20 «Արևելյան մամուլ», 1873, հունիս, թիվ 6, էջ 266:  
21 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 420: Лурье А., Указ. соч., էջ 58: 

Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 37: 
22 «Արևելյան մամուլ», 1874, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 544: 
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հարվածել թիկունքից, բայց ջախջախվեց պրուսական գեներալ Էդվին 
Մատոյֆեյլի (1809-1895) կողմից և խայտառակությունից փրկվելու 
համար ինքնասպանության փորձ արեց: Հունվարի 21-ին Վոգեզյան 
բանակը մտավ Դիժոն և Ջ. Գարիբալդու գլխավորությամբ երեք օր շարու-
նակ համառ դիմադրություն ցույց տվեց պրուսացիներին: Ջ. Գարիբալդին 
թեև Դիժոնի մոտ անձնապես պարտություն չկրեց, բայց hունվարի 26-ին 
գեներալ Շ. Բուրբակիի ձախողումը ֆրանսիական միապետականները 
փորձեցին բարդել Ջ. Գարիբալդու վրա23:  

1882 թվականի հունիսի 2-ին, երբ Ջ. Գարիբալդին կնքեց իր մահկա-
նացուն, «Արևելյան մամուլ»-ն անմիջապես արձագանքեց Ռիսորջիմենտի 
հերոսի ու մեծ հայրենասերի մահվանը: Հանդեսը գրում է. «Իտալիա մեծ 
սուգի մէջ է Կարիպալտիի մահուամբ: Ամեն կարգի անձինք միաձայն 
կ’գովեն մեծ հայրենասէրն՝ որ Իտալիոյ անկախութեան ու միութեան 
գլխաւոր հեղինակներէն մին եղաւ: Բոլոր եվրոպական լրագիրներն 
անխտիր Կարիպալտիի ազնիւ բնաւորութիւնն, անկեղծ ազատասիրու-
թիւնն, անձնուէր հայրենասիրական ոգին և անվեհեր արիութիւնը 
կ’հռչակեին: Արտէն Իտալիոյ զանազան քաղաքներ կ’պատրաստուին 
արձաններ կանգնել ի յիշատակ արի զինւորին, որ շատ պարագաներու 
մէջ իր արիւնը չխնայեց հայրենեաց վերակենդանութեան համար»24:  

Հավաստի ներկայացնելով, որ Ջ. Գարիբալդու մահը մեծ տրտմու-
թյուն ու տխրություն պատճառեց ոչ միայն նրա հայրենի Իտալիայում, 
այլև եվրոպական բազմաթիվ երկրներում25՝, «Արևելյան մամուլ»-ը նրան 
նվիրում է «Կարիպալտի» վերնագրով ծավալուն հոդված, որը տպագրում 
է հանդեսի հունիս-հոկտեմբեր ամիսների համարներում: Մ. Մամուրյանը 
հոդվածի նախաբանը սկսում է ֆրանսիացի պատմաբան և հրապարա-
կախոս, ռոմանտիկական պատմագրության ներկայացուցիչ Ժյուլ Միշլեի 
(1798-1874)՝ իտալացի հայրենասերին տված հետևյալ գնահատականով. 
«Մի միայն մէկ դիւցազն կայ Եւրոպա. երկու հատ չեմ տեսներ. այս 
դիւցազնը Կարիպալտին է» 26: 

XIX դարի ամենանշանավոր իտալացուն Ժ. Միշլեն, ըստ «Արևելյան 
մամուլ»-ի, այսպես բնութագրել է 1871 թ., երբ «Կապրերայի առյուծը», 

                                                                 
23 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 111: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 36: Лурье 

А., Указ. соч., էջ 56: Гало М., Указ. соч., էջ 400: 
24 «Արևելյան մամուլ», 1882, մայիս, թիվ 5, էջ 232: 
25 Տե՛ս Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 38: Лурье А., Указ. соч., էջ 59: Гало М., Указ. 

соч., էջ 445: 
26 «Արևելյան մամուլ», 1882, հունիս, թիվ 6, էջ 265: 
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անտեսելով իր հայրենի Նիցցայի միացումը Ֆրանսիային, շտապեց 
օգնություն ցույց տալ նեղության մեջ հայտնված հարևան Ֆրանսիայի 
ժողովրդին: Տարակույս չկա, գրում է հանդեսը, որ ապագա սերունդների 
«անկողմնակալ դատաստանը պիտի ճշմարիտ գտնէ Միշլեի խոսքերն» 
այն մարդու մասին, ով «իր վերջին շունչն ավանդեց և Նոր Իտալիոյ 
«շինողներէն» իբրև վերջինն անցաւ գնաց»27: 

Մ. Մամուրյանը ջերմ խոսքեր է նվիրում հայրենիքին անմնացորդ 
ծառայած Ջ. Գարիբալդուն, որը Իտալիայի միավորման, բարեկեցության 
ու առաջընթացի համար պատրաստ էր անգամ զոհողության: Նա բարձր 
է գնահատում իտալացի դյուցազնի ռազմական տաղանդը, ընդունակու-
թյունները, մարդկային արժանապատվությունն ու որակները: Նրա գնա-
հատմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին տարբերվում էր «սովորական մարդերու 
դասէն իր դիւցազնական ձիրքերով, չուներ նա քաղաքական խնդիրներու 
մէջ խորագիտութիւն և միջոցներու գործածութեան մէջ խոհականութիւն, 
թէև քիչ անգամ սխալած է վերջնական նպատակի մէջ»: Ջ. Գարիբալդու 
ռազմական տաղանդը չափից ավելի արժևորված է, թեև շատ քիչ զինվո-
րականներ են նրա նման փոքրաթիվ մարդկանցով և «տկար միջոցներով» 
խաղաղության հասել: Վտանգի պահին Ջ. Գարիբալդին անվրեպ էր, նրա 
«անշահախնդիր ոգին երբեք վարձատրութեան չէր տենչար և մեծ էր»: 
Նրա «բարքն աննախանձ և անսնափառ էր», հավատ ուներ մարդկանց 
նկատմամբ, որոնք պայքարում էին իր հրամանատարության տակ: «Ահա, 
համառօտ, այն ամեն յատկութիւններն՝ որ մի դիւցազնի բաժինն են, ուներ 
նա, և որով Կարիպալտի կ’անցնի այն սակաւաթիւ ընտրյալներու 
կարգն», որոնք համարվում են «անվանի մարդիկ», եզրակացնում է 
Մ. Մամուրյանը: 

«Արևելյան մամուլ»-ի խմբագիրը բարձր է գնահատում իտալացի 
հերոսի դերը հայրենիքի միավորման գործում: «Բաւական է ըսել,– գրում 
է նա,– որ Իտալիոյ միութիւնը դեռևս մի երազ պիտի մնար, եթէ 
Կարիպալտին չգործէր»28: 

Մ. Մամուրյանը Իտալիայի միավորումը համարում է մեծ նպատակ, 
որը Ջ. Գարիբալդին իրականություն դարձրեց: Այդ նպատակին տանող 
ցանկացած քայլ ծանր ու դժվար էր, պահանջում էր արագ ու վճռական 
գործողություններ, որպեսզի «վերահաս եւրոպական փոփոխութեանց 
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շնորհիւ կարելի եղած օգուտը ձեռք ձգուի, և շատ հաւանական է որ այս 
ժամուս անկատար պիտի մնար գործը»29: 

Մ. Մամուրյանի համոզմամբ՝ եթե ոչ համայն Եվրոպայում, ապա 
գոնե Իտալիայում գնահատվելու է «Կարիպալտիի այս միակ արժանիքը»: 
Անկախ այն բանից, թե այլ տեղեր նրա մասին ինչ կմտածեն ու կասեն, 
«Իտալիոյ ժողովրդեան մեծ մասին համար Կարիպալտի միշտ եղած է 
գրեթէ նոյն աւանդական դիւցազնը», ինչպես երբ հաղթանակած մտավ 
Նեապոլ: Նրա կիսանդրին բյուրավոր իտալացիների տների զարդն էր, 
նրա «օրհներգն իտալական Մարսէյլէզն էր. իր պատահական ներկայու-
թիւնն ամեն տեղ խանդավառ ամբոխը կ՚գումարէր, և իր անունը պիտի 
մնայ միշտ միութեան մի կարգախօս այն ճշմարիտ Իտալացւօց, որ 
կ՚փափագին ամեն բանի մէջ տեսնել Իտալիան ինքն իրեն վրայ վստա-
հելով գործող քան թէ օտար ազգերու վրայ»30: 

Ջ. Գարիբալդուն այսպես գնահատելուց հետո «Արևելյան մամուլ»-ը 
ներկայացնում է կենսագրությունը և անցած ուղին: Հանդեսը գրում է, որ 
«Իտալական անկախութեան ապագա դիւցազնը» ծնվել է 1807 թ. հուլիսի 
4-ին Նիցցա քաղաքում, այնուհետև անդրադառնում է Ջ. Գարիբալդու 
մանկության և պատանեկության տարիներին: Ջ. Մացցինիի հետ ծանո-
թանալով՝ Ջ. Գարիբալդին դարձավ «Երիտասարդ Իտալիա» կազմակեր-
պության անդամ, Ջենովայում մասնակցեց ապստամբության և հարկա-
դրված փախավ Մարսել: Հանդեսը մանրամասն պատմում է 1834-1848 
թթ. Ուրուգվայում և Բրազիլիայում Ջ. Գարիբալդու մղած պայքարի 
մասին, նշում է այն կռիվները, որոնց նա մասնակցել ու հաղթանակ է 
տարել, ստացել «զօրապետի անուանական աստիճան»: Ջ. Գարիբալդուն 
ներկայացնելով որպես քաջ զինվորականի, որը կռվում էր «երեք հրացա-
նակիրներու արժանի ոգով»՝ հանդեսն ընդգծում է, որ նա Հարավային 
Ամերիկայում պայքարում էր «անկախ հասարակապետութեան հաս-
տատման» համար31: 

«Արևելյան մամուլ»-ն այնուհետև հանգամանորեն պատմում է 
1848 թ. իտալական պետություններում անկախության համար բռնկված 
պատերազմին Ջ. Գարիբալդու մասնակցության մասին: Իր 70 կամավոր-
ներով հասնելով Իտալիա՝ նա տեղեկացավ Միլանի «հերոսական հինգ 
օրերի» պայքարի, ավստրիական գեներալ Կ. Ռադեցկու նահանջի, Հռոմի 
Պիուս IX պապի՝ «իր ազատական տրամադրութիւնները փոխելու», 
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1848 թ. հուլիսին Կուստոցայի տակ Պիեմոնտի բանակի պարտության 
մասին: Ջ. Գարիբալդին հասկացավ, որ «1848ի պատերազմն արդէն 
կորսուած էր Իտալիոյ համար»: Չնայած դրան՝ նա հաջողությամբ 
ավստրիական զորքերին դիմադրեց Կոմո և Մաջիորե լճերի շրջանում: 
«Այս պատերազմը,– գրում է «Արևելյան մամուլ»-ը,– Կարիպալտիի 
խորհրդաւոր ազդեցութիւնը զօրացուց և ժողովուրդն սկսաւ այս նոր 
պարագլխին յարգիլ և հաւատալ, մանաւանդ իր շարժումներուն արա-
գութիւնն ու յանդգնութիւնն, մինչև անգամ իր և իր սպայակոյտին 
վիպական զգեստն ամբոխին երևակայութիւնը գրգռած էին»32: Հավաստի 
ներկայացնելով 1848 թ. անկախության համար Ջ. Գարիբալդու «կարմիր 
շապիկավորների» մղած կռիվները, Պիեմոնտի բանակի պարտությունից 
հետո Շվեյցարիա անցնելն ու այնտեղից պայքարը շարունակելը33՝ 
«Արևելյան մամուլ»-ն անդրադառնում է Հռոմի՝ հանրապետություն 
հռչակվելու գործում Ջ. Գարիբալդու դերակատարմանը և նշում, որ նա՝ 
որպես պատգամավոր, առաջինը հանդես եկավ այդ առաջարկությամբ: 
Հանդեսն իրավացիորեն գրում է, որ Նավարայի տակ Պիեմոնտի թագա-
վոր Կարլ Ալբերտի (1798-1849) պարտությունից հետո ֆրանսիացի գենե-
րալ Նիկոլա Ուդինոյի (1767-1848) գլխավորությամբ զորք ուղարկեց 
Չիվիտա Վեքիա՝ Հռոմի հանրապետությունը վերացնելու համար: 
«Անվեհեր» Ջ. Գարիբալդին պատրաստ էր «իր սրով հասարակապետու-
թիւնը» պաշտպանելու ու գեներալ Ն. Ուդինոյի նկատմամբ հաղթանակ 
տարավ Պալեստրինայի և Վելետրիի մոտ: Բայց Ջ. Գարիբալդին չէր 
կարող իրեն թույլ տալ «ազնիւ կեանքեր զոհել անօգուտ յարձակումներ 
ընելով, թէև իր զինակիցներէն շատերը պատրաստ էին տալ իրենց 
արեան վերջին կաթիլն»34:  

«Արևելյան մամուլ»-ի հավաստի տեղեկություններով՝ քննարկելով 
ստեղծված վիճակը՝ Հռոմի հանրապետության ղեկավարությունը որոշեց 
Հռոմը հանձնել ֆրանսիացիներին, իսկ Ջ. Գարիբալդին իր զինվորներով 
որոշեց պայքարը շարունակել և օգնության հասնել պաշարված Վենետի-
կին: Հանդեսը մանրամասն նկարագրում է Ջ. Գարիբալդու «200 անվեհեր 
քաջերի արկածաւոր և յանդուգն նահանջը» Հռոմից մինչև Սան Մարինո, 
անհաջողություն կրելը, Ամերիկա վտարանդվելը, այնուհետև հայրենիք 
վերադառնալն ու Կապրերա կղզում հողագործությամբ զբաղվելը: 
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1859 թ., երբ բռնկվեց իտալական անկախության համար երրորդ 
պատերազմը, Ջ. Գարիբալդին լքեց Կապրերան և նորից զենք վերցրեց՝ 
հայրենիքն օտարի տիրապետությունից ազատագրելու համար: 1859 թ. 
փետրվարին Պիեմոնտի վարչապետ Կ. Կավուրը Ջ. Գարիբալդուն առա-
ջարկեց կամավորական ջոկատներ հավաքագրել: Մայիսին նա իր կամա-
վորներով մի քանի հաղթանակ տարավ ավստրիացիների դեմ, իսկ 
հունիսի սկզբին ազատագրեց Լոմբարդիայի մեծ մասը: Մ. Մամուրյանը 
հանգամանորեն պատմում է Ջ. Մացցինիի և Ջ. Գարիբալդու համախոհ-
ներ Ռոզալինո Պիլոյի (1820-1860) և Ֆրանչեսկո Կրիսպիի (1819-1901) 
կողմից 1860 թ. ապրիլին դեպի Սիցիլիա արշավանք նախապատրաս-
տելու մասին: Մայիսի 5-ին Ջ. Գարիբալդու կամավորները նրանց աջակ-
ցությամբ Ջենովայի նավահանգստում Ռուբատտինո ընկերությունից 
առգրավեցին «Պիեմոնտ և Լոմբարդիա» շոգենավերը, ձեռք բերեցին ութ 
հազար լիրա և 1000-ից ավել հրացան: Այնուհետև Ջ. Գարիբալդին իրա-
կանացրեց իր «հռչակաւոր «Հազարեակի տաղանդն»: Նա Պիեմոնտի 
թագավորին հղած նամակում հայտնում էր, որ արշավանքի մասնակից-
ների կարգախոսն է «Իտալիա և Վիկտոր Էմմանուիլ» և վստահեցնում էր 
թագավորին՝ «եթէ այս գոհարը Ձեր թագին աւելցնենք, այս անգամ օտա-
րականին ձեռքը չպիտի յանձնուի»35: Հավաստի ներկայացնելով սիցիլիա-
կան արշավանքի նախապատրաստումը և կարգախոսը36՝ «Արևելյան 
մամուլ»-ը գրում է, որ Ջ. Գարիբալդին Տոսկանայի ծովեզերքով նավար-
կեց Մարսալա: Ըստ հանդեսի՝ անհնար է համառոտ նկարագրել հետագա 
մի քանի ամսվա դեպքերը, որոնցից յուրաքանչյուրը «մէն մի էջ վիպա-
սանութեան մի մաս կ’կազմէ»: «Քաջ զորապետ» Ջ. Գարիբալդին հաղ-
թանակ տարավ Կալատաֆիմի, Պալերմոյի, Միլացցոյի կռիվներում: 
«Կարիպալտիի մոգական ազդեցութիւնը» փոխանցվեց նրա զինվոր-
ներին, ովքեր հասկանում էին, որ «Աստ պէտք է կատարել Իտալիոյ 
միութիւնը, կամ մեռնիլ»37:  

«Արևելյան մամուլ»-ը ճիշտ է ներկայացնում Ջ. Գարիբալդու հաջո-
ղությունները, որի հազարյակը 1860 թվականի մայիսի 15-ին Մարսելից 
Պալերմո տանող ճանապարհին՝ Կալատաֆիմի քաղաքի մոտ, ջախ-

                                                                 
35 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 347-348: 
36 Տե՛ս История Италии, т. 2, Под ред. К. Ф. Мазиано, М., 1970, էջ 228: 

Дебидур А., Дипломатическая история Европы 1815-1870, т. 2, Ростов-на-Дону, 
1995, էջ 194: Муромцева О. В., Жизнь и деятельность Джузеппе Гарибальди, 
Современный взгляд, № 1, 2002: 

37 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 348: 
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ջախեց գեներալ Ֆրանչեսկո Լանդի նեապոլիտանական զորքին: Կռվի 
թեժ պահին Ջ. Գարիբալդին այսպես դիմեց իր զինվորներին. «Այստեղ 
մենք կա՛մ կմեռնենք, կա՛մ կստեղծենք նոր Իտալիա»38: Վեցժամյա 
մարտերից հետո Ջ. Գարիբալդին փախուստի մատնեց գեներալ Լանդի 
բանակին: Նեապոլիտանցիները քաշվեցին Պալերմո՝ Ջ. Գարիբալդուն 
թողնելով կղզու ողջ արևմտյան մասը39:  

«Արևելյան մամուլ»-ն այնուհետև պատմում է, որ Ջ. Գարիբալդին 
հուլիսին Միլացցոյում հաղթեց գնդապետ Ֆերնանդո Բուսկոյին: 
Պալերմո շարժվելու ճանապարհին նա իր տրամադրության տակ 
ունեցած 8000 զինվորներով մայիսի 27-ին գրոհեց Պալերմոն ու գրավեց: 
Նույն օրը անձնատուր եղավ նաև Մեսսինան: «Արևելյան մամուլ»-ի 
խմբագիրն այն կարծիքին էր, որ Պիեմոնտի «խոհեմ» վարչապետ 
Կ. Կավուրը թեպետ ուրախությամբ հետևում էր Ջ. Գարիբալդու արշա-
վանքին, բայց «բնաւ չէր ուզեր որ քաջ զորապետը չափեն աւելի առաջ 
երթայ»: Նրա անհանգստությունն ավելի խորացավ, երբ «Կարիպալտիի 
հաղթանակն ապահով եղաւ»: Ջ. Մացցինին խորհուրդ էր տալիս Սիցի-
լիայում «հասարակապետութիւն հաստատել» և միայն Ջ. Գարիբալդու 
«հաստատ կամքն կարող եղաւ վերջապէս ծանր աղէտից առաջն 
առնուլ»40:  

«Արևելյան մամուլ»-ն իրավացի է. Ջ. Գարիբալդու հաջողությունները 
խիստ անհանգստացրին Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ին և Կ. Կավուրին, 
քանի որ Սիցիլիան բուրբոնների ատելի իշխանությունից ազատագրելուց 
հետո Ջ. Գարիբալդին, նրանց կամքին հակառակ, իրեն հռչակեց Սիցի-
լիայի բռնապետ: Ջ. Մացցինին և Ջ. Գարիբալդին Սիցիլիայի ազատա-
գրումից հետո մտադիր էին վերացնել Նեապոլիտանական և Պապական 
պետությունները: Երբ նրանց մտադրությունը հայտնի դարձավ Թուրի-
նում, հուլիսի 22-ին Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը Կ. Կավուրի խնդրանքով 
Ջ. Գարիբալդուն հղած նամակում հորդորեց «Իտալիայի օգտին համար» 
հրաժարվել Նեապոլիտանական թագավորության վրա հարձակվելու 
մտադրությունից41:  

«Արևելյան մամուլ»-ի հավաստի տվյալներով՝ Ջ. Գարիբալդին 

                                                                 
38 История Италии, т. 2, с. 230; История XIX века, т. 5, с. 280-281. 
39 Տե՛ս Освободительные войны XIX века, С.-Петербург, 1900, էջ 117: 
40 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 348-349: 
41 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 260: История Италии, т. 2, էջ 232-233: 

Лурье А., Указ. соч., էջ 198: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 27: История XIX века, т. 5, 
էջ 281: 
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Մեսսինայի նեղուցով Սիցիլիայից Նեապոլիտանական թագավորություն 
մտնելիս ուներ 25 հազար լավ զինված կամավորներ: «Սիցիլիայի ազա-
տարարը» ականջալուր չեղավ թագավորի հորդորին և «պատրաստվում 
էր իր գործն ավարտել Նեապոլը նվաճելով»42:  

Հանդեսն իրավացի է. Ջ. Գարիբալդին չհրաժարվեց Նեապոլը նվա-
ճելու մտադրությունից, որը թագավորին հղած նամակում հիմնավորեց 
հետևյալ պատճառաբանությամբ. «Եթե ես հիմա, իտալացի ժողովրդի 
կամքին հակառակ, տատանվեմ և հապաղեմ, ապա կդավաճանեմ իր 
պարտքին և կվնասեմ Իտալիայի ազատագրման սուրբ գործին: Ուստի 
թո՛ւյլ տվեք այս անգամ ձեզ չհպատակվել»43:  

«Արևելյան մամուլ»-ի պատմելով՝ Ջ. Գարիբալդին ի սկզբանե մտա-
դիր էր Նեապոլի վրա հարձակվել հյուսիսային և հարավային կողմերից, 
բայց նրա հանդուգն մտադրությունը ձախողեց Պիեմոնտի կառավարու-
թյունը: 1860 թ. օգոստոսի 19-ին Ջ. Գարիբալդին 3 հազար զինվորներով 
Մելիտոյից շարժվեց Ռեջիո՝ Կալաբրիայի գլխավոր ամրացված քաղաքը, 
որը հաջորդ օրը, ըստ հանդեսի, թեթև դիմադրությունից հետո անձնա-
տուր եղավ: Ռեջիոյից մինչև Նեապոլ Ջ. Գարիբալդին դիմադրության 
չհանդիպեց: Սան Ջիովանիում թագավորական ինը հազար, իսկ 
Սովերիայում 11-հազարանոց զորքն առանց դիմադրության անձնատուր 
եղավ44:  

Հանդեսը հավաստի է ներկայացնում Ռեջիոյից մինչև Նեապոլ 
Ջ. Գարիբալդու անցած ճանապարհը, որը վերածվեց հաղթարշավի: Նրա 
«հարատև հաղթանակը» Թուրինի արքունիքում «բաւական սրտնեղու-
թիւն պատճառեց», քանի որ միայն Կ. Կավուրի «կոյր զարմացողները 
կրնան ըսել թէ Ազատարարն ըրաւ միայն ինչ որ կամասէր Կոմսն ուզեց և 
գուշակեց»: Եվրոպական պետություններն այս կապակցությամբ իրենց 
«տհաճությունը» միայն խոսքով արտահայտեցին, ոչ գործով: Անգլիան 
մերժեց բոլոր առաջարկությունները, որոնք նպատակ էին հետապնդում 
«պաշարել քաջ բաղդախնդիրները Սիկիլիոյ մէջ»: Պիեմոնտի կառավա-
րությունն ամեն ինչ արեց, որպեսզի խանգարի Ջ. Գարիբալդու մուտքը 
Նեապոլ: Բայց Կապրերայի դյուցազնն անվրդով մնաց մացցինիական-
ների, կավուրականների և իր հակառակորդների դավերի ու հակադա-
վերի առաջ և «անշփոթ իր մեծ նպատակին կ’դիմեր»: Նա իր 37-հազարա-

                                                                 
42 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 349: 
43 Гарибальди Дж., Мемуары, стр. 261; История Италии, т. 2, с. 233; Лурье А., 
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44 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 349-350: 
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նոց զորքով, որին դիմակայում էր նեապոլիտանական թագավորության 
40-հազարանոց զորքը, իր «ռազմագիտութեան ճարտարութեան շնորհիվ» 
Վոլտուրնոյի մոտ հաղթանակ տարավ45:  

«Արևելյան մամուլ»-ն իրավացի է. Ջ. Գարիբալդին օգոստոսի 21-ին 
Պյացցա Դուոմոյի մոտ գեներալ Կառլո Ջալլոտտին հաղթելուց հետո մի 
խումբ սպաների ուղեկցությամբ սպիտակ կառքով սեպտեմբերի 7-ին 
փառավորապես մտավ Նեապոլ46: Դրանից մեկ օր առաջ Նեապոլի 
Ֆրանցիսկ II թագավորը քաշվեց Գաետա ամրոցը և որոշ ժամանակ անց 
փորձեց վերադառնալ Նեապոլ: Հոկտեմբերի 1-2-ին Սանտա-Մարիա 
քաղաքի մոտ՝ Վոլտուրինո գետի ափին, երկօրյա մարտերից հետո Գարի-
բալդու 20-հազարանոց բանակը հաղթանակ տարավ բուրբոնների 50-
հազարանոց բանակի նկատմամբ: Նեապոլում Ջ. Գարիբալդին ձևավորեց 
կառավարություն և իրեն հռչակեց «Երկու Սիցիլիաների բռնապետ»47: 
Ըստ «Արևելյան մամուլ»-ի՝ Նեապոլի ազատագրումից հետո Ջ. Գարիբալ-
դին մտադիր էր արշավել Հռոմի վրա, բայց դրան խանգարեց Կ. Կավուրը, 
ում «սիրտն ու միտքը պաշարէին բարեբաղդ բաղդախնդրին դէմ 
նախանձն և յեղափոխութեան մի երկյուղը»48:  

Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը և Կ. Կավուրը, խիստ անհանգստացած 
Ջ. Գարիբալդու հաջողություններից, սեպտեմբերին Պիեմոնտի բանակը 
գեներալ Մանֆրեդո Ֆանտիի (1806-1865) գլխավորությամբ ուղարկեցին 
Նեապոլիտանական թագավորություն՝ «հեղափոխութեան դարաշրջանի 
վերջը տալու համար»: «Արևելյան մամուլ»-ը գրում է, որ Մ. Ֆանտին հրա-
մայեց գրավել Ջ. Գարիբալդու նավատորմը, եթե նա Նեապոլում «հասա-
րակապետութիւն հրատարակելու փորձ փորձէ: Սակայն Կարիպալտի 
բոլոր այս թշնամական շարժումներուն պատասխանեց վեհանձնորեն»: 
Նա հոկտեմբերի 15-ին հայտարարեց, որ «մտադիր է հրաժարվել «հրա-
մանապետութենէ», երբ թագավորը քաղաք հասնի»: Նոյեմբերի 7-ին 
Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը մտավ Նեապոլ, Ջ. Գարիբալդին վայր դրեց իր 
լիազորությունները և իշխանությունը հանձնեց թագավորին49: Ըստ 
«Արևելյան մամուլ»-ի՝ այդ նպատակով Ջ. Գարիբալդին հանդիպեց 
թագավորին, նրան փոխանցեց իր իշխանությունը և «այս հանդիսաւոր 
պարագային մէջ անգամ մինակ մնաց»: Նոյեմբերի 9-ին նա գնաց 

                                                                 
45 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 350-351: 
46 Տե՛ս Дебидур А., Указ. соч., էջ 193-194: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 29: 
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48 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 350: 
49 Дебидур А., Указ. соч., с. 186-190: 
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Կապրերա՝ իր կամավորներին կոչ անելով պատրաստ լինելու «վերստին 
հանդիպիլ իրարու Հռոմի ճամբուն վրայ»50: «Արևելյան մամուլ»-ի խմբա-
գիրը բավական հավաստի ձևով է պատմում Ջ. Գարիբալդու կողմից 
Նեապոլը գրավելու և իշխանությունը թագավորին կամավոր զիջելու 
իրողությունը, որը նույնիսկ չցանկացավ, որ Ջ. Գարիբալդին Նեապոլում 
մնա իր իշխանության տեղապահ51:  

Հանդեսի պատմելով՝ Կապրերա մեկնելիս Իտալիայի ազատարարն 
իր գրպանում ուներ ընդամենը 15 լիր և մեկ պարկ բակլա, որը պետք է 
ցաներ իր ագարակում: Այդպես վարձահատույց եղավ թագավորը 
Ջ. Գարիբալդուն, ով «մի բուռ մարդկանցով հաղթեց բանակի, ազատա-
գրեց մի ամբողջ երկիր և ազատ արձակվեց նրանից, ինչպես ազատ են 
արձակում կառապահին, երբ նա տեղ է հասցնում»52:  

«Արևելյան մամուլ»-ի գնահատականով՝ Ջ. Գարիբալդին Սիցիլիայի 
և Նեապոլի ազատագրումից հետո «իր համբաւին զէնիթը հասած էր, … 
գրեթէ երկնային փառաց լուսասփիւռ պսակի մը, իր փառասիրութեան 
նպատակը լինէր, թերևս փափաքեր այն ժամանակ մեռնիլ»53:  

Ըստ հանդեսի՝ Կապրերայում Ջ. Գարիբալդին հանգստություն 
չունեցավ և մտածում էր Հռոմն ազատագրել և Կապիտոլիումի մեջ 
միացյալ Իտալիայի թագավորի գլխին թագ տեսնել: 1862 թ. գարնանը 
Ջ. Գարիբալդին դեգերում էր Վենետիկի սահմաններում, Լոմբարդիայում 
զինվորական նոր պատրաստություններ էր տեսնում: Նա վերստին 
որոշեց ինքնագլուխ գործել և Հռոմի վրա արշավել: 1862 թ. ամռանը 
Ջ. Գարիբալդին կամավորներ հավաքեց և հունիսի 27-ին մի խումբ 
համախոհների հետ Կապրերայից նավարկեց Սիցիլիա և «զայրագին հայ-
տարարութիւն մը հանեց «կամ Հռոմ կամ մահ»»: Դրանից անհանգստա-
ցած Ֆրանսիան մի զորագունդ ուղարկեց Հռոմ, իսկ Վիտտորիո 
Էմմանուիլ II-ի հրամանով գեներալ Էնրիկո Չիլադինին (1811-1892), որը 
Ջ. Գարիբալդու «անձնական թշնամին էր», 60- հազարանոց զորքով 
շարժվեց նրա դեմ: Բայց «հայրենասէր դիւցազնը» դեմ էր եղբայրասպան 
պայքարի և առանց մի գնդակ արձակելու, հաջողակ տեղաշարժումներով 
իր երեք հազար կամավորներով շարժվեց դեպի Մելիդո: Նա ամրացավ 
Ասպրոմոնտե լեռան վրա, իր զինվորներին հրամայեց կրակ չբացել ու 
հակառակորդի արձակած գնդակից վիրավորվեց: Վիրավոր Ջ. Գարիբալ-
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դուն տեղափոխեցին Վարինյանո բերդ ու բանտարկեցին: Թագավորի նե-
րում շնորհելուց հետո Ջ. Գարիբալդին կրկին գնաց Կապրերա՝ մշտապես 
ունենալով իրեն ուղեկցող «խնկարկուներ և ուխտավորներ»54: 

Հավաստի տեղեկություններ տալով 1862 թ. օգոստոսի 29-ի 
Ասպրոմոնտեի կռվի, Ջ. Գարիբալդու վիրավորվելու, գերի ընկնելու, 
Վարինյանո բերդում ու Սպեցիա կղզում բանտարկվելու և համաներմամբ 
ազատ արձակվելու մասին55՝ «Արևելյան մամուլ»-ն անդրադառնում է 
Ջ. Գարիբալդիի՝ 1864 թվականին Անգլիա կատարած այցելությանը: 
Մ. Մամուրյանն այն կարծիքին է, որ նրա այցելության իրական նպա-
տակը հայտնի չէ: Ջ. Գարիբալդին Անգլիա չի մեկնել՝ իրեն ցույց տալու 
կամ պատվավոր ընդունելության արժանանալու համար: Շատ հավանա-
կան է, գրում է նա, որ Ջ. Գարիբալդին «հույս ունէր իր աննման ժողո-
վրդականութեան համբաւեն օգուտ քաղել» 1864 թ. Շլեզվիգ-Հոլշտայնի 
դքսությունների ապստամբության պատճառով եվրոպական երկրների 
հարաբերություններում առաջ եկած «քաղաքական տագնապին առթիւ»: 
Պակաս կարևոր չէ նաև այն հանգամանքը, որ Ջ. Գարիբալդու ներկայու-
թյունն Անգլիայում «անբաւ ուրախութեան աղբիւր էր» եվրոպական այն 
միապետությունների համար, որոնք Ֆրանսիայի հետ դաշինքը դարձրել 
էին իրենց արտաքին քաղաքականության առանցքը: Այդ իսկ պատճա-
ռով, շարունակում է Մ. Մամուրյանը, շատ շուտով «իտալացի դյուցազ-
նին» անգլիական իշխանությունները հասկացրին, որ «միայն սրտագին 
ընդունելութիւն մը պիտի վայելէ և այլ ոչինչ»: Ջ. Գարիբալդուն անգլիա-
ցիները «աննման պատւով ընդունեցին», ամենուրեք այնպիսի ընդու-
նելության արժանացրին, որ նրա նկատմամբ ցուցաբերած «խնդութեան և 
սքանչացման նշաններն աննկարագրելի են»56:  

«Արևելյան մամուլ»-ը Ջ. Գարիբալդու ազատագրական պայքարի 
էջերից մեկը համարում է նրա մասնակցությունը Իտալական թագավո-
րության բանակի կազմում 1866 թ. սկսված ավստրո-պրուսական պատե-
րազմին57: Հանդեսի գնահատմամբ՝ այս պատերազմը Իտալիայի համար 
տխուր հիշատակ էր, իսկ Ջ. Գարիբալդին «քիչ փառք ստացավ», 
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որովհետև նրա չմարզված, պատերազմի անպատրաստ կամավորներն 
ընդունակ չէին լուրջ գործողությունների: Նա տառապում էր Ասպրոմոն-
տեում ստացած վերքից, զրկվել էր իր փորձառու տեղակալներից, որոնք 
արդեն ծառայում էին կանոնավոր զորքերում: Գարիբալդին նպատակ 
ուներ հարձակվելու Ավստրիայի հարավարևելյան սահմանների վրա. 
Կուստոցայի մոտ իտալական բանակը ծանր պարտություն կրեց, որը 
Ջ. Գարիբալդուն խանգարեց իրականացնել իր ծրագիրը58: «Արևելյան 
մամուլ»-ը Ջ. Գարիբալդու մասնակցությունն այս պատերազմին գնահա-
տում է ոչ այնքան պատվավոր, թեպետ նրա 38 հազար կամավորները 
գլխովին ջախջախեցին ավստրիացիներին, ազատագրեցին Հարավային 
Տիրոլը, գրավեցին Բեցցեկը և օգոստոսի սկզբին հայտնվեցին Տրիենտի 
պատերի տակ59: Պատերազմում Իտալիան չնայած պարտություն կրեց, 
բայց 1866 թ. հոկտեմբերի 3-ին հաշտության պայմանագրով ձեռք բերեց 
Վենետիկը: Իտալիայի վերջնական միավորումն ավարտելու համար 
մնում էր Հռոմն ազատագրել Պիուս IX պապի աշխարհիկ իշխանու-
թյունից ու դարձնել Իտալիայի մայրաքաղաքը: 1867 թ. գարնանը 
Ջ. Գարիբալդին այդ նպատակով քարոզչական ուղևորություն կատարեց 
հյուսիսային և կենտրոնական Իտալիայում: Անդրադառնալով այդ 
ուղևորությանը՝ «Արևելյան մամուլ»-ը գրում է, որ Ջ. Գարիբալդին իր 
հանդիպումների ժամանակ բացահայտորեն հայտարարում էր Հռոմն 
ազատագրելու իր ծրագրի մասին: Նա 1867 թ. հոկտեմբերին Կապրերա 
կղզուց փախավ և մի փոքր ջոկատով շարժվեց դեպի Հռոմ՝ ճանապարհին 
հավաքագրելով 7 հազար կամավորների: Հռոմի մոտակայքում՝ Մոնտե-
ռոտոնդոյում, Ջ. Գարիբալդին հաղթանակ տարավ Պապական պետու-
թյան զորքի նկատմամբ: Հանդեսն իրավացիորեն գրում է, որ Վիտտորիո 
Էմմանուիլ II-ը զորք ուղարկեց Ջ. Գարիբալդու դեմ: Նոյեմբերի 3-ին 
Ֆրանսիական և Պապական պետության համատեղ ուժերը հաղթանակ 
տարան գարիբալդիականների նկատմամբ: Ջ. Գարիբալդին ձերբակալ-
վեց և ուղարկվեց Վարինյանո բերդ, բայց երեք շաբաթ անց ազատ 
արձակվեց60:  

«Արևելյան մամուլ»-ը պատմում է նաև 1870 թ. ֆրանս-պրուսական 
պատերազմին Ջ. Գարիբալդու մասնակցության մասին՝ ընդգծելով, որ նա 
ոչ միայն իտալացի ժողովրդի ազատության համար պայքարեց, այլև 

                                                                 
58 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1882, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 410-413: 
59 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 344: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 34: Гало М., 

Указ. соч., էջ 96-97: История Италии, т. 2, էջ 248-249: История XIX века, т. 5, էջ 293: 
60 Տե՛ս История Италии, т. 2, էջ 250: История XIX века, т. 5, էջ 296-298: 
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օգնության հասավ «իր հին ոսոխ» Ֆրանսիայի ժողովրդին: Ջ. Գարիբալ-
դու մասնակցությունն այս պատերազմին, ըստ հանդեսի, տարբեր կերպ է 
ընկալվել: Կղերականները դրա համար նրան ավելի շատ էին ատում, 
քան պրուսացիները, ազատականների մեջ զգոն մարդիկ համոզված էին, 
թե նա նպատակ ունի Նիցցան վերադարձնելու Իտալիային: Հանդեսը 
պատմում է Ջ. Գարիբալդու գործողությունների մասին Դիժոնի շրջա-
նում, որտեղ նա ֆրանսիացի գեներալ Շառլ Բուրբակի (1816-1897) 
բանակի կենտրոնը պաշտպանում էր պրուսական գերակշիռ զորքերի 
հարձակումից: «Արևելյան մամուլ»-ի գնահատմամբ՝ մեծ բան էր, որ Ջ. 
Գարիբալդին միայնակ ֆրանսիական հանրապետության զինվորակա-
նության շրջանում կարողացավ «առերևոյթ յաջողութիւններ» ձեռք բերել: 
Նիցցայի, Դիժոնի և Փարիզի երախտապարտ բնակիչները Ջ. Գարիբալ-
դուն Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրեցին, բայց նա 
հրաժարվեց մանդատից: Դրանից հետո Ալժիրում նրան դարձյալ 
Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրեցին, որը «փոթորկալի տեսարան-
ների տեղիք տվեց», և միայն Վիկտոր Հյուգոն (1802-1885) պաշտպանեց 
նրան իր արտասովոր ոճով: Նա հայտարարեց. «Այս եղաւ միակ 
զորապետն որ Ֆրանսիայի համար զէնք շարժեց և անյաղթելի մնաց»61: 
«Արևելյան մամուլ»-ը նկատի ունի Ֆրանսիայի Ազգային ժողովում 
Ջ. Գարիբալդու պատգամավորական լիազորությունները չճանաչելը, որը 
պատճառաբանվեց նրա՝ Ֆրանսիայի քաղաքացի չլինելու հանգամանքով: 
Հանդեսն անաչառ է ներկայացնում Ջ. Գարիբալդու մասնակցությունը 
Վոգեզյան բանակի գործողություններին, նրա պատգամավոր ընտրվելը և 
Փարիզի կոմունայի կենտրոնական կոմիտեի կողմից զորքերի գլխավոր 
հրամանատար նշանակվելը, որից նա քաղաքավարիորեն հրաժարվեց62: 

«Արևելյան մամուլ»-ը, անդրադառնալով ազատության աննկուն 
մարտիկ Ջ. Գարիբալդու երկարամյա պայքարի գնահատականին, նշում 
է, որ նրա քաղաքական հակառակորդները «ամէն ճիգ կ’թափէին Կարի-
պալտին նկարագրել իբրև հրձիգ յեղափոխական»: Հանդեսի գնահատ-
մամբ՝ Ջ. Գարիբալդին «երբէք ի սէր անկարգութեան միայն չէր գրգռէր 
անկարգութիւն»: Երբ 1871 թ. Հռոմի կղերականները սեպտեմբերի 20-ի 
տարեդարձը տոնելու նպատակով որպես բողոք կառավարության դեմ 
ոտքի ելան, Ջ. Գարիբալդին իսկույն իր Ռիչոտտի որդուն Հռոմ ուղարկեց, 
որպեսզի «հանրավարներն համոզէ ետ կենան իրենց դիտավորութենէ»: 
1874 թ. Հռոմից ընտրվելով Իտալիայի Ազգային ժողովի պատգամավոր՝ 

                                                                 
61 «Արևելյան մամուլ», 1882, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 453-454: 
62 Տե՛ս История Парижской Коммуны, էջ 125, 144, 170-171, 213: 
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Ջ. Գարիբալդին իր ուժգին ձայնով, ինչպես ճակատամարտում, այնպիսի 
զորեղ ճառ արտասանեց, որ աջակողմյան պատգամավորներն առաջին 
անգամ ձախակողմյանների հետ «միացան մի պատուաբեր և անզսպելի 
խանդով»:  

Հանդեսը Ջ. Գարիբալդուն գնահատելիս հետևողականորեն առաջ է 
տանում այն միտքը, որ նա հայրենիքին նվիրված մարդ էր, մտահոգված 
էր Իտալիայի առաջընթացով, հեռու էր քաղաքական խաղերից, չէր 
մտածում իր անձնական բարեկեցության մասին: Սկսած 1875 թ.՝ 
Ջ. Գարիբալդին հազվադեպ էր ասպարեզում երևում և զբաղված էր 
Կապրերայում իր փոքրիկ տնտեսության գործերով, որի ֆինանսական 
վիճակն առանձնապես գոհացուցիչ չէր: Նրա այցելությունները Միլան, 
Նեապոլ և Սիցիլիա «սրտաշարժ դիպուածներ» էին, «բոլորն ալ զուրկ 
քաղաքական կարևորութենէ»: Կյանքի վերջին տարիներին նա միայն մեկ 
անգամ դիմեց կառավարությանը՝ այն էլ Հռոմի նավահանգիստը վերա-
կառուցելու և մինչև ծով ջրանցք կառուցելու առաջարկությամբ, որը 
ֆինանսական բավարար միջոցներ չլինելու պատճառով չիրականացվեց: 

«Արևելյան մամուլ»-ի խմբագրի բնութագրմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին հին 
ու նոր աշխարհին միշտ ներկայանում էր նույն կերպարով, ինչպես ազա-
տագրական առաջին պատերազմների ժամանակ: Նա միշտ հագնում էր 
սպիտակ տաբատ և կարմիր բաճկոնակ, երբ երևում էր մարդկանց, 
գլուխը բաց և առյուծի բաշի պես մազերը կախ, իր արիական դեմքով և 
առնացի հասակով, որ բարձր չէր, «այլ ցոյց կ’տար որ յարմար էր կորո-
վութեան գործերու»63:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

«Արևելյան մամուլ»-ը բարձր է գնահատել Ջ. Գարիբալդու դերը XIX 
դարի իտալական ազգային-ազատագրական պայքարում և Իտալիայի 
միավորման հարցում: Հանդեսը նրան ներկայացնում է որպես եվրոպա-
կան ճնշվող ժողովուրդների ազատության առաջամարտիկի, հայրենիքի 
անկախության համար պայքարի նվիրյալի: Պարբերականի բնութա-
գրմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին Իտալիայի ազատարարն է, իսկական 
ժողովրդական հերոս, որն իր կյանքը նվիրեց հայրենիքի անկախությանը, 
համախմբմանը և առաջընթացին: 

    

        

                                                                 
63 «Արևելյան մամուլ», 1882, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 454-457: 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Журнал «Журнал «Журнал «Журнал «Аревелян мамулАревелян мамулАревелян мамулАревелян мамул»»»»    («(«(«(«Восточная прессаВосточная прессаВосточная прессаВосточная пресса») ») ») »)     
об освободительной борьбе Дж. Гарибальдиоб освободительной борьбе Дж. Гарибальдиоб освободительной борьбе Дж. Гарибальдиоб освободительной борьбе Дж. Гарибальди    

Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян     
МариамМариамМариамМариам    СимонянСимонянСимонянСимонян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
КлючеКлючеКлючеКлючевые слова:вые слова:вые слова:вые слова: Италия, война, Рим, Венеция, независимость, 

объединение, королевство, патриот, Дж. Гарибальди, армянская пресса, М. 
Мамурян 

Политические публикации журнала «Аревелян мамул» («Восточная 
пресса»), представляющие восточноармянское демократическое течение, 
отличались четкой идеологической направленностью выбора тем, что 
злободневностью и их объективной интерпретацией. Редактор журнала 
М. Мамурян проявлял особое отношение к национально-освободительным 
движениям угнетенных европейских народов, которые он восхвалял и 
приветствовал. С этой позиции он подчеркивал важность всестороннего 
представления читателям журнала жизни и деятельности организатора и 
героя итальянской освободительной борьбы XIX века Джузеппе 
Гарибальди, хотя эта борьба давно закончилась созданием единого 
итальянского национального государства. 

«Аревелян мамул» («Восточная пресса») обстоятельно представляет 
происхождение Дж. Гарибальди, годы его детства и юности, членство в 
тайной организации «Молодая Италия», участие в Южной Америке в 
борьбе за независимость в 1840-х годах, пройденный героический путь. 
Периодическое издание придает большое значение роли Дж. Гарибальди в 
войнах за независимость Италии в 1848-1849 годах и в борьбе за 
объединение Италии в 1859-1866 годах.  

«Восточная пресса» считает Дж. Гарибальди готовым к мученичеству 
храбрым полководцем, умелым военачальником, настоящим богатырем, 
освободителем Италии. В оценке журнала, герой Италии был другом 
угнетенных народов, кто первым приходил на помощь восставшим за 
независимость и свободу.  
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The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”)     
about the Liberation Struggle of G. Garibaldiabout the Liberation Struggle of G. Garibaldiabout the Liberation Struggle of G. Garibaldiabout the Liberation Struggle of G. Garibaldi    

    
Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan        

Mariam Simonyan Mariam Simonyan Mariam Simonyan Mariam Simonyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Italy, war, Rome, Venice, independence, unification, kingdom, 
patriot, G. Garibaldi, armenian press, M. Mamourian 

The political publications of the magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern 
Press”), representing the Eastern Armenian democratic stream were 
distinguished by a clear ideological orientation of the choice of topics, urgency 
and their impartial interpretation. The editor of the magazine M. Mamourian 
had a special attitude to the national liberation movements of the suppressed 
European peoples, which he praised and welcomed. In this sense, he stressed 
the importance of presenting to the readers of the magazine the life and 
activities of the organizer and hero of the Italian liberation struggle of the XIX 
century, Giuseppe Garibaldi, although this struggle ended long ago with the 
creation of a single Italian national state. 

The “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) presents the origin of 
G. Garibaldi in details, the years of his childhood and youth, membership in the 
secret organization “Young Italy”, participation in the struggle for 
independence in South America in the 1840s, the heroic path traversed. The 
periodical attaches great importance to the role of G. Garibaldi in the wars of 
Italian Independence in 1848-1849 and in the struggle for the unification of 
Italy in 1859-1866.  

The “Eastern Press” considers G. Garibaldi a brave commander ready for 
martyrdom, a skillful commander, a real hero, the liberator of Italy. According 
to the magazine, the unsurpassed hero of Italy was a friend of the oppressed 
peoples, who was the first to come to the aid of the fighters for independence 
and freedom. 

 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.10.15.10.15.10.15.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.10.22.10.22.10.22.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930 
Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի ««««Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունըՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությունըՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությունըՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությունը»»»»    

    
Զոյա Չատինյան Զոյա Չատինյան Զոյա Չատինյան Զոյա Չատինյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. բարենորոգումներ, որբանոց, հասարակական, 

բարեգործական, ընկերություն, գործադիր ժողով, նվիրատվություն, 
ֆինանսական  

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

19-րդ դարի երկրորդ կեսին զմյուռնահայերը լուրջ դերակատարում 
ունեին Օսմանյան կայսրության հասարակական, տնտեսական, մշակու-
թային ու կրթական կյանքում: 1856 թ. փետրվարի 18-ին եվրոպական մեծ 
տերությունների ճնշման տակ Օսմանյան կայսրությունը եվրոպակա-
նացնելու նպատակով սուլթան Աբդուլ Մեջիդի «Հաթթը հումայուն» հրո-
վարտակից1 հետո այդ դերակատարումը առավել ակնառու դարձավ: 
Հրովարտակը կայսրության բոլոր հպատակների համար, առանց ազգա-
յին և կրոնական խտրականության, սահմանում էր խղճի և դավանանքի 
ազատություն, քաղաքական և քաղաքացիական հավասար իրավունք-
ներ, կյանքի, պատվի, ունեցվածքի ապահովություն: Արևմտահայու-
թյունը, այդ թվում` զմյուռնահայերը, ոգևորված հրովարտակի ընձեռած 
հնարավորություններից, հիմնեցին մի շարք հասարակական, մշա-
կութային և կրթական միություններ և ընկերություններ: Դրանցից մեկը 
19-րդ դարի 90-ականներին Զմյուռնիայում հիմնադրված «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությունն» է: Հայ պատմագրության մեջ այս ընկերու-
թյունը հիմնավորապես ուսումնասիրված չէ: Արևմտահայ մշակութային 
ընկերությունների մասին հայր Եփրեմ վարդապետ Պողոսյանի եռահա-
տոր աշխատությունում2 և Զմյուռնիայի հայ համայնքի մասին Ա. 
Խառատյանի ուսումնասիրությունում3 խոսք չկա «Ներսիսյան որբասի-
րաց ընկերության» մասին: Ընկերության գործունեությանը թռուցիկ 
անդրադարձ կա զմյուռնահայերի վերաբերյալ հայր Հակոբ վարդապետ 

                                                                 
1 Տե՛ս Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրառու-

թիւնը, Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրկչեան հիվանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 297: 
2 Տե՛ս Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսյան, «Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւն-

ներու», հ. Ա. Վիեննա, 1957, հ. Բ,Վ. 1963, հ. Գ. 1969: 
3 Տե՛ս Խառատյան Ա., Զմյուռնահայ համայնքը և Թանզիմաթի բարենորոգում-

ները // Պատմաբանասիրական հանդես, 2003, էջ 208-222: 
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Քոսյանի աշխատությունում4: Այս իմաստով սույն աշխատանքը միտված 
է լրացնելու այդ բացը: 

««««Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությանՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությանՆերսիսյան որբասիրաց ընկերության» » » » գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը    
«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը» հիմնադրվել է 1897 թվա-

կանին Զմյուռնիայում: Ընկերության հիմնադրման նպատակը քաղաքի 
հայ տղա որբերի համար որբանոց հիմնադրելն էր: Ընկերության հիմնա-
դիր անդամներն էին Ավետիս Տիվրիկյանը, Հայրապետ Շահումը, Արմե-
նակ Մինասյանը, Թագվոր Մաղաքյանը, հայտնի փաստաբանՏիրան 
Գասպարյանը5, Պետրոս Եաղճիյանը, 1896 թվականին Զմյուռնիայի 
«Աղքատասիրաց» ընկերության հիմնադիր, հրապարակախոս, արևմտա-
հայ բանաստեղծ և ուսուցիչ Ռուբեն Որբերյանը, Հովհաննես Մ. Շահին-
յանը, Հովհաննես Տերպետերյանը և Ստեփան Սիմոնաքյանը6: Ընկերու-
թյան հիմնադիրներից Ռուբեն Որբերյանը ծնվել է Արևմտյան Հայաս-
տանի Խարբերդնահանգում: 1893 թվականին ավարտել Խարբերդի 
«Եփրատ» քոլեջը, որտեղ աշակերտել է Ռ. Զարդարյանին: Որպես ուսու-
ցիչ աշխատել է Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում7: 

1897 մարտի 30-ին ընկերությունը Զմյուռնայում հիմնել է տղաների 
համար նախատեսված հայկական որբանոց8: Ընկերությունը թե իրեն, թե 
իր հիմնադրած որբանոցը անվանակոչել է ի պատիվ ամենայն հայոց 
կաթողիկոս Ներսես Մեծի9: 1897 թվականի օգոստոսին ընկերությունը 
վարձակալում է բնակարան և հաջորդ ամիս իր հարկի տակ որբեր ընդու-
նելու նախապատրաստական աշխատանքներ սկսում: Սեպտեմբերին 
որբանոցը Տիգրանակերտից ապաստան է տալիս 19 որբերի, որի 
արդյունքում «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» հոգածության տակ 
գտնվող որբերի թիվը հասնում է 50-ի10: 

Ընկերությունը կազմված էր երկու հանձնաժողովներից՝ գործադիր և 
ընդհանուր11: «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը» ուներ իր կանո-

                                                                 
4 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, «Հայք ի Զմյուռնիա», հ. Ա, Վիեննա, 

1899: 
5 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 294: 
6 Տե՛ս նույն տեղում,էջ 262: 
7 Տե՛ս Գաբրիելյան Վ. Ռուբեն Որբերյան, 1964, Երևան,  էջ 116: 
8 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 411: 
9 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1898, թիվ 9, էջ 360: 
10 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 262: 
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 264: 
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նագիրքը, որը սահմանում էր ընկերության հիմնադրման նպատակը, 
դրան հասնելու ուղիները, կառուցվածքը, կառավարման օղակները, ան-
դամակցության կարգը և այլն: Ըստ կանոնագրքի՝ ընկերության ղեկավար 
մարմինը Գործադիր ժողովն էր՝ կազմված հիմնադիր 7 անդամներից, 
որոնց թիվը հետագայում դարձավ 9: Գործադիր ժողովը ուներ իր ատե-
նապետը, ատենադպիրը, գանձապետը և հավաքիչը, որոնք ընտրվում 
էին ժողովի անդամների կողմից՝ ուղղակի փակ քվեարկությամբ: Գործա-
դիր ժողովի անդամներին ընտրում էր Ընդհանուր ժողովը, որը նույնպես 
ուներ ատենապետ և ատենադպիր12: 1897թ. մայիսի դրությամբ ընկերու-
թյան ընդհանուր ժողովի ատենապետը Մ. Սարյանն էր, ատենադպիրը՝ 
Տ. Պ. Պարտիզպանյանը13, Գործադիր ժողովի ատենապետը Յ. Պ. Ընքա-
պապյանն էր, իսկ ատենադպիրը՝ Ռ. Որբերյանը14: Եվ Ընդհանուր ժողովի 
և Գործադիր ժողովի գործունեության ժակետ սահմանվում էր մինչև 
երկու տարի: Ըստ ընկերության կանոնադրության՝ երկու ժողովների 
անդամները հնարավորություն ունեին երկու տարի անց նորից վեր-
ընտրվելու: Կանոնադրության 13-րդ հոդվածը սահմանում էր ընկերու-
թյան լուծարման դեպքումգույքի և ֆինանսական միջոցների ճակատա-
գիրը: Ընկերությունը նախատեսում է ամբողջ գույքը և դրամական միջոց-
ները նվիրաբերել Զմյուռնիայի հայկական քաղաքային վարչությանը15: 

«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունում» խիստ էր դրված ժողով-
ներից բացակայելու հարցը: Մասնավորապես, առանց լուրջ պատճառի 
երեք անգամ ժողովներից բացակայելու դեպքում հեռացվում էին ընկե-
րությունից: Հիմնավոր պատճառով Ընդհանուր ժողովի նիստերին բացա-
կայած անդամը կարող էր նախապես գրավոր ձևով ժողովի ատենապե-
տին ներկայացնել օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ իր 
տեսակետները: Եթե ընկերության անդամներից որևէ մեկը բացակայում 
էր Ընդհանուր ժողովի նիստից, անկախ բացակայման պատճառից, չէր 
կարող քննադատել կամ դեմ արտահատվել տվյալ նիստին կայացրած 
որոշմանը: Ընկերության Ընդհանուր ժողովի նիստերին չէր թույլատրվում 
նախապես հաստատված օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկել: Ընդհա-
նուր ժողովը հրավիրվում էր ըստ անհրաժեշտության՝ ժողովի անդամ-

                                                                 
12 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 264: 
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 265: 
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 266: 
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 265: 
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ների 1/3-ի գրավոր դիմումի համաձայն: Ընդհանուր ժողովի յուրա-
քանչյուր նիստ արձանագրվում էր ատենադպիրի կողմից, որի պատշաճ 
կատարումը վերահսկվում էր ատենապետը: Ատենապետի բացակայու-
թյան դեպքում, նիստը չհետաձգելու համար, ընդհանուր ժողովի անդամ-
ները քվեարակությամբ ընտրում էին ժամանկավոր ատենապետ, որի 
լիազորությունները ավարտվում էր նիստն ավարտվելունպես16: 

Գործադիր ժողովը, ընկերության կանոնադրության համաձայն 
պարտավոր էր շաբաթական առնվազն մեկ նիստ գումարել: Գործադիր 
ժողովի Գանձապետի գործառույթն էր վերահսկել ընկերության ծախ-
սերը, հաշվարկել ֆինանսական մուտքերը և ելքերը, ինչպես նաև երեք 
ամիսը մեկ ընկերության գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն 
ներկայացնել Ընդհանուր ժողովին: Հավաքիչի գործառույթը ընկերության 
ֆինանսական միջոցների կանոնակարգումն ու բաշխումն էր: Գործադիր 
ժողովը անմիջապես ենթարկվում էր Ընդհանուր ժողովին և տարին մեկ 
անգամ ծավալուն հաշվետվություն էր ներկայացնում Ընդհանուր ժողովի 
հաստատմանը17: 

1897 թ. օգոստոսի դրությամբ ընկերությունը ունեցել է 12 անդամ, 
որոնցից 7-ը` գործադիր, 5-ը՝ ընդհանուր: Ընկերության գործունեության 
երկու տարիների ընթացքում անդամների թիվը գրեթե քառապատկվել է 
և 1899 թվականին հասել 40-ի18: 

«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» դռները անդամակցության 
համար բաց էին: Ընկերության անդամները, ըստ իրենց գործունեության 
բնույթի, բաժանվում էին երեք խմբի՝ ընդհանուր ժողովի անդամներ, նվի-
րատու անդամներ և պատվավոր անդամներ: Ընդհանուր ժողովի անդամ-
ները ընտրվում էին ընկերության բոլոր անդամների քվեարկությամբ և 
պարտավորվում էին տարեկան կամ ամսեկան մի կլորիկ գումար 
նվիրաբերել «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանը»: Նվիրատու անդամ 
կարող էր դառնալ յուրաքանչյուր ոք, առանց սեռի, կրոնի և ազգային 
խտրականության, պարբերաբար նվիրաբերելով ընկերությանը որոշակի 
գումար, բայց նրանք չէին մասնակցում կառավարման գործին ևի տարբե-
րություն ընդհանուր ժողովի անդամների, լիազորված չէին որոշելու, թե 
ինպես է ծախսվելու ընկերության ֆինանսական միջոցները: Պատվավոր 

                                                                 
16 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,էջ 268: 
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 269-270: 
18 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 411: 
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անդամները ընտրվում էին Ընդհանուր ժողովի անդամների ուղիղ 
քվեարկությամբ: Ընկերության պատվավոր անդամ դառնալու հավակ-
նորդները պետք է կամ ընկերությանը կարևոր ծառայություն մատուցած 
լինեին կամ էլ ֆինանսականմեծ նվիրատվություն կատարած լինեին19: 

Հիմնադրումից մի քանի ամիս անց զմյուռնահայ բարերարները 
սկսում են ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ «Ներսիսյան որբասի-
րավ ընկերությանը»: Հունիս ամսին ընկերությանը նվիրաբերվում է 256 
մեճիտ20: Հիմնադրման առաջին տարում ընկերության ընդհանուր 
հասույթը կազմել է 33809 ղուրուշ, իսկ տարեկան ծախսը՝ 32611 ղուրուշ: 
Մեկ տարի անց ընկերությունը բավականին բարելավել է իր ֆինանսա-
կան վիճակը: Արդյունքում ընկերության հասույթը 1898 թվականին 
կազմել է 95108 ղուրուշ, իսկ տարեկան ծախսը՝ 83270 ղուրուշ21: Թեև ըն-
կերությանը գործունեության երկու տարիների ընթացքումհաջողվել է 
մեծացնել ստացվող հասույթը, սակայն ընկերությունը հաստատուն 
դրամագլուխ չուներ: Բայց դրամագլխի պակասը չի խոչընդոտել, որ 
«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը» գործուն քայլերով ընդառաջ 
գնա իր նպատակին: 

1898 թվականի մայիսին ընկերությունը քաղաքի «Հոգատար-Որբա-
խնամ ընկերության» հետ համատեղ Ս. Հռիփսիմյան վարժարանի սրա-
հում կազմակերպել է տոնահանդես նվիրված «Ներսիսյան որբասիրաց 
ընկերության» հիմնադրման 1-ին և «Հոգատար-Որբախնամ ընկերու-
թյան»հիմնադրած որբանոցի 5-րդ տարելիցին: Տոնահանդեսի ժամանակ 
հանդես են եկել երկսեռ որբանոցների սաներն ու սանուհիները, իսկ 
հավաքված հասույթը երկու ընկերությունները հավասարապես կիսել 
են22: 

1899 թվականի դրությամբ Զմյուռնայի տղաների համար նախատես-
ված հայկական որբանոցում կար 46 որբ՝ 6-15 տարեկան, որոնց կեցու-
թյան, սննդի ու կրթության հոգսերը ամբողջովին հոգում էր «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությունը»: Որբանոցի բարձր տարիքի տղաները ընկե-
րության ֆինանսական աջակցությամբ կրթություն էին ստանում քաղաքի 
Մեսրոպյան վարժարանում, իսկ փոքրերը հաճախում էին մակապար-

                                                                 
19 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 267: 
20 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1897, թիվ 12, էջ 432: 
21 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1897, թիվ 12, էջ 432: 
22 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1898, թիվ 9, էջ 359: 
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տեզ: Ընկերությունը, նպատակ ունենալով ապագայում որբերին չափա-
հասության տարիքում ապահովելու աշխատանքով, որոշում է որբանոցի 
տարածքում կազմակերպել դերձակության, հյուսնության և կոշկակարու-
թյան վարպետաց դասեր: Երբ Զմյուռնայում հայտնի դերձակ և հանդեր-
ձավաճառ Գ. Քէշիշեանը23 հանդես է գալիս որբանոցի տարածքում դեր-
ձակության արհեստանոց բացելու նախաձեռնությամբ, «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությունը» հավանությանէ տալիս այդ նախաձեռնու-
թյանը: Արդյունքում 1898 թվականի հուլիսի 19-ին ընկերության ատենա-
պետի և Գ. Քեշիշյանի միջև 5 տարի ժամկետով կնքվում է համատեղ գոր-
ծունեություն ծավալելու մասին պայմանագիր24: Ըստ պայմանագրի՝ դեր-
ձակության արվեստը ուսանելու էին 10 որբեր: Արհեստանոցին անհրա-
ժեշտ գործիքները ձեռք էր բերելու Գ. Քեշիշյանը՝ իր սեփական 
միջոցների հաշվին, նրան էր պատկանում նաև ապագա արհեստանոցում 
սովորող որբերի ընտրության իրավունքը: Արհեստանոցի տնօրինումը 
ստանձնելու էր անձամբ Գ. Քեշիշյանը, իսկ դերձակության դասերի 
շաբաթական ժամաքանակը և օրերը սահմանելու էր ընկերությունը: 
Առաջիկա երկու տարիների ընթացքում որբերի ուսուցման համար 
սահմանվում է շաբաթական հինգ օր՝ օրական 6 ժամ ժամաքանակով՝ 3 
ժամ առավոտյան, 3 ժամ կեսօրից հետո: Պայմանագրի 10-րդ և 11-րդ 
կետերի համաձայն` որբերը արհեստանոցի տարածքում չպետք է 
անվճար աշխատանք կատարեն, իսկ արհեստանոցի տարեկան շահույթի 
և կրած վնասի ամբողջ պատասխանատվություն ստանձնելու էր 
Գ. Քեշիշյանը: Վերջինս պարտավորովում էր սահմանված 5 տարիների 
ընթացքում տարեկան երկու անգամ՝ ամռանը և ձմռանը, ընկերության 
տրամադրած հումքով որբանոցի յուրաքանչյուր որբի համար մեկական 
զգեստ կարել: Եթե տվյալ ժամանակահատվածում Զմյուռնիայի հայ 
բարերարներից որևէ մեկը իր վրա վերցներ որբանոցի որբերի տվյալ 
տարավ հագուստի ապահովման գործը, ապա Գ. Քեշիշյանը պարտավոր-
վում է «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանը» վճարել 22 օսմանյան 
ոսկի: Պայմանագրի համաձայն ուսումնառության 5 տարիների ավար-
տից հետո Գ. Քեշիշյանը պարտավորվում էր իր մոտ դերձակություն 
ուսանած որբերից 4-ի՝ ծննդավայր վերադառնալու ծախսերը հոգալ, 
յուրաքանչյուրի համար «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանը» տրա-

                                                                 
23 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 292: 
24 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 412: 
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մադրելով 60 օսմանյան ոսկի: Եթե որբերը այնուամենայնիվ որոշեին 
իրենց ծննդավայր չվերադառնալ, Գ. Քեշիշյանը իրավունք չէր ունենալու 
ընկերությունից հետ պահանջել այդ նպատակով ընկերությանը տրա-
մադրած գումարը: Ընկերությունը իր հերթին իրավունք չուներ որևէ այլ 
գումար պահանջել որբանոցի տարածքում տեղակայված արհեստանոցի 
5 տարիների շահույթից: Արհեստանոցի ամբողջ հասույթը տնօրինումը 
բացառապես իրականացնելու էր Գ. Քեշիշյանը25: 

Զմյուռնիայում հրատարակվող «Արևելյան մամուլ» պարբերականի 
խմբագրությունը սույն պայմանագրի վերջին կետը խնդրահարույց է 
համարում: Պարբերականի համար անհասկանալի է, թե ի՞նչ է լինելու 5 
տարի դերձակության արվեստը սովորած մնացած 6 որբերի հետ, կամ 
եթե Պ. Գ. Քեշիշյանից 60 ոսկի ստացած 4 որբերը չցանկանան վերադառ-
նալ իրենց ծննդավայր, ապա տվյալ գումարը ընկերությունը ծախսելու է 
այդ որբերին Զմյուռնայում աշխատանքի տեղավորելու վրա, թ՞ե գրպա-
նելու է: Միաժամանակ պարբերականը հույս է հայտնում, որ ապագայում 
նորաստեղծ ընկերությունը կվերանայի այսօրինակ գործելակերպը, չի 
կրկնի մինչ այդ Զմյուռնահայ այլ բարենպատակ մի շարք ընկերություն-
ների անցած ուղին և առաջնորդվելով նեղ անձնական շահերով, չի 
յուրացնի բարեգործական նպատակներով հավաքած գումարները26: 
«Արևելյան մամուլը» չի հստակեցնում, թե Զմյուռնայում գործած կամ 
գործող, որ ընկերություններին ի նկատի ունի:  

1899 թվականի մարտի 16-ից մինչև1901 թվականի նոյեմբերի 30-ը 
ընկած ժամանակահատվածում «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» 
ընդհանուր հասույթը կազմել է 215.303 ղուրուշ, որից նույն ժամանակա-
հատվածում բարեգործական նպատակներով ծախսվել է 213.501 
ղուրուշ27: 

1900 թվականի մայիսին «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» 
ատենապետը Գ. Մ. Քեշիշյանն էր, իսկ ատենադպիրը՝ Ռ. Որբերյանը: 
Նույն թվականին ընկերության հովանու ներքո գործող որբանոցում 
խնամք էին ստանում շուրջ 50 որբեր: «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերու-
թյան» ֆինանսական աջակցությամբ նրանցից 15 մասնագիտանում էր 
դերձակության, 2-ը՝ հյուսնության, 3-ը՝ մանուսագործության, իսկ մյուս 

                                                                 
25 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 412: 
26 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 413: 
27 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 11, էջ 519: 
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3–ը Մամուրյանի ու Թաղիկյանի տպարաններում հմտանում էին գրաշա-
րության մեջ, 1-ը ՝ առևտրի, մյուները՝ կոշկակարության, թիթեղագործու-
թյան, գորգագործության, մնացածն էլ հաճախում էին Մեսրոպյան վար-
ժարան, իսկ տարիքով փոքրերը՝ մակապարտեզ28: 1900-ական թվական-
ներին քաղաքի մեծահարուստ հայերը շարունակում էին «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությանը» ֆինանսական աջակցություն տրամադրել: 
Մասնավորապես 1900թ. սեպտեմբերին զմյուռնահայ մեծահարուստ, 
հրապարակախոս Գ. Յ. Բաբազյանը ընկերությանը նվիրել է 50 օսմանյան 
ղուրուշ29: Գարեգին Բաբազյանը ծնվել է Զմյուռնիայում, սովորել տեղի 
Մեսրոպյան վարժարանում, աշակերտել Անդրեաս վարժապետին: 
Կատարել է Շեքսպիրից թարգմանություններ, հրատարակել «Համլետ» և 
«Օթելլո» ստեղծագործությունների թարգմանությունները30: 

Չնայած այս նվիրատվություններին` 1901 թվականի դրությամբ 
ընկերությունը լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնում և չի 
կարողանում ամբողջությամբ հոգալ որբանոցի ֆինանսական ծախսերը31: 
Այդ պատճառով 1902 թվականին ընկերությունը ստիպված է լինում 
հատուկ կոչով դիմելու Զմյուռնիայի հայ բարերաներին՝ որբանոցի ֆի-
նանսկան կարիքները հոգալու խնդրանքով32: «Ներսիսյան որբասիրաց 
ընկերության» օգնության կոչին արձագանքում է քաղաքում մեծ ճանա-
չում ու հարգանք վայելող Ս. Եսայանը33: Ընկերության ֆինանսական 
վիճակը ժամանակավորապես համեմատաբար կայունանում է` պայմա-
նավորված Զմյուռնիայի «Հոգատար-Որբախնամ ընկերության» հետ 
համատեղ բարեգործական միջոցառմամբ: 1902 թվականի հունվարի    
26-ին քաղաքի երկու ընկերությունների կազմակերպած պարահանդեսի 
արդյունքում հավաքագրվում է շուրջ 150-160 օսմանյան ոսկի, որը, ըստ 
նախնական պայմանավորվածության, հավասարապես կիսվում է երկու 
որբախնամ ընկերությունների միջև34: Հաջորդ տարիներին ընկերությունը 
շարունակում է բարեգործական միջոցառումների կազմակերպումը, 
որոնցից ստացված հասույթը ամբողջությամբ ծախսվում էր բարեգործա-

                                                                 
28 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 10, էջ 416: 
29Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 18, էջ 756: 
30 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1908, ապրիլ, թիվ 15: 
31 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1901, թիվ 24, էջ 108: 
32 Տե՛ս«Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 1, էջ 96: 
33 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 2, էջ 142: 
34 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 3, էջ 180-182: 
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կան նկատառումներով: Մասնավորապես 1904 թվականի տարեսկզբին 
կազմակերպված պարահանդեսի արդյունքում ընկերությունը հավաքա-
գրել է 130-140 օսմանյան ոսկի35: Ստացված հայսույթի մի մասը ընկերու-
թյունը, ինչպես Զմյուռնիայի «Հոգատար-Որբախնամ», «Կրթասեր» ընկե-
րությունները հանձնել Զմյուռնիայի Ազգային վարչությանը, համաձայն 
վերջինիս ցուցումի36: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Զմյուռնիայի հայ հասարակական, մշակութային կյանքում մեծ է 
1897 թվականին հիմնադրված «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» 
դերակատարումը: Ընկերությունը, երկար տարիներ համագործակցելով 
քաղաքի այլ որբախնամ ընկերությունների հետ, Զմյուռնիայի Ազգային 
վարչության հետ զուգահեռ հոգացել է քաղաքի, ինչպես նաև արևմտահայ 
որբերի ուսման, կեցության ծախսերը, վայելել տեղի հայ հասարակու-
թյան վստահությունը և համակրանքը: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և 
կիրառութիւնը // Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրկչեան հիվանդանոցի, 
Կ. Պոլիս, 1910: 

2. «Արևելյան մամուլ», 1897, թիվ 12, 1898, թիվ 9, 1899, թիվ 10, 1900, 
թիվ 10, թիվ 18, 1901, թիվ 24, 1902, թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 11, 
1904, թիվ 5, թիվ 19, 1908, ապրիլ, թիվ 15: 

3. Գաբրիելյան Վ., Ռուբեն Որբերյան, Երևան, 1964: 
4. Խառատյան Ա., Զմյուռնահայ համայնքը և Թանզիմաթի բարենո-

րոգումները // Պատմաբանասիրական հանդես, 2003: 
5. Պողոսյան Վ. Հ. Եփրեմ, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերու-

թիւններու, հ. Ա, Վիեննա, 1957, հ. Բ, 1963, հ. Գ. 1969: 
6. Քոսյան Հայր Հակոբ վարդապետ, Հայք ի Զմյուռնիա, հ. Ա, 

Վիեննա, 1899:   
        

                                                                 
35 Տե՛ս«Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 5, էջ 144: 
36 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 19, էջ 480: 
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«Нерсисян ворбасирац» организация в СмирныНерсисян ворбасирац» организация в СмирныНерсисян ворбасирац» организация в СмирныНерсисян ворбасирац» организация в Смирны    
    

Зоя ЧатинянЗоя ЧатинянЗоя ЧатинянЗоя Чатинян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: реформы, приют, общественный, благотворитель-
ный, организация, исполнительное собрaние, пожертвование, финансовый 

Во второй половине XIX века армяне Смирны играли важную роль в 
социальной, экономической, культурной и образовательной жизни 
Османской империи. Воодушевленные возможностями, предоставленными 
декларацией реформ в Османской империи в 1856 году, армяне Смирны 
основали ряд общественных, культурных, образовательных организаций. 
Одной из таких была организация «Нерсисян ворбасирац», основанная в 
Смирне в 1897 году. Целью организации было создание приюта для 
армянских мальчиков-сирот в Смирне. Организация назвала себя и 
основанный им приют, в честь католикоса всех армян Нерсеса Великого. У 
«Нерсисян ворбасирац» организации был свой кодекс, который определял 
цель организации, пути ее достижения, структуру организации, 
менеджмент, порядок членства и так далее. Организация состояла из 
исполнительного и общего комитетов. Члены организации по роду 
деятельности были разделены на три группы: члены общего собрания, 
члены-доноры и почетные члены. Присоединиться к «Нерсисян 
ворбасирац» организации мог любой желающий, независимо от пола, 
религии или национальной принадлежности.  

В течении многих лет организация в сотрудничестве с другими орга-
низациями города, вместе с Национальным советом Смирны заботилась о 
городе, а также об образовании и расходах на проживание армянских 
сирот, пользовалась доверием и симпатией местного армянского общества. 
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The “Nersisyan Orphanage The “Nersisyan Orphanage The “Nersisyan Orphanage The “Nersisyan Orphanage CCCCompany” of Smyrnaompany” of Smyrnaompany” of Smyrnaompany” of Smyrna    
    

Zoya Chatinyan Zoya Chatinyan Zoya Chatinyan Zoya Chatinyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: renovations, orphanage, social (public), charitable, company, 
executive meeting, donation, financial 

In the second half of the 19th century, the Smyrna Armenians played a 
significant role in the social, economic, cultural and educational life of the 
Ottoman Empire. Encouraged by the opportunities provided by the declaration 
of reforms adopted in the Ottoman Empire in 1856, the Smyrna Armenians 
founded a number of public, cultural and educational associations. One of those 
companies was the “Nersisyan Orphanage Society” founded in Smyrna in the 
90s of the 19th century. The purpose of the company was to establish a shelter 
for Armenian orphaned boys in Smyrna. The company named itself and the 
orphanage it founded in honor of the Catholicos of all Armenians Nerses the 
Great. The “Nersisyan Orphanage Society” had its own statute book, which 
definend the purpose of founding the company, the ways to achieve it, the 
structure of the company, the management circles, the membership order, etc. 
The company consisted of executive and general committees. The members of 
the company were divided into three groups according to the nature of the 
activities; general assembly members, donor members and honorary members. 
Anyone could join the “Nersisyan Orphanage Society”, regardless of gender, 
religion and nationality.  

For many years, the company, in cooperation with other organizations of 
the city, together with the Smyrna National Administnation, took care of the 
city, as well as the education and living expenses of the Western-Armenian 
orphans, enioyed the frust and sympathy of the local Armenian society. 

    
    

 
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.10.15.10.15.10.15.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.10.22.10.22.10.22.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930 
ԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտի----Նինուրտա Նինուրտա Նինուրտա Նինուրտա IIII----ի պատերազմը Բաբելոնիայի դեմի պատերազմը Բաբելոնիայի դեմի պատերազմը Բաբելոնիայի դեմի պատերազմը Բաբելոնիայի դեմ    

    
Ռուսլան ՑականյանՌուսլան ՑականյանՌուսլան ՑականյանՌուսլան Ցականյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Ասորեստան, Աշշուր, Բաբելոնիա, Բաբելոն, 

Կաշտիլիաշ IV, Կարդունիաշ, Աքքադ, Միջագետք  

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մ. թ. ա. XIII դարի Միջագետքի քաղաքական պատմության առանց-

քային դրվագներից է Ասորեստանի արքա Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի պա-
տերազմը Բաբելոնիայի արքա Կաշտիլիաշ IV-ի դեմ: Նրա դրվագներն 
արտացոլված են Ասորեստանի արքայական արձանագրություններում, 
վարչատնտեսական բնույթի նյութերում, ասսուրա-բաբելական ժամանա-
կագրություններում և այլուր: Պատերազմի հիմնական պատճառը նույն 
լեզվամշակութային տարածքին պատկանող երկու ազգակից պետու-
թյունների՝ Ասորեստանի ու Բաբելոնիայի միջև չկարգավորված փոխհա-
րաբերությունների թնջուկն էր: Չնայած այն հանգամանքին, որ Բաբելո-
նիան մշակութային առումով արդեն կլանել էր Ասորեստանը, քաղաքա-
կան դիմակայությության պարագայում Բաբելոնիան ստիպված էր 
պաշտպանել իր անկախությունը Ասորեստանից: Մ. թ. ա. XIII դարում 
«բաբելական խնդրին» առանցքային տեղ հատկացվեց Ասորեստանի 
արտաքին քաղաքականության բնագավառում: Թեև դրա կարգավորումը 
հանգեցրեց Բաբելոնիայի կասսիտական արքայատոհմի ժամանակավոր 
անկմանը, այնուամենայնիվ, Բաբելոնիան վերջնականապես հպատա-
կեցնելու Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի (մ. թ. ա. 1244-1208 թթ.) ջանքերը 
հաջողությամբ չպսակվեցին: 

 
1. 1. 1. 1. Պատմական ետնախորքըՊատմական ետնախորքըՊատմական ետնախորքըՊատմական ետնախորքը    

Մ. թ. ա. XIV-XIII դարերը նշանավորվեցին Աշշուր քաղաք-պետու-
թյան բարձրացմամբ և Միջին ասորեստանյան պետության առաջաց-
մամբ։ Նորաստեղծ ու ամբողջապես ռազմականացված պետությունը 
սկսեց հավակնել տարածաշրջանային գերիշխանության։ Այս ժամանա-
կահատվածում Ասորեստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր 
խնդիրը հյուսիսից արևմուտք ձգվող և խեթերի կողմից վերահսկվող 
«կիսալուսնի» ճեղքումն էր, որը թույլ կտար ճանապարհ հարթել դեպի 
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հյուսիսի մետաղների աղբյուրները և արևմուտքի առևտրական ուղիներն 
ու կենտրոնները1։ Այդ նպատակին տանող ճանապարհին ասսորեստան-
յան արքաներ Ադադ-նիրարի I-ի (մ.թ.ա.1307-1275թթ. (±10)2 և մասնավո-
րապես Շուլմանու-աշարեդ (Սալմանասար) I-ի (մ.թ. ա.1274-1245թթ.) 
հարվածների տակ ընկավ Միտաննիի պետությունը: Շուլմանու-աշարեդ 
I-ին փոխարինած Թուկուլտի-Նինուրտա I-ն իր գահակալման (մ. թ. ա. 
1244-1208 թթ.)3 առաջին իսկ տարիներին մեծ ջանքեր գործադրեց իր 
նախորդների նվաճումներն ամրագրելու և ընդլայնելու համար։ Այդ նպա-
տակով Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը գրեթե ամեն տարի ասորեստանյան 
բանակն արշավանքի էր առաջնորդում դեպի աշխարհագրական այս 
կամ այն ուղղությունը։ Նա ներխուժել է նաև Հայկական լեռնաշխարհ, 
որտեղ բախվել է Նաիրյան ցեղային միության հետ, որից հետո իր տիտ-
ղոսաշարին ավելացրել է «šar kullat mātāt Nairišar kullat mātāt Nairišar kullat mātāt Nairišar kullat mātāt Nairi»` «Նաիրյան բոլոր 

                                                                 
1 Տե՛ս Ցականյան Ռ., Միջինասորեստանյան տերության արտաքին և ներքին 

քաղաքականության որոշ հարցերի շուրջ // Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ 
և ժողովուրդներ (այժմ՝ Բանբեր արևելագիտության ինստիտուտի), 2018, № XXXI, 
Երևան, էջ 19-28:  Քոսյան Ա., Մ. թ. ա. XII դարի մերձավորարևելյան ճգնաժամը և 
Հայկական լեռնաշխարհը, Երևան, 1999, էջ 13: Քոսյան Ա., Ասորեստանը Ք. ա. 
XIV-IX դդ. // Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, Հ. 1։ Հին շրջան, 
պատ. խմբագիր՝ Ա. Վ. Քոսյան, Երևան, 2013, էջ 64-67:  Cancik-Kirschbaum E., The 
Middle Assyrian Domination of North-East Syria: The Written Sources // Archéologie et 
Histoire de la Syrie I, Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie, Herausgegeben von 
Winfried Orthmann und Jan-Waalke Meyer Band 1,1, Harrassowitz Verlag,  Wiesbaden, 
2013, էջ 453-455: Cifola B., The Titles of Tukulti-Ninurta I // in: Frame, G. (ed.), From 
the Upper Sea to the Lower Sea, Studies on the History of Assyria and Babylonia in 
Honour of A.K. Grayson, 2004, Leiden, էջ 7-16: Kuhrt A., The Ancient Near East 
էջ 3000-330 BC, Vol. I, London-New York, 1995, էջ 348-355: 

2 Միջինասորեստանյան դարաշրջանի ժամանակագրության վերաբերյալ ման-
րամասը տե՛ս Freydank H., Beiträge zur mittelassyrischen Chronologie und Geschichte, 
Berlin, 1991, էջ 188-189: Wilhelm G., Boese J. 1987, Absolute Chronologie und die 
hethitische Geschichte des 15. und 14. Jahrhunderts v. Chr.// In: P. Åström (ed.), High, 
Middle or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology held at the 
University of Gothenburg 20th-22nd August 1987, Part 1, Gothenburg, էջ 74-117: 

3 Տե՛ս Streck M. P., Tukultī-Ninurta I // Realexkion der Assyriologie und 
Vorderasiatischen Archäologie, Band 14, 1/2-3/4, 2014, Berlin-Boston, էջ 176-178: 
Baker H. D., Tukulti-Inūrta // The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, ed. by 
H. D. Baker, vol. 3, part II, Š-Z, 2011, Helsinki, էջ 1332-1333: 
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երկրների արքա» տիտղոսը4։ Թուկուլտի-Նինուրտա I-ն առաջին արքա-
ներից էր, որ ընդունեց «šar šarrānišar šarrānišar šarrānišar šarrāni»` «արքաների արքա» և «bēl bēlēbēl bēlēbēl bēlēbēl bēlē»՝ 
«տերերի տեր» տիտղոսները։ 

Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը բավականին համառ ու արյունալի 
մարտեր մղեց խեթթական Թուդխալիաս IV (մ. թ. ա. մոտ 1246-1230 թթ.) 
արքայի դեմ՝ Հյուսիսային Սիրիայի ու Փոքր Ասիայի արևելյան տարածք-
ների նվաճման համար։ Այդ պայքարը հօգուտ Ասորեստանի հանգուցա-
լուծելուց հետո Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը ձեռնամուխ եղավ Բաբելո-
նիայի կասսիտական արքա Կաշտիլիաշ IV-ի (մ. թ. ա. մոտ 1232-1225 թթ.) 
դեմ արշավանքի իրագործմանը։ 

 
2. 2. 2. 2. ԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտի----Նինուրտա Նինուրտա Նինուրտա Նինուրտա IIII----իիիի՝՝՝՝    Բաբելոնիայի դեմԲաբելոնիայի դեմԲաբելոնիայի դեմԲաբելոնիայի դեմ    

    պատերազմի պատճառներըպատերազմի պատճառներըպատերազմի պատճառներըպատերազմի պատճառները    
Ընդունված կարծիքի համաձայն՝ Կասսիտական Բաբելոնիայի դեմ 

Ասորեստանի պատերազմի պատճառը եղել է այն, որ Բաբելոնիայի 
արքա Կաշտիլիաշ IV-ը, ելնելով հյուսիսային ու հյուսիսարևմտյան 
ուղղություններով Ասորեստանի զբաղվածության հանգամանքից, հար-
ձակումներ էր գործել Ասորեստանի հարավային սահմանամերձ բնակա-
վայրերի վրա։ Խաթթիի մայրաքաղաք Խաթթուսասից հայտնաբերված մի 
պակասավոր աղբյուրի հաղորդման համաձայն՝ Ասորեստանի արքան 
մեղադրել է բաբելոնյան կողմին՝ արդարացնելով իր կողմից սանձազերծ-
ված պատերազմը5: Նույն տրամաբանությունն ենք տեսնում նաև Բաբելո-
նիայի դեմ Թուկուլտի-Նինուրտայի պատերազմի տպավորությունների 
հիմքի վրա հետագայում ստեղծված «Թուկուլտի-Նինուրտայի էպոս»-ում։ 
Ըստ էպոսի՝ հակամարտությունը սկսվում է այն պատճառով, որ 
Կաշտիլիաշ IV-ը խախտում է արևի աստված Շամաշին տված երդումը, 
որից հետո բարկացած Էնլիլ աստվածը, թողնելով իր սրբավայրերը 
Նիպուրում և Դուր-Կուրիգալզուում, հանձնարարում է Թուկուլտի-
Նինուրտային վրեժ լուծել աստվածներին հասցված վիրավորանքի 
համար: Բաբելացի վաճառականները (գուցե լրտեսները) ձերբակալվում 
են Ասորեստանում, սակայն Թուկուլտի-Նինուրտան ազատ է արձակում 
նրանց՝ ի նշան բարի կամքի դրսևորման: Այս ամենից հետո նա նամակ է 

                                                                 
4 Տե՛ս Grayson A. K., The Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium B. C. 

(To 1115 B.C.), The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods, Toronto, 1988, 
A.0.78.5, ll, էջ 8-9: 

5 Տե՛ս Beaulieu P. A., A History of Babylon, 2200 BC–AD 75, Blackwell History of 
the Ancient World, Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons Ltd, 2018, էջ 147-148: 
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գրում Կաշտիլիաշ IV-ին՝ նրան մեղադրելով պայմանագրի խախտման 
համար։ Բաբելոնիայի արքան դրան պատասխանում է լկտիաբար. նա 
հրամայում է բանտարկել ասորեստանյան սուրհանդակներին և պատե-
րազմով սպառնում է Թուկուլտի-Նինուրտային: Փոխադարձ սպառնալիք-
ներով ու մեղադրանքներով նամակների փոխանակումից հետո 
Թուկուլտի-Նինուրտան ներխուժում է Բաբելոնիայի տարածք՝ նվաճելով 
ու թալանի ենթարկելով այն6: 

 
3. 3. 3. 3. ԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտի----Նինուրտա Նինուրտա Նինուրտա Նինուրտա IIII----ի առաջին արշավանքը և ի առաջին արշավանքը և ի առաջին արշավանքը և ի առաջին արշավանքը և     

Բաբելոնի գրավումըԲաբելոնի գրավումըԲաբելոնի գրավումըԲաբելոնի գրավումը    
Բացի    «Թուկուլտի-Նինուրտայի էպոս»-ից ու խեթական վերոնշյալ 

աղբյուրից՝ Բաբելոնիայի դեմ արշավանքի վերաբերյալ տեղեկություններ 
են հաղորդում նաև իր՝ Թուկուլտի-Նինուրտայի թողած արձանագրու-
թյունները: Դրանցից մինչ օրս հայտնի են յոթը (RIMA, I, A.0.78.6; 
A.0.78.23; A.0.78.24, ll. 34-40; A.0.78.25։ rev. 1-8; A.0.78.28), որոնց տեքս-
տերը գրեթե չեն տարբերվում միմյանցից: Այդ իսկ պատճառով կանդ-
րադառնանք արքայի ընդարձակ տարեգրության միայն այն տողերին, 
որոնք անմիջականորեն վերաբերում են հետազոտության խնդրին:     

Այսպես՝ իր կառավարման 13-րդ տարվա (Էտել-պի-Աշշուրի էպոնի-
մատի տարի) 7 վերաբերյալ Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը հայտնում է՝ 

«48. i-na GIŠ.tukul-ti šá dAš-šur 
49. dBAD ù dŠá-maš DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ 
50. EN.MEŠ-iai-na re-ṣu-ti 
51. šá dIš-tár NIN-at AN-[e] KI-ti 
52. i-na pa-ni um-ma-n[í]-ia 
53. il-li-ku it-ti 
54.mKaš-til-a-šu MAN KURKar-du-ni-aš 
55. a-na e-peš tuq-ma-ti 
56. as-niq a-bi-ik-tu 
57. um-ma-na-te-šu aš-ku-un 
58. muq-tab-li-šu tí-še-em-qít 
59. i-na qé-reb tam-ha-ri šá-a-tu 
60. mKaš-til-a-šu MAN kaš-ši-i 
                                                                 

6 Տե՛ս Machinist P. B., The Epic of Tukulti-Ninurta I: a Study in Middle Assyrian 
Literature, Yale University, unpublished PhD Dissertation, 1978, էջ 60-139: 
Machinist P., Literature as Politics: The Tukulti-Ninurta Epic and the Bible // Catholic 
Biblical Quarterly, Vol. 38, No. 4, 1976, էջ 455-482: 

7 Տե՛ս Freydank H., Beiträge zur mittelassyrischen Chronologie und Geschichte, 
էջ 44, 51-52, 58-59, 136: 
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61. qa-tì ik-šud GÚbe-lu-ti-šú 
62. ki-ma gal-tap-pi i-na GÌR.MEŠ-ia 
63. ak-bu-us šal-lu-su 
64. ù ka-mu-su a-na ma-ḫar Aš-šur 
65. EN-ia ú-bi-la KUR Šu-me-ri 
66. ù ak-ka-di-i a-na ZAG gim-ri-šá 
67. a-bél i-na A.AB.BA KI.TA 
68. šá ṣi-i dUTU-šimi-ṣir 
69. KUR-iaaš-ku-un» 
«48-69.Աշշուր, Էնլիլ և Շամաշ աստվածների աջակցությամբ, մեծ 

աստվածների, իմ տիրակալների, (և) Իշթար աստվածուհու աջակցու-
թյամբ՝ երկնքի (և) անդրաշխարհի տիրուհու, (որը) քայլում է իմ բանակի 
առջևում, ես մոտեցա Կարդունիաշի արքա Կաշտիլիաշին՝ մարտ 
վարելու համար։ Ես պարտության մատնեցի նրա բանակը (և) տապալեցի 
նրա մարտիկներին: Այդ ճակատամարտի ընթացքում ես գերեցի 
կասսիտների արքա Կաշտիլիաշին, (և) ոտքերս դրեցի նրա տիրակալ 
պարանոցին, կարծես այն ոտնահարթակ լիներ: Ես նրան շղթայված՝ 
որպես գերի, բերեցի իմ տիրոջ՝ Աշշուրի առջև։ (Այսպիսով) ես դարձա 
Շումերի և Աքքադի տերն ամբողջությամբ (և) ամրագրեցի իմ երկրի 
սահմանը մինչև Ստորին ծովը արևելքում»8։ 

«Թուկուլտի-Նինուրտայի էպոս»-ի տվյալների հետ Թուկուլտի-
Նինուրտա I-ի տարեգրության վերոնշյալ տեղեկությունների համադրու-
թյունից հասկանալի է դառնում, որ Բաբելոնիայի և Ասորեստանի միջև 
պատերազմը սկսվել է ոչ թե Էտել-պի-Աշշուրի էպոնիմատի տարում 
(Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի կառավարման 13-րդ տարի), այլ դրանից 
առաջ: Երկու աղբյուրներն էլ ըստ էության 312 նկարագրում են նախըն-
թաց ժամանակահատվածում Բաբելոնիայի արքա Կաշտիլիաշ IV-ի՝ 
նախահարձակ գործողություններին ի պատասխան Թուկուլտի-
Նինուրտա I-ի ձեռնարկած արշավանքն ու ասսուրա-բաբելոնյան 
զորքերի միջև տեղի ունեցած ճակատամարտը: 

Վերջինիս մասին «Համաժամանակյա պատմություն» ժամանակա-
գրության մեջ նշված է հետևյալը. 

«(Col. II) (C)1.[ITukul-ti-DMAŠ šar4 KUR.Ašs-šur] IKaš- [til]-a-šú šar4 
KUR.Kar-an-dun-ía-[àš]  

2. [. . .] . . . i-na qí-rib tam-ḫa-z[i ]  
3.  . . .] . . . [. . .] 
                                                                 

8 Grayson A. K., The Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium B. C., 
A.0.78.5. 



 
– 313 – 

«[Ասորեստանի արքա Թուկուլտի-Նինուրտան] (և) Կարանունի[աշ]-ի 
արքա Կաշտ[տիլ]իաշը [. . .] . . . բաց ճակատամարտում»9: 

Մեկ այլ արձանագրության մեջ Ասորեստանի արքան հայտնում է. 
«(. . .) 1. [. . .] BI IŠ [. . .  
2. . .] ITukul-ti-DMAŠ [MAN KIŠI MAN dan-nu MAN KUR.Ašs-šur (. ?.)  
3. NUN E]N gim-ri ša GÁL [. . . 
4. . . .] KUR Kar-dun-ía-àš iṣ-bat-an-[. . .] 
5. ub-la-an-ni i-na URU.ŠÁ.URU [. . .]  
6. ú-ša-am-ši ú-šu-ni-iš [. . .]  
7. ša KUR.Kar-dun-ía-àš a-na [. . .]  
8. a-na ḪUL IKaš-til-a-šu [. . .]», 
«(1-8.) [. . .] (Ես) Թուկուլտի-Նինուրտաս, [արքա ամբողջության, 

հզոր արքա, Ասորեստանի արքա (. ?.), արքայազն, տիր]ակալը բոլորի . . . 
[. . .] վերցրի Կարդունիաշը [. . .] Լիբբի-ալիից10 բերված [. . .  
Կաշտիլիաշը, արքան] Կարդունիաշի, [շարժվեց], դեպի [. . .] չարության 
համար։ Կաշտիլիաշը [. . .]»11: 

Այսպիսով՝ թեև աղբյուրները չեն հստակեցնում, թե որտեղ է տեղի 
ունեցել ասսուրա-բաբելոնյան զորքերի վճռական բախումը, բայց 
միանշանակ փաստում են, որ այն ավարտվել է բաբելոնյան զորքերի 
պարտությամբ և Կաշտիլիաշ IV-ի գերեվարությամբ: Հաղթանակից հետո 
ասորեստանյան բանակը պատժիչ գործողություններ է իրականացրել 
Բաբելոնիայում: Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի տարեգրությունը հաղորդում 
է, որ Էտել-պի-Աշշուրի էպոնիմատի տարում ասորեստանցիները տեղա-
հանել և ամենայն հավանականությամբ Կար-Թուկուլտի-Նինուրտայում 
վերաբնակեցրել են շուրջ 14.000 մարդու12:  

Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի՝ Բաբելոնիայի դեմ պատերազմի վերա-
բերյալ VAT 17999 փաստաթղթում, որը նույնպես թվագրված է 
Կուրբանուի որդի Էտել-պի-Աշշուրի համանուն տարով, նշվում է Կար-
Թուկուլտա-Նինուրտա քաղաքում բաբելացի գերիներին տրվող ամսա-

                                                                 
9 Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, № 21; Glassner J.-J., 

Mesopotamian Chronicles, № 10. 
10 Լիբբի-ալի էր կոչվում Աշշուրի, այսպես կոչված, ներքին քաղաքը (Cancik-

Kirschbaum E., URUŠÀ, māt Aššur und die Binnenstruktur des mittelassyrischen Reiches 
// Berliner Beiträge zum Vorderen Orient, Band 24, Pewe-Verlag, 2014, S. 302-304): 

11 Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, № 13. 
12 Տե՛ս Yamada S., Tukulti-Ninurta I's Rule over Babylonia and Its Aftermath // 

Orient, № 38, 2003, Tokyo, էջ 161: Freydank H., Mittelassyrische Rechtsurkunden und 
Verwaltungstexte I, 1, col. I, ll, էջ 43-46; col. IV, ll, էջ 24-25: 
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կան հացահատիկի ու օրապահիկի չափաբաժինը13: Մեկ այլ փաստա-
թղթից, որտեղ նույպես խոսվում է բաբելացի գերիներին օրապահիկ 
տալու մասին, իմանում ենք նաև, որ Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը դեպի 
Բաբելոնիա կատարել է առնվազն երկու արշավանք. 

«11. ŠE an-ni-ú  
12. a-na ŠUK ÉRIN.MEŠ  
13. Kaš-ši-e 14. ḫu-ub-te 
 15. ša KUR,Kar-du-ni-áš  
16. ša 2 ḫar-ra-na-te  
17. ta-din» 

«11-17. Այս գարին տրվել է երկու արշավներից (երկու արշավանք-
ների շնորհիվ-ծ.հ.) Բաբելոնիայից գերի ընկած կասսիտների չափա-
բաժնի համար»14: 

Ցավոք, սկզբնաղբյուրների սակավ տեղեկությունները հնարավորու-
թյուն չեն տալիս որոշակիացնելու, թե երբ է կատարվել Բաբելոնիայի դեմ 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի երկրորդ արշավանքը: Հնարավոր է, որ 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ն այն ձեռնարկել է Ասորեստան վերադառնա-
լուց որոշ ժամանակ հետո: Սակայն չի բացառվում, որ «երկրորդ արշա-
վանք» արտահայտության տակ նկատի է առնվել Կաշտիլիաշ IV-ի պար-
տությունից ու գերեվարությունից հետո հաղթանակած և բարոյապես ամ-
րապնդված ասորեստանյան զորքի գրոհը մայրաքաղաք Բաբելոնի վրա: 
Փոխարենը «Բաբելոնյան ժամանակագրություն»-ը բավականին ման-
րամասն է նկարագրում ասորեստանյան զորքի կողմից Բաբելոնի 
գրավումը. 

« Col. IV, 1. [. . .] . . .  [. . .]  
2. [. . .] ḪAR AN.BAR id-di-ma(?) . . . [. . .]  
3. [. . . ITukul-t]i-DMAŠ a-na TIN.TIR.KI i-tu-ra-am-ma  
4. [. . .] . . .  [. . . ú]-qar-ri-bu BÀD TIN.TIR.KI iq-qur KUR TIN.TIR.KI ina 

GIŠ.TUKUL 
5.  [ú-šam-q]it NÌ.GA É-sag-gíl u TIN.TIR.KI ina šál-lat uš-te-ṣi DEN 

GALúDAMAR.UTU 
6. [ina šu]b-ti-šú id-ke-e-ma a-na KUR.Aš-šur.KIú-šá(!)-aṣ-bit ḫar-ra-an 

LÚšak-nu-ti-šú 

                                                                 
13 Տե՛ս Freydank H., Mittelassyrische Rechtsurkunden und Verwaltungstexte I, 1, I, 

ll, էջ 43-46: Նույնի՝ Zwei Verpflegungstexte aus Kār-Tukultī-Ninurta // Altorientalische 
Forschungen, № 1, 1974, էջ 55-79: 

14 Ebeling E., Keilschrifttexte aus Assur juristischen Inhalts (WVDOG 50), Leipzig, 
1927, № 103. 
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7. ina KUR.Kar-an-dun-ía-àš iš-kun 7 MUMEŠITukul-ti-DMAŠ Kar-an-dun-
ía-àš 

8. ú-ma-’-ir EGIR LÚ.GAL.MEŠ šá KUR.UR.IKIšá KUR.Kar-an-dun-ía-
àšBALA.MEŠ-ma  

9. IDIŠKUR.MU.ÙRI ina GIŠ.GU.ZA AD-šú ú-še-ši-bu ITUKUL-ti-DMAŠ 
šá ana TIN.TIR.KI ana ḪULtú 

10. [ŠU]II ú-bil-lu IAN.ŠÁR-na-ṣir-A DUMU-šú u LÚ.GAL.MEŠ šá 
KUR.Aš-šur.KI BALA.MEŠ-šu-ma  

 «1-10. [. . .] նա գցեց (?) երկաթե շղթաները և [. . . Թուկուլտի-
Նինուրտան (I) վերադարձավ Բաբելոն և [. . .] հավաքեց [. . .]։ Նա կոտրեց 
Բաբելոնի պատը, ջախջախեց բաբելոնացիներին։ Ավարի մեջ նա տարավ 
նաև Էսագիլայի ու Բաբելոնի հարստությունները։ Նա հանեց մեծ տեր 
Մարդուկին [իր] բնակավայրից և ստիպեց նրան մեկնել Ասորեստան: Նա 
Կարանդունիաշում նշանակեց իր նահանգապետին։ Յոթ տարի 
Թուկուլտի-Նինուրտան իշխեց Կարանդունիաշում։  

Բաբելոնի գրավման մասին Ուոլկերի հայտնի ժամանակագրության 
վկայությունը անհամեմատ սեղմ է. 

«1. [ITukul-ti-DMAŠ šàr KUR.Ašs-šur KI TIN.TIR.KI u Sip]-par DIB-ma 
KUR Kar-an-dun-ía-àš ú-ma-a-a-er» 

«[Ասորեստանի արքա Թուլուտի-նինուրտան նվաճեց Բաբելոնիան 
ու Սիպ]պարը և իշխեց»15: 

 
4. 4. 4. 4. Բաբելոնիայի դեմ Բաբելոնիայի դեմ Բաբելոնիայի դեմ Բաբելոնիայի դեմ ԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտիԹուկուլտի----ՆինուրՆինուրՆինուրՆինուրտա տա տա տա IIII----ի պատերազմի ի պատերազմի ի պատերազմի ի պատերազմի 

հետագա հետագա հետագա հետագա ընթացքն ու արդյունքներըընթացքն ու արդյունքներըընթացքն ու արդյունքներըընթացքն ու արդյունքները    
Բաբելոնի գրավումը և արքայական պալատի թալանը ժամանակա-

կիցների կողմից պետք է գնահատվեին որպես պատերազմի բնականոն 
հետևանքներ: Սակայն Բաբելոնի տաճարների թալանը և բաբելոնյան 
աստվածների «տեղահանությունն ու վտարումը երկրից» արտառոց իրա-
դարձություններ՝ սրբապղծություններ էին: Այդ պատճառով էլ «Թուկուլտի-
Նինուրտայի էպոս»-ում իրադարձությունների պատճառահետևանքային 
հարաբերությունները կառուցված են այնպես, որ Ասորեստանի արքայի 
վրայից մաքրեն սրբապղծության մեղքը. ա) Ասորեստանի արքան 
անվեհեր է, մինչդեռ կասսիտները նենգ ու ամբարիշտ են, բ) կասսիտների 
արքան ներկայանում է որպես կառավարմանն անպատրաստ տիրակալ, 
մեղք է գործում Ասորեստանի և Շամաշ աստծո (որին վերապահված էր 
հետևելու երկու երկրների միջև գոյություն ունեցած պայմանագրերի 

                                                                 
15 Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, № 25; Glassner J.-J., 

Mesopotamian Chronicles, № 46. 
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դրույթների կատարմանը) դեմ, բ) կասսիտների արքայի գործած մեղքի 
պատճառով աստվածները լքում են Բաբելոնը, և քաղաքն ու նրա 
տաճարները հայտնվում են աստված ների հովանավորությունից ու 
պաշտպանությունից դուրս, գ) Ասորեստանի արքան բոլոր փորձություն-
ներից դուրս է գալիս անվնաս: Դրանից հասկանալի է դառնում, որ Բաբե-
լոնի տաճարների թալանը նրա դեմ չի հարուցել աստվածների բարկու-
թյունն ու վրեժը, հետևաբար գործողությունները եղել են օրինական16: 

Բաբելոնիայի նվաճումը, հիրավի, խոշոր հաջողություն էր, ուստի 
դրանից հետո Թուկուլտի-Նինուրտա I-ն իր տիտղոսաշարին ավելաց-
նում է նաև «šar Sippar u Bābilišar Sippar u Bābilišar Sippar u Bābilišar Sippar u Bābili»`«Սիպպարի և Բաբելոնի արքա», և «šar māt šar māt šar māt šar māt 
ŠŠŠŠumeri u Akkadumeri u Akkadumeri u Akkadumeri u Akkadîîîî»՝«Շումերի և Աքքադի արքա» տիտղոսները17։ 

Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը Բաբելոնում գահ է բարձրացնում Էլիլ-
նադին-շումիին (մ. թ. ա. 1224-1223 թթ.): Ինչպես երևում է, Էլիլ-նադին-
շումիի իշխանությունը ամբողջ Բաբելոնիայի վրա չի տարածվել, քանի 
որ նույն այս ժամանակ Բաբելոնիայի հարավում իրեն արքա է հռչակում 
Կադաշման-Խարբեն, որի իշախնությունը ճանաչում է Ուր քաղաքը18։ 
Վերջինս ընդգծված հակաասորեստանյան դիրքորոշում ուներ և անմի-
ջապես ռազմական գործողություններ սկսեց Ասորեստանի դեմ։  

Մեկ տարի անց Բաբելոնիայի ասորեստանյան դրածո Էլիլ-նադին-
շումին գահընկեց է արվում: Ըստ «Բաբելոնյան ժամանակագրության» 
(սյուն IV, տող 14-22) տվյալների՝ Էլամի արքա Կիդին-Հուտրուդիշ III-ը19 
(արձանագրության մեջ՝ Կիդին-Խուտրա) հարձակվում է Բաբելոնիայի 
վրա և գահ բարձրացնում Կադաշման-Խարբե III-ին (մ. թ. ա. 1223/1222 թ.): 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի պատասխան արշավանքն իրեն երկար 
սպասել չտվեց, և քիչ անց Բաբելոնի պարիսպների տակ հայտնվեցին 

                                                                 
16 Տե՛ս Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, Writings from the Ancient World, 

Society of Biblical Literature, Atlanta, 2004, էջ 90: 
17 Մանրամասն տե՛ս Sazonov V., Die mittalassyrischen, universalistischen 

Königstitel und Epitheta Tukūltī-Ninūrtas I (1242-1206) // in Identites and Societies in 
the Ancient East-Mediterranean Regions, Ed. by T. R. Kämmerer, Alter Orient und Altes 
Testament, 2011, Band 390/1, էջ 235-276; RIMA, I, A.0.78.3, l. 3: 

18 Տե՛ս Llop-Raduà J., The Boundary Between Assyria and Babylonia in the East 
Tigris Region During the Reign of Tukultī-Ninurta I (1233-1197 BC) // Between the 
Cultures the Central Tigris Region from the 3rd to the 1st Millennium BC, Conference at 
Heidelberg January 22nd-24th, 2009 edited by P. A. Miglus & S. Mühl, Heidelberger 
Studien zum Alten Orient, Band 14, 2011, էջ 211-215: 

19 Տե՛ս Potts D. T., The Archaeology of Elam. Formation and Transformation of an 
Ancient Iranian State, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, էջ 231:  
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Ասորեստանի բանակները: Վերստին գրավելով Բաբելոնը՝ Թուկուլտի-
Նինուրտա I-ն այստեղ գահ բարձրացրեց Ադադ-շումա-իդդինային 
(մ. թ. ա. 1222-1217 թթ.)20: Փաստորեն դա Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի 
երրորդ արշավանքն էր Բաբելոնիայի դեմ: Ըստ MARV VIII 7-ի՝ 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ն իր կառավարման 16-րդ տարում (Աշշուր-
զէրա-իդդինայի էպոնիմատի տարում) վերադառնում է Բաբելոնից՝ 
Ասորեստանում կրոնական ծիսակատարությանը մասնակցելու համար21։ 
Իր կառավարման 16-րդ տարում Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի՝ Բաբելոնիա-
յում գտնվելու շարժառիթներն այդքան էլ հստակ չեն: Աղբյուրների հատ 
ու կտոր վկայությունների համադրությունն ընդամենը հիմք է տալիս 
ենթադրելու, որ դա պայմանավորված է եղել էլամական արշավանքի 
հետևանքով Բաբելոնիայում տապալված ասորեստանյան գերիշխանու-
թյունը վերականգնելու անհրաժեշտությամբ։  

Ինչպես երևում է, Բաբելոնիայի ասսուրական դրածո արքա Ադադ-
շումա-իդդինայի իշխանությունը ոչ միայն չի տարածվել ողջ Բաբելո-
նիայի վրա, այլև ներքին աջակցություն չի ստացել: Շուտով նրա դեմ 
նույնպես բռնկվեց ապստամբություն, որի մասին «Համաժամանակյա 
պատմություն» ժամանակագրությունը հաղորդում է.  

«Ադադ-շումա-ուծուրն ապստամբություն բարձրացրեց և, օգտագոր-
ծելով հավերժական աստվածային պաշտպանությունը, մտավ Բաբելոն, 
դարձավ երկրի տիրակալը և հաստատվեց իր թագավորական գահին»22:  

Նույն իրադարձությունը նկարագրված է նաև «Բաբելոնյան ժամա-
նակագրության» մեջ. 

«Աքքադի (և) Կարանդունիաշի ազնվականների ապստամբությունից 
հետո հայրական գահին նստեցրեցին նրա (Կաշտիլիաշ IV-ի-ծ. հ.) 
որդուն՝ Ադադ-շումա-ուծուրին»23։ 

Ապստամբության հետևանքով Բաբելոնիայի գահին հաստատված 
                                                                 

20 Տե՛ս Fuchs A., Das Osttigrisgebiet von Agum II. bis zu Darius I. (ca. 1500 bis 500 v. 
Chr.) // In: P. A. Miglus and S. Mühl (ed.), Between the Cultures: The Central Tigris 
Region from the 3rd to the 1st Millennium BC. Conference at Heidelberg, January 22nd-
24th, 2009 (HSAO 14), Heidelberg: Heidelberger Orientverlag., 2011, էջ 251: 

21 Տե՛ս Freydank H., Feller B., Mittelassyrische Rechtsurkunden und 
Verwaltungstexte, VIII (WVDOG 119), Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, № 7, 1-19: 
Ebeling E., Keilschrifttexte aus Assur juristischen Inhalts, № 103, էջ 1-19: 

22 Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, 1975, № 21, 
Col. II, 3-7; Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, № 10, Col. II, 3-7. 

23 Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, 1975, № 22; 
Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, № 45. 
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Ադադ-շումա-ուծուրի (մ. թ. ա. 1216-1187 թթ.)24 իշխանությունն անմիջա-
պես ճանաչվում է Նիպպուր քաղաքում։  

Աղբյուրները Ադադ-շումա-ուծուրի դեմ Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի 
կատարած ոչ մի արշավանք չեն արձանագրել: Դրանից հետևում է, որ 
Ադադ-շումա-ուծուրը շարունակել է գահակալել երկրի հարավում 
ընդհուպ Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի մահը։ Բաբելոնիայում ասորեստան-
յան գերիշխանության հերթական տապալման փաստի հանդեպ 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի՝ նման անտարբերությունը բնավ չի ներդաշ-
նակում նախորդած տարիներին այդ երկիրը հպատակեցնելու 
ուղղությամբ նրա ձեռնարկած ջանքերին: Ամենայն հավանականությամբ 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի՝ նման վերաբերմունքը պայմանավորվել է 
Ասորեստանի ներքաղաքական կյանքում առաջացած խնդիրներով: Իր 
կառավարման վերջին տարիներին Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը փորձում 
էր ուժեղացնել արքայական իշխանությունը՝ ի հաշիվ տոհմական ավա-
գանու և քրմության հեղինակության: Նրանց ազդեցությունը թուլացնելու 
նպատակով նա նույնիսկ հեռացավ Աշշուրից քիչ հեռու՝ Տիգրիս գետի 
ձախ ափին իր կառուցած նոր մայրաքաղաք Կար-Թուկուլտի-Նինուրտա։ 
Սակայն շատ չանցած՝ նա դավադրության զոհ գնաց, որի մասին 
Բաբելոնյան ժամանակագրությունը հաղորդում է հետևյալը. 

«Col. IV, 11. [ina] GIŠ.GU.ZA-šú id-ku-ssu-ma ina URU.Kar-Tukul-ti- 

DMAŠ ina É i-si-ru-šu-ma ina GIŠ.TUKUL GAZ.MEŠ-šú» 
«Թուկուլտի-Նինուրտանյի դեմ, որը չարիքի նպատակով պարզել էր 

ձեռքերը Բաբելոնի վրա, Աշշուր-նածիր-ապալը25՝ նրա որդին և Աշշուրի 
ազնվականները ապստամբեցին, գահընկեց արեցին, Կար-Թուկուլտի-
Նինուրտա քաղաքում փակեցին իր տանը և զենքով սպանեցին նրան»26։  

Թուկուլտի-Նինուրտա I-ից հետո նրա որդիների սանձազերծած 
քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Ասորեստանը կրկին 

                                                                 
24 Տե՛ս Munn-Rankin J. M., Assyrian Military Power 1300-1200 B.C. // The 

Cambridge Ancient History, vo. II, part. 2, Cambridge, 1975, էջ 284-294: Beaulieu P. A., 
A History of Babylon, 2200 BC–AD 75, էջ148-149: 

25 Ասորեստանյան արքայացանկերի բոլոր կրկնօրինակներում որպես 
Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի հաջորդ հիշատակված է նրա որդի՝ Աշշուր-նադին-
ապլին (մ. թ. ա. 1207-1204 թթ.), իսկ արձանագրության մեջ նրա անվան Աշշուր-
նածիր-ապալն գրությունը, ըստ երևույթին գրչի սխալ է՝ Freydank H., Beiträge zur 
mittelassyrischen Chronologie und Geschichte, S. 188. 

26 Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, 1975, № 22; 
Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, № 45. 
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ընկղմվեց քաղաքական խոր ճգնաժամի մեջ։ Նման պայմաններում 
Բաբելոնիան հնարավորություն ստացավ ամրապնդելու իր վերա-
կանգնված անկախությունը: 

    
Իբրև եԻբրև եԻբրև եԻբրև եզրակացությունզրակացությունզրակացությունզրակացություն    

Բաբելոնիայի դեմ Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի մղած պատերազմը 
միջինասորեստանյան պետության ծավալապաշտական քաղաքականու-
թյան դրվագներից մեկն է, որը ասորեստանյան աղբյուրներում լուսա-
բանվել է միակողմանիորեն: Ասորեստանի համար պատերազմի պաշտո-
նական պատճառը եղել է Բաբելոնիայի արքայի՝ խաղաղության երդումը 
դրժելը և ասորեստանյան սահմանային շրջանների նկատմամբ նախա-
հարձակ գործողությունները: Բայց Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը դրանց 
հակադարձել է բավականին ուշ` Հյուսիսային Սիրիայի ու Փոքր Ասիայի 
արևելյան տարածքների նկատմամբ Ասորեստանի տիրապետությունն 
ամրագրելուց հետո:  

Վճռական բախումը տեղի է ունեցել Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի 
կառավարման 13-րդ տարում և ավարտվել է ասորեստանցիների 
հաղթանակով ու Բաբելոնիայի արքա Կաշտիլիաշ IV-ի գերեվարությամբ: 
Բաբելոնի գրավումից հետո Թուկուլտի-Նինուրտա I-ը դրածո արքաների 
միջոցով փորձեց այն պահել իր գերիշխանության տակ: Սակայն 
վերջիններս կառավարել են միայն Բաբելոնիայի հյուսիսային մասում և 
ներքին աջակցություն չեն գտել տեղական ազնվականության և քրմու-
թյան շրջանում: Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի կառավարման վերջերին 
Բաբելոնիայի ազնվականության բարձրացրած հերթական ապստամբու-
թյունը Բաբելոնի գահին հաստատեց Կաշտիլիաշ IV-ի որդուն՝ Ադադ-
շումա-ուծուրին, որով և ձախողվեց Բաբելոնիայի նվաճման նրա փորձը:  
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ցականյան Ռ., Միջինասորեստանյան տերության արտաքին և ներքին 

քաղաքականության որոշ հարցերի շուրջ // Մերձավոր և Միջին Արևելքի 
երկրներ և ժողովուրդներ (այժմ՝ Բանբեր արևելագիտության ինստի-
տուտի), 2018, № XXXI, Երևան, էջ 19-33։ 

2. Քոսյան Ա., Ասորեստանը Ք. ա. XIV-IX դդ. // Հայաստանի հարակից 
երկրների պատմություն, Հ. 1։ Հին շրջան, պատ. խմբագիր՝ Ա. Վ. Քոսյան, 
Երևան, 2013, էջ 64-79։ 

3. Քոսյան Ա., Մ.թ.ա. XII դարի մերձավորարևելյան ճգնաժամը և Հայկական 
լեռնաշխարհը, Երևան, 1999։ 

4. Baker H. D., Tukulti-Inūrta // The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, 
ed. by H. D. Baker, vol. 3, part II, Š-Z, 2011, Helsinki, pp. 1332-1333. 

5. Beaulieu P. A., A History of Babylon, 2200 BC–AD 75, Blackwell History of the 
Ancient World, Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons Ltd, 2018. 

6. Cancik-Kirschbaum E., URUŠÀ, māt Aššur und die Binnenstruktur des 
mittelassyrischen Reiches // Berliner Beiträge zum Vorderen Orient, Band 24, 
Pewe-Verlag, 2014, S. 291-314. 

7. Cancik-Kirschbaum E., The Middle Assyrian Domination of North-East Syria: 
The Written Sources // Archéologie et Histoire de la Syrie I, Schriften zur 
Vorderasiatischen Archäologie, Herausgegeben von Winfried Orthmann und 
Jan-Waalke Meyer Band 1,1, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013, pp. 449-
459. 

8. Cifola B., The Titles of Tukulti-Ninurta I // in: Frame, G. (ed.), From the Upper 
Sea to the Lower Sea, Studies on the History of Assyria and Babylonia in 
Honour of A. K. Grayson, 2004, Leiden, pp. 7-16. 

9. Ebeling E., Keilschrifttexte aus Assur juristischen Inhalts (WVDOG 50), 
Leipzig, 1927. 

10. Freydank H., Zwei Verpflegungstexte aus Kār-Tukultī-Ninurta // 
Altorientalische Forschungen, № 1, 1974, 55-89. 

11. Freydank H., Mittelassyrische Rechtsurkunden und Verwaltungstexte, Berlin, 
1976. 

12. Freydank H., Beiträge zur mittelassyrischen Chronologie und Geschichte, 
Berlin, 1991. 

13. Freydank H., Feller B., 2007 Mittelassyrische Rechtsurkunden und 
Verwaltungstexte, VIII (WVDOG 119), Wiesbaden: Harrassowitz, 2007. 

14. Fuchs A., Das Osttigrisgebiet von Agum II. bis zu Darius I. (ca. 1500 bis 500 v. 

Chr.) // In: P. A. Miglus and S. Mühl (ed.), Between the Cultures: The Central 



 
– 321 – 

Tigris Region from the 3rd to the 1st Millennium BC. Conference at Heidelberg, 
January 22nd-24th, 2009 (HSAO 14), Heidelberg: Heidelberger Orientverlag., 2011, 
pp. 229-320. 

15. Glassner J.-J., Mesopotamian Chronicles, Writings from the Ancient World, 
Society of Biblical Literature, Atlanta, 2004. 

16. Grayson A. K., The Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium B.C. 
(to 1115 B.C.), The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods 1, 
Toronto, 1988. 

17. Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, 1975, 
18. Kuhrt A., The Ancient Near East c. 3000-330 BC, Vol. I, London-New York, 

1995. 
19. Llop-Raduà J., The Boundary Between Assyria and Babylonia in the East Tigris 

Region During the Reign of Tukultī-Ninurta I (1233–1197 BC) // Between the 
Cultures the Central Tigris Region from the 3rd to the 1st Millennium BC, 
Conference at Heidelberg January 22nd-24th, 2009 edited by P. A. Miglus & 
S. Mühl, Heidelberger Studien zum Alten Orient, Band 14, 2011, pp. 209-215. 

20. Machinist P. B., The Epic of Tukulti-Ninurta I: a study in Middle Assyrian 
literature, Yale University, unpublished PhD Dissertation, 1978. 

21. Machinist P., Literature as Politics: The Tukulti-Ninurta Epic and the Bible // 
Catholic Biblical Quarterly, Vol. 38,№ 4, 1976, pp. 455-482. 

22. Munn-Rankin J. M., Assyrian Military Power 1300-1200 B.C. // The Cambridge 
Ancient History, vo. II, part. 2, Cambridge, 1975, pp. 274-306.  

23. Potts D. T., The Archaeology of Elam. Formation and Transformation of an 
Ancient Iranian State, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 

24. Sazonov V., Die mittalassyrischen, universalistischen Königstitel und Epitheta 
Tukūltī-Ninūrtas I (1242-1206) // in Identites and Societies in the Ancient East-
Mediterranean Regions, Ed. by T. R. Kämmerer, Alter Orient und Altes 
Testament, 2011, Band 390/1, S. 235-276. 

25. Streck M. P., Tukultī-Ninurta I //Realexkion der Assyriologie  
und Vorderasiatischen Archäologie,Band 14, 1/2-3/4, 2014, Berlin-Boston, 
pp. 176-178. 

26. Wilhelm G., Boese J. 1987, Absolute Chronologie und die hethitische 
Geschichte des 15. und 14. Jahrhunderts v. Chr. In: P. Åström (ed.), High, 
Middle or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology 
held at the University of Gothenburg 20th-22nd August 1987, Part 1, 
Gothenburg, 74-117. 

27. YamadaS., Tukulti-Ninurta I's Rule over Babylonia and Its Aftermath // Orient, 
№ 38, 2003, Tokyo, pp. 153-177. 



 
– 322 – 

Война ТукултиВойна ТукултиВойна ТукултиВойна Тукулти----Нинурта I против ВавилонииНинурта I против ВавилонииНинурта I против ВавилонииНинурта I против Вавилонии    
    

Руслан ЦаканянРуслан ЦаканянРуслан ЦаканянРуслан Цаканян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ассирия, Ашшур, Вавилония, Вавилон, Каштилиаш 
IV, Кардуниаш, Аккад, Месопотамия 

Одним из ключевых эпизодов политической истории Месопотамии 
XIII века до н.э. была война ассирийского царя Тукульти-Нинурта I (1244-
1208 гг. до н.э.) против царя Вавилона Каштилиаша IV (1232-1225 гг. до 
н.э.). Эти эпизоды отражены в ассирийских царских надписях, админист-
ративных материалах, ассирийско-вавилонских хрониках и других местах. 
Отношения между двумя родственными народами, Ассирией и 
Вавилонией, принадлежащими к одному лингвистическому и культур-
ному пространству, никогда не были урегулированы во время существова-
ния двух государств. Несмотря на то, что Вавилон уже культурно поглотил 
Ассирию, его политический успех был переменным. В XIII веке до н.э. 
«вавилонской проблеме» было отведено большое место в концепции 
ассирийской внешней политики, урегулированиe которой ознаменовалось 
спадом царящей в Вавилонии касситской династии. Но покорить 
Вавилонию с ходу удалось, и ассирийский царь Тукулти-Нинурта I (1244-
1208 гг. до н.э.) был вынужден совершить еще несколько походов в 
Вавилонию.  
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The War of TukultiThe War of TukultiThe War of TukultiThe War of Tukulti----Ninurta I against BabyloniaNinurta I against BabyloniaNinurta I against BabyloniaNinurta I against Babylonia    
    

Ruslan TsakanyanRuslan TsakanyanRuslan TsakanyanRuslan Tsakanyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key worKey worKey worKey wordddds:s:s:s: Assyria, Ashur, Babylonia, Babylon, Kashtiliash IV, 
Karduniash, Akkad, Mesopotamia 

One of the key episodes in the political history of Mesopotamia of the XIII 
century BC was the war of the Assyrian king Tukulti-Ninurta I (1244-1208 BC) 
against the king of Babylon Kashtiliash IV (1232-12025 BC). These episodes are 
reflected in Assyrian royal inscriptions, administrative materials, Assyrian-
Babylonian chronicles and other places. Relations between two related peoples: 
Assyria and Babylonia, belonging to the same linguistic and cultural space, have 
never been settled during the existence of the two states. Despite the fact that 
Babylon had already culturally absorbed Assyria, its political success was 
variable. In the XIII century BC, the “Babylonian question” was vital in the 
concept of Assyrian foreign policy, the settlement of which was marked by the 
decline of the Kassite dynasty reigning in Babylonia. But it was not possible to 
easily conquer Babylon, and the Assyrian king Tukulti-Ninurta I (1244-1208 
BC) was forced to make more attempts to conquer Babylon. 
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ՀՏԴ 338.2 
ԲԲԲԲնակչությաննակչությաննակչությաննակչության    կյանքիկյանքիկյանքիկյանքի    որակըորակըորակըորակը    որպեսորպեսորպեսորպես    մարզի մարզի մարզի մարզի զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    

ռազմավարականռազմավարականռազմավարականռազմավարական    նպատակնպատակնպատակնպատակ    
Արփինե Ասլանյան Արփինե Ասլանյան Արփինե Ասլանյան Արփինե Ասլանյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    բնակչություն, մարզ, կյանքի որակ, ռազմավա-

րություն, սուբյեկտիվ հայեցակարգ, օբյեկտիվ հայեցակարգ 
    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հետազոտողների մի մեծ խումբ կարծում է` քանի որ պետական 
մարմինների գոյության վերջնական նպատակը բնակչության կյանքի 
որակի բարելավումն է, ապա հենց այս չափանիշը պետք է հիմք հանդի-
սանա մարզի հանրատնտեսական զարգացման ռազմավարական պլա-
նավորման գործընթացի համար: Այս միջոցի առավելությունն այն է, որ 
այն էականորեն կախված չէ սուբյեկտիվ գնահատականներից, անձնա-
կան փոխհարաբերություններից և հանրային վարքագծից, որը թույլ է 
տալիս չափել առաջընթացը՝ չհիմնվելով սպառողների անձնական գնա-
հատականների վրա: Կենսամակարդակի բարձրացումը` որպես ռազմա-
վարական ծրագրի գլխավոր նպատակ ընդունելը, թույլ կտա գործադիր 
իշխանություններին կազմակերպել կառավարման համակարգը՝ այն 
կողմնորոշելով ոչ թե դեպի որոշակի ցուցանիշների ձեռքբերում, այլ 
դեպի դրված նպատակների իրականացում: Կյանքի որակի բարելավ-
մանն ուղղված ուշադրությունը միանգամայն արդարացված է, քանի որ 
պետական հաստատությունների հետազոտողների շրջանում հազվադեպ 
կարելի է հանդիպել պետական մարմինների գործունեության մեկ այլ 
գերակա նպատակի գոյության մասին կարծիքի: 

Հայեցակարգի հիմնական խնդիրն այն է, որ կյանքի որակը բազմա-
գործոն և դժվար չափելի չափանիշ է: Հետազոտողների կարծիքները 
տարբերակվում են` կյանքի որակի բուն հայեցակարգի և դրա բաղադրիչ-
ների, ինչպես նաև չափման հնարավորությունների սահմանման հետ 
կապված: Միևնույն ժամանակ այս ցուցանիշը ակնհայտորեն հարմար է 
նրանով, որ թույլ է տալիս մշտապես վերահսկել հիմնական նպատակին 
հասնելու ուղին, ինչպես նաև կապել մարտավարական ծրագրերը ռազ-
մավարական ոլորտների գործունեությանը: 

Հրապարակված գրականության ակնարկ:Հրապարակված գրականության ակնարկ:Հրապարակված գրականության ակնարկ:Հրապարակված գրականության ակնարկ: Կյանքի որակի վերաբեր-
յալ ծավալուն հետազոտություններ են իրականացվել 20-րդ դարի 60-
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ական թթ. կեսերից: Սակայն, «կյանքի որակ» հասկացության բովանդա-
կության և կառուցվածքի հարցը առայսօր մնում է վիճահարույց: Ոմանք 
դա կապում են կենսաձևի, կենսակամակրդակի կամ կենսաոճի հետ, 
այլոց կարծիքով այն կախված է առավել օբյեկտիվ գործոններից, ինչպի-
սիք են շրջակա միջավայրի որակը, սթրեսային իրավիճակների քանակը 
և այլն: Նման բազմակարծությունը պայմանավորված է, նախ, որոշակի 
անհատի կյանքի որակի գաղափարի երկիմաստությամբ, և երկրորդ, 
սոցիալական խմբի կյանքի որակի հայեցակարգի մեծ անորոշությամբ: 
Կան բազմաթիվ տեսություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս 
գնահատել անհատի կյանքի որակը ՝ ընդգծելով անհատի կյանքի տար-
բեր ասպեկտներ, բայց միևնույն ժամանակ, չկա հաստատված կարծիք 
այն մասին, թե ինչ տեսանկյունից պետք է դիտարկել կյանքի որակը: 

Մեթոդաբանունթյուն: Մեթոդաբանունթյուն: Մեթոդաբանունթյուն: Մեթոդաբանունթյուն: Սույն հետազոտության նպատակն է կյանքի 
որակի գնահատման տարբեր մոտեցումների ուսումնասիրությունն ու 
լավագույնի ընտրությունը մարզի ռազմավարական պլանավորման 
համար գերակա նպատակի սահմանման տեսանկյունից: Դրված նպա-
տակին հասնելու համար կիրառվել է համեմատական գնահատման 
մեթոդաբանությունը` հաշվի առնելով նաև մարզում գերակա ոլորտների 
որոշման տեսանկյունից կիրառելիության հնարավորությունը:     

ՎերլոՎերլոՎերլոՎերլուծություն: ւծություն: ւծություն: ւծություն: Կախված նրանից, թե ինչ անձի դիրքից պետք է 
գնահատել կյանքի որակը` առանձնացվում է երեք հիմնական մոտեցում. 

▪ օբյեկտիվ հայեցակարգեր՝ կենտրոնացած օբյեկտիվ ցուցանիշների 
վրա, որոնք կախված չեն կենսապայմանների վերաբերյալ որևէ 
մեկի կարծիքից, 

▪ սուբյեկտիվ հայեցակարգեր, որոնք ուսումնասիրում են մարդկանց 
պատկերացումները կենսապայմանների վերաբերյալ, 

▪ հայեցակարգեր, որոնք համատեղում են կյանքի որակի օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ գործոնները: 

Կյանքի որակը օբյեկտիվորեն գնահատելու մեթոդներում առավել 
հաճախ օգտագործվող ցուցանիշներն են համախառն ներքին արդյունքը 
(ՀՆԱ) և ՀՆԱ-ն` մեկ շնչի հաշվով: Այս ցուցանիշները հնարավորություն 
են տալիս գնահատելու սպառման մակարդակը կամ սպառողական ապ-
րանքների քանակը, որոնք հասանելի են բնակչությանը: Այնուամենայ-
նիվ, հարկ է նշել, որ ՀՆԱ-ն չափելիս հաշվի չեն առնվում այնպիսի հան-
րատնտեսական հայեցակետեր, ինչպիսիք են կրթության մակարդակը, 
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շրջակա միջավայրի վիճակը, ազգի առողջության ցուցանիշները, հանրա-
յին ոլորտի վիճակը, հանցավորության մակարդակը և շատ ուրիշ գոր-
ծոններ: Ավելին, ՀՆԱ-ի աճը ուղղակիորեն չի նշանակում երկրի զարգաց-
ման հանրատնտեսական ցուցանիշների բարելավում, ավելին, ընդհա-
կառակն, կա ՀՆԱ-ի աճով պայմանավորված դրանց միաժամանակյա 
վատթարացման հավանականություն: ՀՆԱ-ն հաշվի չի առնում ո՛չ 
շուկայական հաստատությունների կողմից իրականացվող գործարքները 
և ստվերային շուկայի գործողությունները, ո՛չ բնակչության շրջանում 
եկամտի բաշխման համակարգը և ազգային ծախսերի կառուցվածքը: Այս 
ցուցանիշը բնութագրում է տվյալ ժամանակահատվածը է և չի արտացո-
լում երկրի զարգացման հեռանկարները: 

Նշված ցուցանիշի որոշ թերություններ շտկելու փորձեր են ձեռ-
նարկել Գ. Բեկերին, Տ. Ֆիլիպսը և Ռ. Սուարեզը1: Այս հետազոտողները 
պնդում էին, որ ՀՆԱ-ն կարելի է ավելի արդյունավետ դարձնել, եթե 
հաշվարկենք ոչ միայն անձի եկամտի մակարդակը, այլ նաև այն ժամա-
նակահատվածը, որի ընթացքում նա ստացել է այդպիսի եկամուտ:  

ՀՆԱ-ի հայտնի այլընտրանք է իրական զարգացման ցուցիչը 
(Genuine Progress Index, GPI), որը մշակել է Քոբբը 1995 թվականին2: GPI- 
ն, ինչպես ՀՆԱ-ն, տնտեսական բարեկեցության չափանիշ է, բայց այն 
նաև հաշվի է առնում ավելի քան քսան հայեցակետեր, որոնք անտեսվում 
են ՀՆԱ-ի հաշվարկման ժամանակ, և ընդլայնում այս ցուցանիշը` հաշվի 
առնելով հանրային ոլորտն ու շրջակա միջավայրի գործոնները: Բոլոր 
տնտեսական գործարքների համար GPI- ը հաշվարկելիս որոշվում է 
կյանքի որակի վրա ազդեցության (դրական կամ բացասական) բնույթը: 
GPI-ի թերությունն այն է, որ դրա օգնությամբ ստացված գնահատական-
ները միշտ չէ, որ ճիշտ են, քանի որ այն, ինչպես ՀՆԱ-ն, հիմնված է 
տնտեսական տեսության վրա: 

Տնտեսական բարեկեցության ցուցիչը (Index of Economic Well- 
Being,IEWB), որ մշակել են Լ. Օսբերգը և Է. Շարպը XX դարի 90-
ականների սկզբին3, ամենաարդիական և մշակված ցուցանիշներից մեկն 

                                                                 
1 Տե՛ս Becker G.S., Philipson Tomas J., Soares Rodrigo R. The quantity and quality of 

life and the evolution of world inequality // NBER Working Paper 9765, June, 2003: 
2 Տե՛ս Asheim Geir B. Green national accounting: Why and how? – Department of 

Economics, University of Oslo, April, 1999: 
3 Տե՛ս Index of Economic Weil-Being, IEWB. Date of access: December 18, 2015, 

<http://www.csls.ca/iwb.asp>: 
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է: Այս ցուցիչը կառուցվում է որպես անբաժանելի ցուցանիշ, որը 
հիմնված է չորս հիմնական գործոնների և դրանց համար փորձագիտա-
կանորեն որոշված կշիռների վրա: Ցուցիչը հաշվարկելու համար ընդուն-
վում են հետևյալ ցուցանիշները՝ մեկ շնչի հաշվով սպառման մա-
կարդակը 0.4 կշռով, արտադրության ընդհանուր պաշարներ՝ 0,1 կշռով, 
0.25-ական գործակիցներով ապագա եկամտի անհավասարության 
բաղադրիչը և հուսալիության աստիճանը: Այս ցուցանիշի առավելու-
թյունը լավ զարգացած տեսական հիմքն է և կյանքի ոչ շուկայական 
ոլորտների ցուցանիշների` էկոլոգիայի, առողջապահության, հանրային 
ոլորտի և այլնի ներառումը հաշվարկներում: Հիմնական թերությունը 
մշակողների` ցուցանիշների «սուբյեկտիվ» կշիռների որոշումն է: 

«Կանաչ» զուտ ազգային արտադրանքը (Green Net National Product 
GNNP) այն տեսական ցուցանիշներից է, որոնք թույլ են տալիս գնահատել 
ոչ միայն կյանքի որակի ներկա մակարդակում,այլ նաև այն ապագայում 
պահպանելու ունակությունը4: GNNP-ն ներառում է տեղեկություններ 
բնական պաշարի վիճակի, կապիտալի մաշվածության և մարդկային 
կապիտալի աճի մասին: Այս ցուցանիշը ստեղծվել է որպես կյանքի 
կայուն որակի ցուցանիշ, բայց իրականում այն ավելի շուտ բնութագրում 
է մարզի հարստությունը: GNNP-ն ավելի կայուն է, քան ՀՆԱ-ն երկրների 
կայուն կյանքի որակի համեմատության համար: Այն կարող է 
օգտագործվել մարզում իրական ներդրումների փոփոխության գնահատ-
ման համար: 

Կյանքի ֆիզիկական որակի ցուցիչը (Physical Quality of Life Index, 
PQLI), որ մշակվել է Մորիսի գլխավորությամբ մի խումբ գիտնականների 
կողմից, ամենահայտնի և հաճախակի օգտագործվողն ցուցանիշներից 
մեկն է (հաճախ` ՀՆԱ-ի, գնողունակության, պաշտոնական փոխարժեքի 
և այլ հանրային ցուցանիշների հետ համատեղ): PQLI-ը գրագիտության, 
երեխաների մահացության և կյանքի տևողության ցուցանիշների կշռված 
միջին է, որը բնութագրում է բնակչության ֆիզիկական առողջության 
մակարդակը և մարդու հիմնական կարիքների բավարարվածության 
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աստիճանը5: PQLI- ի թերություններից է այն, որ այս ցուցանիշը ներա-
ռում են վիճակագրական ցուցանիշների մեծ հարաբերակցություն: 
Միևնույն ժամանակ հաշվարկման պարզությունը, միջպետական համե-
մատելիության հնարավորությունը ցուցանիշը գրավիչ են դարձնում 
օգտագործման համար: 

Մարդկային զարգացման ցուցիչը (Human Development Index, HDI) 
մշակել է Ա. Սենը6 որպես ՀՆԱ-ին փոխարինող ցուցանիշ, որն առավել 
համակողմանիորեն է գնահատում բնակչության կյանքի որակը: Այն 
հնարավորություն է տալիս գնահատելու բնակչության հնարավորու-
թյունների մակարդակը և բաղկացած է երեք ցուցչից՝ կյանքի տևողության 
ցուցիչ, կրթության ցուցիչ և եկամտի ցուցիչ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
գնահատվում է 1/3 կշռով: Ընդ որում կրթության ցուցիչը նույնպես 
ածանցյալ ցուցանիշ է` բաղկացած երկու մասից՝ գրագիտության մակար-
դակ 2/9, և կրթությանն ընդգրկվածություն 1/9 կշիռներով: Քննադատները 
վիճարկում են ցուցանիշի մեջ կյանքի տևողության ներառումը, կշիռների 
բաշխումը և ՀՆԱ-ի օգտագործումը՝ նշելով, որ վերջինս եկամտի ճշգրիտ 
չափիչ չէ: Այնուամենայնիվ, այս ցուցիչը հարմար է ընկալման և օգտա-
գործման համար, առավել արդյունավետորեն կարող է օգտագործվել 
պետական քաղաքականության գերակա ուղղությունները որոշելիս և 
միջժամանակային համեմատություններ կատարելիս: 

Կյանքի որակի սուբյեկտիվ գնահատումն իրականացվում է բնակչու-
թյան շրջանում կատարված հարցումների հիման վրա: Հասարակական 
կարծիքի հարցումը հնարավորություն է տալիս կատարել կյանքի որակի 
բազմակողմանի գնահատում՝ չօգտագործելով առանձին գործոնների 
նշանակալիությունը: 

Ըստ Social Weather Station գործակալության կյանքի որակը գնահա-
տելու մեթոդաբանության տեխնիկայի` կյանքի որակը կախված է նրա-
նից, թե ինչպես է մարդը պատասխանում կառուցվածքային երկու նման 
հարցերի. 

1. Եթե համեմատեք ձեր կյանքի որակը ներկա պահին և 12 ամիս 
                                                                 

5 Տե՛ս The physical quality-of-life index (PQLI). Brainy Encyclopedia Date of access: 
December 18, 2019, <http://www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia/p/ph/physical_ 
quality_of_life_index.html>: 

6 Տե՛ս Human Development Index (HDI). National Statistical Coordination Board. 
Date of access: December 18, 2018, <http://www.nscb.gov.ph/ technotes/hdi /hdi_tech_ 
intro.asp>: 
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առաջ, կասեք, որ այն ավելի լավ է դարձել, մնացել է նույնը, ավելի վատ է 
դարձել: Ըստ այդմ անձը համարվում է կա՛մ «շահող» (gainer), կա՛մ 
«պարտվող» (looser): 

2. Ձեր կարծիքով ինչպիսի՞ն կլինի կյանքի որակը հաջորդ 12 ամիս-
ների ընթացքում՝ ավելի լավ, ավելի վատ, նույնը կլինի: Օգտագործելով 
այս հարցը՝ հարցվողները դասակարգվում են որպես հոռետես կամ 
լավատես: 

Ընդհանրապես այս սուբյեկտիվ մոտեցումը նախընտրում են հասա-
րակական գիտությունների մասնագետները, քանի որ դրա արդյունքները 
հեշտ է ձեռք բերել, հրապարակել և մեկնաբանել: Կյանքի որակը գնահա-
տելու համար վերը նշված մեթոդը հիմնված է բացառապես անձի բարե-
կեցության վերաբերյալ նրա սուբյեկտիվ դատողության վրա, բայց 
սուբյեկտիվ տեսությունների ոչ բոլոր կողմնակիցներն են մերժում 
հանրատնտեսական զարգացման վիճակագրական ցուցանիշների վեր-
լուծության նպատակահարմարությունը: 

Ֆերանսը և Պաուերսը առաջարկել են գնահատել կյանքի որակը 
մարդու կյանքի հիմնական ոլորտների հետազոտության միջոցով, որի 
ընթացքում հարցվողները պետք է գնահատեն այդ ոլորտները` ըստ 
յուրաքանչյուրի վիճակից բավարարվածության աստիճանի և իրենց 
համար նշանակալիության: Հետագայում այս մեթոդն օգտագործեցին 
շատ հետազոտողներ, որոնցից են Գ. Ռիզենը և Ուլվասը7: Վերջիններս 
կազմեցին 60 ցուցանիշների ցուցակ 9 հանրատնտեսական ոլորտներում՝ 
տնտեսություն, կրթություն, ենթակառուցվածքներ, առողջություն, հան-
ցավորություն, կյանքի պայմաններ, ժամանց, տրանսպորտ, արվեստ և 
մշակույթ: Հարցվածներին նախ` խնդրում են գնահատել ցուցիչների 
նման ցուցակը` ըստ նշանակության և բավարարվածության, ապա` 
ստեղծում են կյանքի որակի ցուցիչ՝ օգտագործելով բացահայտված նշա-
նակալիության կշիռները: Ուսումնասիրվող ցուցչի թերությունն այն է, որ 
այն առաջարկում է գնահատել այնպիսի ոլորտներ, որոնք նախապես 
ճանաչվել են նշանակալի, քանի որ հենց դրանք են ընտրվել հետա-
զոտության համար: Այս ցուցանիշի հաշվարկումից հետևում է, որ 
որոշակի ոլորտի վիճակից բավարարվածության բարձր մակարդակի և 

                                                                 
7 Տե՛ս Glen Riecen, Ugur Yavas Improving quality of life in a region: A survey of 

area residents and public sector implications // The International Journal of Public Sector 
Management. Bradford: 2001. Vol. 14, Iss. 6/7, էջ 556: 
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դրա կարևորության ցածր աստիճանի արտադրյալը, համարժեք է այլ 
ոլորտի բավարարվածության ցածր մակարդակի և կարևորության բարձր 
աստիճանի արտադրյալին: Բացի այդ` այս ցուցանիշը սխալ է, քանի որ 
մարդն ի վիճակի չէ համարժեք գնահատելու ոլորտներն առանձնաբար 
(նա կյանքի որակը ընկալում է որպես ամբողջական հայեցակարգ): 

Բնակչության առողջական վիճակի գնահատման ցուցիչը ((Health-
Related Quality of Life (HRQOL)) մշակել է հիվանդությունների վերա-
հսկման, առողջության պահպանման և ծերացման կենտրոնը (Center for 
Disease Control, Health Саге and Aging Branch)8: Այն գնահատում է 
բնակչության առողջական վիճակը` հիմնվելով հարցումների ընթացքում 
ստացված սուբյեկտիվ տվյալների վրա: Ցուցանիշը հաշվարկում է վերջին 
ամսվա ընթացքում հարցվածի ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության 
անբավարար վիճակի օրերի գումարը և տալիս է «առողջ» օրերի միջին 
քանակը: 

Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ հետազոտողներ կարծում են, որ միայն 
սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ մեթոդների համակցումը կարող է տալ բնակչու-
թյան կյանքի որակի ճշգրիտ գնահատում: Դ. Մայերսը նույնպես իր 
ուսումնասիրություններում հակված է օգտագործելու ինչպես օբյեկտիվ, 
այնպես էլ սուբյեկտիվ ցուցանիշներ9: Ըստ Մայերեսի` կյանքի որակը 
պետք է որոշվի ՝ հաշվի առնելով տեղի բնակչության նախկին փորձը: 
Բնակավայր ընտրելիս անհատները ուշադրություն են դարձնում տար-
բեր գործոնների (օրինակ ՝ տարածաշրջանում բնակլիմայական պայման-
ներին): Հետևաբար տարբեր մարզերի բնակիչները տարբերվում են բնա-
կության վայրի ընտրության որոշակի հատուկ նախասիրություններով, 
որը նշանակում է, որ կյանքի որակի ընկալման վրա ազդող գործոնները 
նույնպես պետք է տարբեր լինեն: Ըստ Մայերսի` բնակչության անցյալի 
փորձը հաշվի առնելու համար բարեկեցության օբյեկտիվ ցուցանիշների 
վերլուծությունը պետք է իրականացվի ոչ թե դրանց ընթացիկ արժեք-
ների, այլ հարաբերական փոփոխությունների հիման վրա: Մայերսը 
առանձնացնւմ է 12 հիմնական գործոն, որոնք ազդում են բարեկեցության 

                                                                 
8 Տե՛ս Health-Related Quality of Life, HRQOL. National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion Date of access: December 18, 2005. 
<http://www.cdc.gov/hrqol/>: 

9 Տե՛ս Myers Dowell, Community-relevant Measurement of Quality of Life. A Focus 
on Local Trends: 
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վրա՝ կրթություն, առողջապահություն, զբաղվածություն, եկամուտ, 
տրանսպորտ, հանցավորություն, անհավասարություն, բնակարանային 
պայմաններ, ջրի որակ, ժամանց, հանգիստ, ռեստորաններ/խանութներ: 
Հետազոտության արդյունքների հիման վրա Մայերսը եզրակացրեց, որ 
ցուցանիշների դինամիկայի սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գնահատականները 
տալիս են համանման արդյունքներ, մինչդեռ մարդիկ մեծապես կարևո-
րում են այն գործոնները, որոնց վիճակը տարածաշրջանում վատթարա-
նում է: 

 Կենսապայմանների միջազգային ցուցիչը 1984 թվականից ի վեր 
հաշվարկվում է տարեկան կտրվածքով: Այս ցուցանիշի հիման վրա 
երկրների վարկանշային աղյուսակը հրապարակվում է International 
Living պարբերականում: Ցուցանիշն ինքնին կյանքի որակի հետևյալ չա-
փումների կշռված գումար է (կշիռները նշված են փակագծերում)՝ տնտե-
սություն (20 %), առողջապահություն (12 %), մշակույթ և հանգիստ (12 %), 
ենթակառուցվածքներ (12 %), կյանքի արժեք (20 %), ազատություն (12 %), 
անվտանգություն և ռիսկ (12 %): 

Յուրաքանչյուր երկրում կյանքի որակի չափանիշները հաշվարկելիս 
օգտագործվում են մեծ թվով ցուցանիշներ, որոնց ցանկը հաստատուն չէ 
և կարող է փոփոխվել: Այսպիսով` չնայած այն հանգամանքին, որ վար-
կանշավորման կարգն ինքնին սուբյեկտիվ է, այն հիմնված է պետական 
վիճակագրական գրասենյակների հավաքած տվյալների վրա: 

Կյանքի որակի համեմատական սանդղակը մշակել է Ռ. Քումինսը: 
Այն ներառում է կյանքի յոթ ոլորտներ՝ առողջություն, արտադրողակա-
նություն, գիտելիք, անվտանգություն, նյութական, հանրային և հուզական 
բարեկեցություն: 

Յուրաքանչյուր կատեգորիա նկարագրվում է երեք գործոնով (մեկ 
օբյեկտիվ և երկու սուբյեկտիվ), որոնք միասին տալիս են համապատաս-
խան կատեգորիայի ընդհանուր արժեքը: Օբյեկտիվ ցուցանիշը յոթ կատե-
գորիաների արժեքների հանրագումարն է: Սուբյեկտիվ ցուցանիշները 
կյանքի որակի համապատասխան կատեգորիայի բավարարման 
մակարդակն է (0-ից 7) և համապատասխան կատեգորիայի նշանակա-
լիության մակարդակը (0-ից 5):  

Վեենհովենի կյանքի ակնկալվող երջանկության ցուցանիշը (HLE) 
հիմնված չէ առանձին տեսության վրա, բայց ձևավորվում է տեսական 
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փաստարկների և էմպիրիկ ուսումնասիրությունների վրա10: HLE ցուցա-
նիշը հաշվարկվում է կյանքի միջին տևողության և «միջին երջանիկ» 
տարիների թվի արտադրյալով ու տատանվում է 0-ից 1 միջակայքում: 

Կյանքի որակի գնահատման ժամանակակից կաղապարների շար-
քին կարելի է դասել կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը, որը մշակել 
են Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Կենտրոնական տնտե-
սագիտական մաթեմատիկայի ինստիտուտի մասնագետները` պրոֆե-
սոր Ս. Ա. Այվազյանի ղեկավարությամբ11: Կյանքի որակի ինտեգրալային 
ցուցիչը փոխկապակցված ցուցանիշների ստորակարգային համակարգ է, 
որը թույլ է տալիս գնահատել բնակչության կյանքի որակը չորս ինտե-
գրալ ցուցանիշների արժեքներով՝ բնակչության որակ, բնակչության 
բարեկեցության մակարդակ, հանրային ոլորտի որակ, բնապահպանա-
կան հատվածի որակ: Գնահատման տեղեկատվական հիմք են 100 
կախենթադրյալ (ապրիոր) ցուցանիշների արժեքները, որոնք հսկվում են 
վիճակագրական ծառայության կողմից: Ապրիորի ցուցանիշներից ապոս-
տերիորին անցում կատարելու համար օգտագործվում են բազմագիծ 
(մուլտիկոլինեար) վերլուծությունը, զուգային հարաբերակցությունը, 
դետերմինացիայի գործակիցները:  

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը կարելի է արդյու-
նավետ համարել բնակչության կյանքի որակի միջերկրային և միջմար-
զային համեմատության համար, քանի որ այն իրականացնում է մարզի 
հանրատնտեսական զարգացման կառավարման նպատակների իրա-
գործման աստիճանի չափում, աղքատներին հանրային օգնության հաս-
ցեականության բարելավում, հանրային լարվածության, կոռուպցիայի 
մակարդակի, հանրային խեղվածության (պաթոլոգիա), բնակչության 
գույքի տարբերակման մշտադիտարկում, հասարակության ֆիզիկական 
առողջության չափում, ինչպես նաև մարզային զարգացման նպատակ-
ների համակարգի կառուցում: 

                                                                 
10 Տե՛ս Veenhoven, R., Happy Life-Expectance: A Comprehensive Measure of 

Quality-of-life in Nations, Social Indicator Research: 
11 Տե՛ս Айвазян С. А., Эмпирический анализ синтетических категорий качества 

жизни населения // Экономика и математические методы, М., НАУКА, 2003, 
том 39, №2, 3: 
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Качество жизни Качество жизни Качество жизни Качество жизни населения как стратегическая цельнаселения как стратегическая цельнаселения как стратегическая цельнаселения как стратегическая цель    
    развития регионаразвития регионаразвития регионаразвития региона    

Арпине АсланянАрпине АсланянАрпине АсланянАрпине Асланян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова.Ключевые слова.    население, регион, качество жизни, стратегия, 
субъективная концепция, объективная концепция    

В статье рассматриваются различные подходы к определению 
качества жизни, в основном классифицируя их на три группы: объек-
тивные, субъективные, комбинированные. Рассматривались методологии 
строительства, перспективы и недостатки разных индексов: Индекс 
валового внутреннего продукта, Индекс реального развития (GPI), Индекс 
экономического процветания (IEWB), Индекс физического качества жизни 
(PQLI), Индекс человеческого развития (HDI), Индекс оценки здоровья 
(HRQOL), Международный индекс уровня жизни, Индекс ожидаемой 
продолжительности жизни Венховена (HLE) и Интегральный индекс 
качества жизни. 

В результате исследования был сделан вывод, что лучшим методом 
оценки качества жизни в регионах является метод интегрального индекса, 
так как его можно использовать для измерения уровня достижения целей 
социально-экономического развития, мониторинга социальной напряжен-
ности, коррупции, социальной патологи, а также для построения системы 
целей регионального развития. 
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Arpine Aslanyan Arpine Aslanyan Arpine Aslanyan Arpine Aslanyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words::::    population, region, quality of life, strategy, subjective concept, 
objective concept 

The article examines different approaches to determining the quality of 
life, mainly classifying them into three groups: objective, subjective, combined. 
Gross Domestic Product Index, Genuine Progress Index (GPI), Index of 
Economic Well-Being (IEWB), Green Net National Product (GNNP), Physical 
Quality of Life Index Physical Quality of Life Index (PQLI), Human 
Development Index (HDI), Population Health-Related Quality of Life Index 
(HRQOL), International Living Index, Weenhoven Life Expectancy Happiness 
Index (HLE) and Life Integral quality indicator, their construction 
methodologies, application perspectives and shortcomings were considered. 

As a result of the research, it was concluded that the best method of 
assessing the quality of life in the regions is the integral indicator method, as it 
can be used to measure the level of achievement of socio-economic 
development goals, monitor social tension, corruption, social pathology, 
property differentiation, physical health measurement, as well as the 
construction of a system of regional development goals. 
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ՀՏԴ  352 
««««Խելացի քաղաԽելացի քաղաԽելացի քաղաԽելացի քաղաքներիքներիքներիքների» («smart cities») » («smart cities») » («smart cities») » («smart cities») հայեցակարգի հայեցակարգի հայեցակարգի հայեցակարգի     

դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման 
համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    

Տիգրան Բադոյան Տիգրան Բադոյան Տիգրան Բադոյան Տիգրան Բադոյան     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. զարգացման ռազմավարություն, քաղաքի 
կառուցման հայեցակարգ, նախագծերի վրա ազդող գործոններ, «խելացի 
քաղաք» «զրոյից», գոյություն ունեցող քաղաքի վերափոխում, քաղաքի 
զարգացման ծրագրի ցուցանիշներ, մարդկային գործոն, պետական 
կառավարման գործոն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Տարածաշրջանային կառավարման ժամանակակից և արդյունավետ 

ուղղություններից է համարվում «խելացի քաղաքների» ստեղծման ռազ-
մավարությունը: Հոդվածում ներկայացված են այս հայեցակարգի 
էությունը և նշանակությունը: «Խելացի քաղաքների» ստեղծման համաշ-
խարհային փորձի հիման վրա առանձնացված են այն գործոնները, որոնք 
ազդում են նման նախագծերի կառուցման հաջողության վրա: Առանձին 
նկարագրված են «խելացի քաղաքի» հայեցակարգի իրականացման երկու 
հայտնի մեթոդները՝ կառուցում «զրոյից» և արդեն գոյություն ունեցող 
քաղաքի վերափոխում, և յուրաքանչյուրի համար ներկայացված են առա-
վել հաջողված նախագծերի օրինակները: Հիմնավորված է նաև այս հայե-
ցակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում: 

««««Խելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքի» » » » հայեցակարգի ներդրումըհայեցակարգի ներդրումըհայեցակարգի ներդրումըհայեցակարգի ներդրումը    
ժամանակակից կառավարման համակարգումժամանակակից կառավարման համակարգումժամանակակից կառավարման համակարգումժամանակակից կառավարման համակարգում    

Արդի ժամանակաշրջանում կառավարման համակարգը և ռեսուրս-
ները այն գլխավոր գործոններն են, որոնք որոշում են երկրի և նրա տա-
րածաշրջանների տնտեսական զարգացման հաջողությունները, բնակչու-
թյան կյանքի որակն ու մակարդակը: Եվ այստեղ խիստ կարևոր է ռազմա-
վարական պլանավորումը, որի նպատակը հանրատնտեսական երկա-
րաժամկետ զարգացման ուղիների որոշումն է: Անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել նաև դարաշրջանի հիմնախնդիրները: Պ.Դրուքերը, ներկայաց-
նելով    XХI դարի կառավարման հիմնախնդիրները, ընդգծել է կառավար-
ման համակարգի վրա ուղղակիորեն ազդող գործոնները: Դրանք են՝ ծնե-
լիության կտրուկ նվազումը զարգացած երկրներում, եկամուտների 
վերաբաշխման և արդյունավետության գնահատման գործընթացների 
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փոփոխությունները, մրցակցության գլոբալացումը և աճող անհամապա-
տասխանությունը տնտեսական գլոբալացման և քաղաքական անջատ-
վածության միջև [4, 26]: Նա նաև նշել է, որ բացարձակ վստահությամբ 
կարելի է ասել, թե զարգացած երկրներին, հնարավոր է նաև ամբողջ աշ-
խարհին սպասվում են խոր փոփոխությունների երկարատև տարիներ: 
Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն տնտեսական փոփոխություններին, այլ 
նաև ժողովրդագրական իրավիճակին, քաղաքականությանը, փիլիսոփա-
յությանը և առաջին հերթին՝ աշխարհայացքին: Եվ այս փոփոխություն-
ների ժամանակաշրջանում պետք է ձևավորվեն նոր տեսություններ, 
հայեցակարգեր, կառավարման նոր համակարգեր [4, 53]: 

Այս փոփոխությունների վառ օրինակ է տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի «Խելացի քաղաքների» հայեցակարգը, որը խիստ 
արդիական է ժամանակակից կառավարման համակարգում: Այս հարցի 
ուսումնասիրման նպատակով նախ նշենք, թե ինչ մեթոդական պահանջ-
ներ են ներկայացվում տարածաշրջանի տնտեսության կառավարման 
հիմնախնդիրների վերլուծության գործընթացին [11]: Նախ անհրաժեշտ է 
հետազոտել տարածաշրջանի տնտեսության և նրա առանձին տարրերի 
ռազմավարական պլանավորման հիմնախնդիրները, այնուհետև ուսում-
նասիրել տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը տարածա-
շրջանային համակարգում (ներդրումներ, նորամուծություններ), ինչպես 
նաև տարածաշրջանի զարգացման գործընթացները համաշխարհային 
տնտեսության զարգացման համատեքստում: Այս հետազոտությունները 
պետք է կրեն համակարգային-համալիր բնույթ, որը պահանջում է հաշվի 
առնել ոչ միայն պետության, այլ նաև մյուս տարածաշրջանների շահերը: 
Կատարած հետազոտությունները պետք է առաջ քաշեն հետևյալ 
հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը. 

1. կազմակերպչական (պետական, տարածքային և տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների լիազորությունների, ռեսուրսների՝ 
ֆինանսական, մարդկային և այլն), 

2. տնտեսական (ծրագրերի ֆինանսավորում, ներդրումներ և այլն), 
3. իրավական (գործընթացների իրավական հիմքի մշակվածության 

աստիճան): 
Այս բոլոր խնդիրների լուծումները, որոնք պետք է նպաստեն 

«խելացի քաղաքներ» հայեցակարգի ներդրմանը, պահանջում են լուրջ 
մոտեցումներ կառավարման ժամանակակից մեթոդաբանությանը: Այդ 
կապակցությամբ Մ. Օգյեն և Ջ. Տիսը նշում են, որ եթե անցյալ դարի լ 
հանրային և վարքագծային գիտությունների հետազոտման մեթոդները 
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առավել քանակական էին, վերլուծական և հակված գիտական 
սկզբունքներին, ապա մեր ժամանակներում՝ մրցակցության ուժեղացման 
և գործարարության բարդացման պայմաններում առավել անհրաժեշտ է 
կազմակերպությունների խնդիրների լուծման մեթոդական նոր՝ նորա-
մուծական, ճկուն և արագ արձագանքման համատեղ տեսական և 
փորձնական (էմպիրիկ) մոտեցում [9, 10-13]: Իրականում անհրաժեշտ են 
«հիմնային» և «կիրառական» հետազոտություններ, որոնք կարող են 
համատեղ լուծել կառավարման խնդիրները: Ուստի պարզ է, որ գիտա-
կան հանրության և գործարար կառավարիչ-ղեկավարների (մենեջեր-
ների) համագործակցությունն ունի կարևոր նշանակություն: Ընդ որում 
կառավարման տեսությունը պետք է մտահոգված լինի ոչ թե իր արդյունք-
ների անհապաղ ներդրման, այլ այդ խնդիրների հիմնային վերլուծական 
գծապատկերների ընկալման խնդրով:  

Գիտական այն հետազոտությունները, որոնց արդյունքները տանում 
են կառավարման գործնական կատարելագործման, կարող են հանդիսա-
նալ «խելացի քաղաքներ» («Smart cities») տնտեսական, հանրատեխնիկա-
կան համակարգի մշակման և ներդրման լավագույն օրինակ: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) զարգաց-
ման ժամանակակից մակարդակը մարդկանց թույլ է տալիս լայնորեն 
օգտագործել «Smart cities» («խելացի քաղաք») տերմինը, որի համար առա-
ջարկված են մի շարք սահմանումներ: Օրինակ՝ «խելացի քաղաքը» բնակ-
չությանը կամ բիզնեսին, նաև պետական կառավարման գործառույթների 
իրականացման համար ծառայությունների մատուցման մտավոր, 
բանական ձև է, որը հիմնված է քաղաքային տնտեսության ճյուղերում 
գործիքա-ծրագրային և կազմակերպչական-տեխնիկական միջոցների 
լայն օգտագործման վրա [10, 37]: «Խելացի քաղաքի» նպատակն է բնակ-
չության կյանքի որակի բարձրացումը և տարածաշրջանի կայուն զար-
գացման ապահովումը: «Խելացի քաղաքի» հայեցակարգն իր երկարա-
ժամկետ հեռանկարներում նախատեսում է կառավարման գործառույ-
թում նվազեցնել ձեռքի աշխատանքի ծավալը: 

Քաղաքը բազմամակարդակ բարդ համակարգ է, որը պետք է հաշվի 
առնի ներքին և արտաքին գործոնները, միկրո-, մեզո-, մակրոմակար-
դակների ենթահամակարգերը. դրանց զարգացումը և փոխազդեցություն-
ները պետք է լինեն կանխատեսելի [7]: 

Դեռևս XХ դարում մարդիկ համարում էին, որ քաղաքային միջա-
վայրը պետք է ապահովի ոչ միայն անհրաժեշտ նյութական ենթակա-
ռուցվածքը (բնակարան, տրանսպորտ, խանութներ, մշակույթ, սպորտ և 
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այլն), այլ նաև ունենա այնպիսի նպատակներ, որոնք չի կարելի 
«կառուցել»: Այդ կապակցությամբ Ջ. Դանցինգը և Տ. Սաաթին առանձ-
նացնում են հետևյալ ոչ նյութական նպատակները՝ բնականոն կյանք, 
բայց ոչ ապագա սերնդի հաշվին, նոր հնարավորություններ նրանց 
համար, ովքեր չեն հասել հաջողությունների, մաքուր օդ, մաքուր ջուր, 
ընդարձակ միջավայր, ժամանակի կորստի կրճատում, բնակչության 
ցածր խտություն, ձևափոխության հնարավորություն [13, 26]:  

    
««««Խելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքի» » » » հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական 

մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը     
((((միջազգային փորձի օրինակով)միջազգային փորձի օրինակով)միջազգային փորձի օրինակով)միջազգային փորձի օրինակով)    

Փաստելով «Խելացի քաղաքի» ռազմավարության իրականացման 
արդյունավետությունը՝ անհրաժեշտ է նշել, որ այն կարելի է իրականաց-
նել երկու եղանակներով՝ «Խելացի քաղաքի» նախագծում «զրոյից» և հիմք 
ընդունելով արդեն գոյություն ունեցող քաղաքը [1]: Ուսումնասիրենք այդ 
մեթոդների առանձնահատկությունները: 

1. «Խելացի քաղաք»՝ զրոյից: Այս մեթոդի դասական օրինակներն են 
Մասդարը՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Սոնգդոն՝ 
Հարավային Կորեայում:  

Մասդարի նախագիծը նախատեսվում էր 6 քառակուսի կմ տարածքի 
վրա 50.000 բնակչի համար: Շինարարությունն սկսվեց 2008 թ., ավարտը 
նախատեսվում էր 2018 թ. [12]: Ծրագրի գլխավոր նպատակներից էր 
ածխածնի զրոյական արտանետումը հասցնել զրոյի, սակայն լուծումը 
բախվեց բազմաթիվ խոչընդոտների, և ծրագրի ավարտի ժամկետը 
տեղափոխվեց 2030 թ. [5]: Այսօրվա դրությամբ քաղաքում բնակվում է 300 
մարդ, որոնց մեծ մասը գիտության և տեխնիկայի ինստիտուտի ասպի-
րանտներ են, և մոտ 2000 մարդ գալիս է այնտեղ աշխատելու: Քաղաքում 
գործում է անօդաչու էլեկտրատրանսպորտի համակարգ:  

Հարավկորեական Սոնգդո քաղաքի նախագիծը գործի դրվեց 2002 
թվականին: Այժմ քաղաքը կառուցված է կիսով չափ: Դրա հիմնական 
պատճառն այն է, որ 45 միլիարդ դոլլար գնահատվող նախագիծը չկարո-
ղացավ ներդրողներ գրավել [14]: Նախագծի առաջխն փուլը պետք է 
ավարտվեր 2015 թ., սակայն այն նախ` տեղափոխվեց 2018 թ., ապա՝ 
2022 թ.: 

«Խելացի քաղաքների» ավելի հաջողված նախագծերի օրինակներ 
կարող են համարվել Մալազիայի Իսկանդար քաղաքը (կառուցվում է 
2006 թ., նախատեսվախ է 3 մլն բնակչի համար), Սաուդյան Արաբիայի 
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Նեոմ քաղաքը (նախագծի արժեքը 500 մլդ դոլլար է, առաջին փուլը 
պլանավորվում է ավարտել 2021-2025 թթ., կարևոր ուղղություններից է 
զբոսաշրջության զարգացումը): 

Հաջողված է համարվում նաև Չինաստանի Տյանձին «Խելացի 
քաղաքի» նախագիծը, որի հիմքում ընկած էին բնապահպանության 
հիմնախնդիրները, և այդ պատճառով ծրագիրն անվանվեց «Էկո-
Տյանձին» [5]: 2018 թ. տվյալներով քաղաքում բնակվում էր 100 հազարից 
ավել բնակիչ: Ծրագրի հիմնական առավելություններն էին ապրանքների 
և ծառայությունների ցածր գները, հանգստի համար նախատեսված 
վայրերը, նաև աշխատատեղերի առկայությունը (Տյանձինում գտնվող 6 
հազար կազմակերպություններ զբաղվում են բարձրտեխնոլոգիական 
ապրանքների արտադրությամբ): Քաղաքում լուրջ ուշադրություն է 
դարձվում մարդկանց բնական պահանջմունքների բավարարմանը: 

 «Խելացի քաղաքների» հայեցակարգին է անդրադարձել նաև 
Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ «զրոյից խելացի քաղաք» է համար-
վում Թաթարստանի Իննոպոլիս քաղաքը: Այն պաշտոնապես գործում է 
2015 թ. և նախատեսված է 50.000 բնակչի համար: Այժմ քաղաքում 
սովորում և աշխատում են 3500 մարդ: Այնտեղ ամեն տարի այցելում են 
100 հազար զբոսաշրջիկ: Քաղաքն ունի տեխնոպարկ, սպորտի և մշա-
կույթի օջախներ, ընդ որում՝ բնակարանների վարձավճարները բավակա-
նին ցածր են: Իննոպոլիսը հատուկ տնտեսական գոտի է՝ չափազանց 
ցածր հարկերով: Քաղաքն ունի տրանսպորտային լայն ցանց (մեքենա-
ների, նավերի, ինքնաթիռների) [3]: 

Այսպիսով՝ ամփափելով «զրոյից Խելացի քաղաքների» նախագծերը, 
կարող ենք փաստել, որ դրանցից առավել հաջողվածներն են Տյանձինը՝ 
նախատեսվածից 30 %-ից ավել բնակչություն ներգրավելու համար, և 
Սինգապուրը՝ մարդկանց կյանքի որակի ցուցանիշի կտրուկ աճի համար:  

2. «Խելացի քաղաքի» նախագծում գոյություն ունեցող քաղաքի 
փոփոխության միջոցով: Այս մեթոդը որպես կանոն բևեռված է որոշակի 
նպատակների իրականացմանը: Օրինակ՝ «կանաչ» քաղաք, հարմարա-
վետ քաղաք, մշակութային քաղաք, առողջության քաղաք, մարզական 
քաղաք, կայուն զարգացման քաղաք և, վերջապես, «Խելացի քաղաք» 
կաղապար (մոդել): 

Զարգացման «խելացի» կաղապարը նախատեսում է անընդհատ 
նորամուծական վերափոխումներ քաղաքային կյանքի տարբեր ոլորտ-
ների կառավարման բոլոր մակարդակներում: Փոփոխությունները վերա-
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բերում են բոլոր գործարար-կաղապարներին, կառավարչական համա-
կարգերին և այլն: 

«Խելացի քաղաքների» ստեղծման այս մեթոդը ներկայացնում է 
արդեն գոյություն ունեցող քաղաքի վերափոխում, որը զգալի ջանքեր է 
պահանջում արդեն կայացած հայացքների, վարքագծային կաղապար-
ների վերակառուցման համար: Քաղաքները ձգտում են դառնալու 
«խելացի», որպեսզի կարողանան լուծել այն հիմնախնդիրները, որոնք 
առաջանում են բնակչության աճի, սպառման աճի, արտադրության 
ընդլայնման հետևանքով: Ամենալայն տարածված հիմնախնդիրներից է 
բնապահպանությունը: Օրինակ՝ Նյու Յորքի ղեկավարությունը «Խելացի 
քաղաք» հայեցակարգի սահմաններում ներդրեց «խելացի» աղբարկղեր, 
անընդհատ մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) է ենթարկում օդի որակը, 
կրկնակի օգտագործում են անձրևաջրերը և կեղտաջրերը:  

«Խելացի քաղաքների» լավագույն օրինակ է «Սինգապուրյան 
հրաշքը», որը տեղի ունեցավ կրթության և մարդկային կապիտալի մեջ 
կառավարության գործուն ներդրումների շնորհիվ: Կյանքի բարձր որակը 
պայմանավորված է բարձր տեխնոլոգիական նախագծերի ներդրումով 
[2]: Համաձայն Սինգապուրի զարգացման ռազմավարության՝ ներդրում-
ներն ուղղվում են տեխնիկական կրթությանը և բարձր տեխնոլոգիական 
մասնագիտություններին: 

Գոյություն ունեցող քաղաքների վերափոխումը «Խելացի քաղաք»-ի 
գործընթացի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ բնակչության մեջ 
«մարդկանց մասնակցությունը քաղաքի կառավարման գործում» մշա-
կույթի ձևավորումը կարևոր է ինչպես փոքր քաղաքների (օրինակ՝ 
Իտալիայի Ջենովան), այնպես էլ մեծ մեգապոլիսների համար (Սեուլը 
Հարավային Կորեայում): Այս գործընթացի պատասխանատուն միշտ 
պետք է լինի քաղաքային իշխանությունը: 

Ռուսաստանը նույնպես ունի արդեն գոյություն ունեցող քաղաքի՝ 
փոփոխության միջոցով «Խելացի քաղաք» նախագծելու մեթոդի կիրառ-
ման փորձ: Դրա վառ օրինակներն են Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը:  

Մոսկվան «Բաց կառավարություն» ծրագրի սահմաններում ընդու-
նեց «Տեղեկատվական քաղաք» քաղաքային ծրագիրը 2012-2019թթ. 
համար: Սկզբնական փուլում ծրագրի նպատակային ցուցանիշներն 
ունեին չորս ուղղություններ՝ կյանքի որակի բարելավում, քաղաքի կառա-
վարման համակարգի բարելավում, տեղեկատվական-հաղորդակցական 
միջավայրի զարգացում, զանգվածային տեղեկատվական միջոցներ: Այս 
նպատակների իրականացման համար նախատեսված էր 344 մլրդ ռուբլի 
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քաղաքային բյուջեից, 2,4 մլրդ ռուբլի՝ դաշնային բյուջեից և 199,4 մլրդ 
ռուբլի ՝ արտաբյուջետային ներդրումներից: 2018 թ. ներկայացվեց նոր 
ծրագիր՝ «Մոսկվա 2030՝ խելացի քաղաք» [14]: Ծրագրի ռազմավարության 
գնահատման ցուցանիշներն են՝ «Կյանքի որակի ցուցիչ» (առողջություն, 
հասարարակական կայունություն և անվտանգություն, ընտանեկան 
կյանք, սեռային (գենդերային) հավասարություն, կլիմա և աշխարհագրու-
թյուն, կրթություն, բնապահպանություն, բավարարվածություն, աշխա-
տանք և հանգիստ, քաղաքացիական իրավունքներ), քաղաքային միջա-
վայրի որակի ցուցիչ (անվտանգություն, բնապահպանություն, նույնակա-
նացում և զանազանություն, հարմարավետություն, ժամանակակից 
միջավայր): Վերջերս ավելացել են ևս չորս ցուցանիշներ՝ «Ճկունություն», 
«Քաղաքային տնտեսություն», «Թվային կառավարություն» և «Մարդկային 
և հանրային կապիտալ»: 

Սանկտ Պետերբուրգը նույնպես քաղաքի կառավարման գործում 
ակտիվներ է դնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 2017 թ. ապրիլին 
գործածության մեջ դրվեց «Խելացի Սանկտ Պետերբուրգը» քաղաքային 
նորամուծական ծրագիրը, որն ուղղված է քաղաքային ռեսուրսների միջո-
ցով «Խելացի քաղաքի» կառավարման համակարգի ստեղծմանը [10]: 
Այժմ քաղաքում իրականացվում են առանձին նախագծեր, որոնք կդարձ-
նեն քաղաքն ավելի «խելացի»: 

Այսպիսով՝ ամփոփելով կատարած վերլուծությունները, կարելի է 
փաստել, որ «խելացի քաղաքի» հաջող զարգացմանը նպաստում են 
հետևյալ գործոնները.  

1. Նպատակային գործող անձինք պետք է լինեն հենց իրենք՝ քաղա-
քացիները: Թեպետ ծրագրերի իրականացմանը մասնակցում են 
այլ անձինք ևս (ներդրողներ, բարեգործներ, պետական կառա-
վարման մարմիններ և այլն), սակայն քաղաքի բնականոն զար-
գացմանը առավել արդյունավետ նպաստում են նրա բնակիչները: 

2. Ցածր գներ: Բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին ներգրավելու 
նպատակով քաղաքի ղեկավարությունը պետք է միշտ իրակա-
նացնի գների նվազեցման ռազմավարություն: 

3. Զանազանություն: Տարբեր ծրագրերի և դրանց իրականացման 
մոտեցումների զանազանություն: 

4. Պետության մենաշնորհը որոշումներ ընդունելու գործում: 
5. Ուսուցում (Learning city): «Խելացի քաղաքի» հետ կապված 

փոփոխություններին ծանոթացնելու նպատակով պետք է կազմա-
կերպել բնակչության ուսուցումը: 
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6. Խոշոր կազմակերպությունները պետք է ներգրավել ծրագրի 
իրականացման գործին (որպես կանոն՝ դրանք հիմնական ներ-
դրողներն են): 

7. Դրական կերպար (իմիջ (անհրաժեշտ է ներգրավել լրատվական 
միջոցներ)): 

8. «Զրոյից» ստեղծվող «խելացի քաղաքների» համար անհրաժեշտ է 
նաև, որ նրանք մոտ լինել քաղաքային խոշոր կենտրոններին: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ ամենակարևորը մարդկային գործոնն է: 
Յուրաքանչյուր փոփոխություն պահանջում է բնակչության գործուն մաս-
նակցություն: Որպեսզի քաղաքը դառնա իսկապես «խելացի» (այսինքն` 
հարմարավետ, նպատակահարմար), նրան անհրաժեշտ է «խելացի» նյու-
թատեխնիկական հիմք, խելացի կառավարում և խելացի բնակչություն: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ամփոփելով կատարված վերլուծությունը՝ կարող ենք փաստել, որ 
երկրի տարածքային ու տեղական ինքնակառավարման համակարգում 
«խելացի քաղաքի» գաղափարը կիրառելի է բոլոր երկրների քաղաքների 
համար՝ անկախ նրանց հանրատնտեսական և քաղաքական իրավի-
ճակից: 

Հաշվի առնելով ՀՀ արդի ժամանակների հանրատնտեսական իրա-
վիճակը և բազմաթիվ չլուծված հարցերը` կարծում ենք երկրի տնտեսա-
կան առողջացման ուղիներից մեկը կարող է լինել «Խելացի քաղաքների» 
հայեցակարգերի մշակումն ու կիրառումը: 

Այս մոտեցման հիմքում ընկած է հոդվածում ներկայացված բազմա-
կողմանի վերլուծությունը և այս ոլորտում մեծ հաջողություն ունեցած 
երկրների` արդեն իսկ համաշխարհային դարձած փորձը: Իհարկե, 
հոդվածում առաջարկված «խելացի քաղաք» ձևավորման մեթոդներից ՀՀ-
ի համար առավել արդյունավետ է առաջինը՝ «խելացի քաղաք» զրոյից 
մեթոդը: Այս մոտեցումը հիմնավորված է հետևյալ փաստերով՝ 

1. Անկախությունից ի վեր երկրի զարգացման ոչ մի ծրագրում ներ-
կայացված չէ «խելացի քաղաք» հասկացությունը: 

2. Զրոյից մեթոդը կիրառող պետությունները, ինչպես նշել ենք մեր 
վերլուծական մասում, իրենց սկզբնական փուլում ունեցել են գրեթե նույն 
հանրատնտեսական մակարդակը, ինչն այսօր ՀՀ-ում է, սակայն, շնորհիվ 
այս հայեցակարգի ներդրման, ներկայումս գրավում են իրենց արժանի 
տեղն ու դերը զարգացած երկրների շարքում (Չինաստան, ԱՄԷ, 
Սինգապուր և այլն): 
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3. Համարում ենք, որ ՀՀ-ում մտավոր պաշարը լրիվ բավարար է 
նման հայեցակարգերի մշակման ու կիրառման համար: Որոշ բարդու-
թյուններ կարող են առաջանալ՝ կապված նյութական ռեսուրսների հետ 
(մարդկային, ֆինանսական, նյութական), ուստի հաշվի առնելով երկրի 
մտավոր ներուժը և ներգրավելով համապատասխան մասնագետների` 
առաջարկում ենք կատարել լուրջ ներդրումներ: Որպես վերջնական 
տարբերակ առաջարկում ենք նման ծրագրի մշակումը սկսել Վանաձոր 
քաղաքից, որն ունի և՛ մտավոր, և՛ մարդկային ու արդեն իսկ ձևավորված 
քաղաքի զարգացման փորձ: 

4. «Խելացի քաղաք» հայեցակարգի ներդրումը պահանջում է նաև 
գիտելիքների որոշակի ծավալ ինչպես նախագիծն իրականացնողների, 
այնպես էլ բնակչության համար: Կարծում ենք՝ արդյունավետ կլինի 
քաղաքի բարձրագույն հաստատությունների տնտեսագիտության, հատ-
կապես՝ «Կառավարում» («Մենեջմենթ») մասնագիտությունների կրթա-
կան ծրագրերում դասավանդման համար մտցնել «Խելացի քաղաքների 
ձևավորում և կառավարում» թեմաները, իսկ բնակչության որոշ խմբերի 
համար կարելի է կազմակերպել հաղորդումներ ԶԼՄ-ներում և հանդի-
պումներ նախագծի հեղինակների հետ: 
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Роль и значение концепции «умных городов»Роль и значение концепции «умных городов»Роль и значение концепции «умных городов»Роль и значение концепции «умных городов»    
в системе регионального управления в системе регионального управления в системе регионального управления в системе регионального управления     

Тигран Бадоян Тигран Бадоян Тигран Бадоян Тигран Бадоян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: «умный город», стратегия развития, концепция 
строительства города, факторы влияния на проект, «умный город» с «нуля», 
преобразование существующего города, показатели программы развития 
города, человеческий фактор, фактор государственного управления 

Одним из современных и эффективных направлений регионального 
управления является стратегия создания «умных городов». В статье 
представлены сущность и значение этой концепции. На основе анализа 
мирового опыта создания «умных городов» выделены факторы, влияющие на 
успех строительства таких проектов. Отдельно описаны два известных метода 
реализации концепции «умного города»: строительство «с нуля» и 
преобразование уже существующего города и по каждому из них приведены 
примеры наиболее удавшихся проектов. Обоснована также необходимость 
применения этой концепции в Армении. 
    

The The The The RRRRole and ole and ole and ole and IIIImportance of mportance of mportance of mportance of SSSSmart mart mart mart Cities’Cities’Cities’Cities’    CCCConcept inoncept inoncept inoncept in    RRRRegional egional egional egional 
GGGGovernovernovernovernance Systemance Systemance Systemance System    

Tigran Badoyan Tigran Badoyan Tigran Badoyan Tigran Badoyan     
SummarySummarySummarySummary    

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: “smart city”, development strategy, city construction concept, 
factors influencing projects, “smart city” from “scratch”, transformation of the 
existing city, indicators of the city development plan, human factor, public 
administration factor 

One of the modern and effective directions of regional governance is the 
strategy of creating “Smart Cities”. The article presents the essence and meaning of 
this concept. Based on the global experience of creating “smart cities”, the factors 
that influence the success of the construction of such projects are identified. The 
two well-known methods of implementing the concept of “smart city” are described 
separately: building from scratch and transforming an already existing city, and 
examples of the most successful projects are presented for each of them. The need to 
introduce this concept in the Republic of Armenia is also substantiated. 
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ՀՏԴ 330.3 
CovidCovidCovidCovid----19 19 19 19 համավարակի ազդցությունըհամավարակի ազդցությունըհամավարակի ազդցությունըհամավարակի ազդցությունը    

    նորաձևության արդյունաբերության կորպորացիաների նորաձևության արդյունաբերության կորպորացիաների նորաձևության արդյունաբերության կորպորացիաների նորաձևության արդյունաբերության կորպորացիաների 
տնտեսական գործունեության վրա տնտեսական գործունեության վրա տնտեսական գործունեության վրա տնտեսական գործունեության վրա     

    
Միքայել Մելքումյան Միքայել Մելքումյան Միքայել Մելքումյան Միքայել Մելքումյան     
Արթուր ԱռաքելյանԱրթուր ԱռաքելյանԱրթուր ԱռաքելյանԱրթուր Առաքելյան    
Լաուրա Սարգսյան Լաուրա Սարգսյան Լաուրա Սարգսյան Լաուրա Սարգսյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ներդրումների հոսք, պահանջարկ, առաջարկ, 

բրենդ, առցանց առևտուր, արդյունաբերություն, արագ նորաձևություն  
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Թագավարակի (կորոնավիրուսի համավարակի) և տնտեսական 
մեկուսացման խստակարգի պատճառով շատ երկրներում դանդաղեց 
ներդրումային նախագծերի իրականացման գործընթացը: Տնտեսական 
խոր անկման կանխատեսումներով պայմանավորված` զսպվեց նոր 
նախագծերի մեկնարկումը, կորպորացիաները վերանայեցին իրենց 
նախագծերը և առաջին հերթին՝ ներդրումային:  

Հարցումների արդյունքները փաստում են, որ թագավարակի պատ-
ճառով    եվրոպական 131 ընկերություն չեղարկել է Եվրոպայում օտար-
երկրյա ուղղակի ներդրումների նախագծերի 10 %-ը, և ևս 25 %-ը 
սառեցվել է1: Համաձայն կանխատեսումների՝ ԵՄ տեքստիլ և կարի արդ-
յունաբերության արտադրանքի իրացումը մեծ հավանականությամբ 
կրճատվելու է 50 %-ով 2:  

    
ԹագավարակիԹագավարակիԹագավարակիԹագավարակի    պատճառպատճառպատճառպատճառով նորաձևության ով նորաձևության ով նորաձևության ով նորաձևության արդյունաբերության մեջարդյունաբերության մեջարդյունաբերության մեջարդյունաբերության մեջ    

ստեղծված իրավիճակըստեղծված իրավիճակըստեղծված իրավիճակըստեղծված իրավիճակը    
Տեքստիլ, կարի, կաշվի և կոշիկի արդյունաբերության վերա-

կանգման և ոլորտի ավելի բարձր կենսունակության ու կայունոթյան 
ապահովման համար ԱՄԿ-ը (ILO, International Labour Organization) 
առաջարկում է կատարել ներդրումների և կայուն զարգացման վերլու-

                                                                 
1 Տե՛ս https://rg.ru/2020/09/21/prognoz-investory-proiaviat-bolshij-interes-k-

proizvodstvu.html: 
2 Տե՛ս «Отраслевая справка МОТ от 8 апреля 2020 г. COVID19 и текстильная, 

швейная, кожевенная и    обувная промышленность»,  
https://www.ilo.org/global/topics/ coronavirus/ru/lang--en/index.htm: 
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ծություն էկոլոգիապես ավելի մաքուր արտադրության և էկոլոգիական 
կայունության ապահովման համար2: 

Nike և Adidas ընկերությունները իրենց ներդրողներին տեղեկացրին 
վաճառքի ծավալների էական կրճատման վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ 
Nike ընկերության արտադրանքի վաճառքի 18 %-ը կատարվում է Չինաս-
տանում: Հետևելով Levi’s ընկերության օրինակին, որը փակեց Չինաստա-
նում իր խանութների կեսը՝ կորցնելով տարեկան շահույթի  3 %-ը, Nike-ն 
նույնպես փակեց իր խանութների կեսից ավելին: Նույն քայլին դիմեցին 
նաև Versace, Michael Kors, Jimmy Choo բրենդները և Capri Holdings-ը, որը 
հայտարարեց Չինաստանում տեղակայված իր շուրջ 150 սրահների 
փակման մասին3: 

Նորաձև հագուստի ոլորտում հայտնի բրիտանական Debenhams 
ընկերությունը, որի խանութների ցանցում աշխատում է 20 հազ. մարդ՝ 
փակելով 11 խանութ՝ լուծարեց իր գործարարությունն Իռլանդիայում: 
Այդ ամենից զատ՝ վաճառքի է հանել իր առևտրային սրահները: Ընկերու-
թյան ղեկավարությունը պարզաբանել է, որ գործարարության դադարե-
ցումը կապված է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ընկերու-
թյան կրած վնասների հետ: 

Հագուստի և կոշկեղենի խոշորագոյն Inditex իսպանական կորպորա-
ցիան, որը տիրապետում է Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius և Oysho բրենդներին, 2020 թ.-ի երկրորդ եռամսյակում համա-
վարակի պատճառով վաճառքի ծավալի անկման արդյունքում առաջին 
անգամ վնասներ կրեց: 2020/21 ֆինանսական տարվա առաջին կիսամ-
յակում Inditex հոլդինգի զուտ վնասը կազմեց € 198 մլն նախորդ տարվա 
€ 1,55 մլրդ շահույթի դիմաց:  

Արագ նորաձևության մեկ այլ խոշոր ներկայացուցիչ՝ շվեդական 
Hennes&Mauritz (H&M) աշխարհի 74 երկրներում ուներ մոտ 5000 
խանութ: 2020 թ.-ի առաջին կիսամյակի արդյունքներով նախորդ տարվա 
նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կորպորացիայի հասույթը կրճատ-
վեց 23%-ով: Առաջին կիսամյակի արդյունքներով զուտ վնասը գերա-
զանցեց $327,8 մլն՝ նախորդ տարվա $ 575 մլն շահույթի դիմաց4: 

Համավարակի պատճառով կտրուկ ավելացան H&M ընկերության 

                                                                 
3 Տե՛ս https://edition.cnn./2020/02/05/business/nike-adidas-versace-chine-

coronavirus/index.html: 
4 Տե՛ս Попова Н., Убыток H&M составил 328 млн долларов против прибыли год 

назад, https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/ubytokh-m-sostavil-328-mln-
dollarov- protiv-pribyli-god-nazad/2020062629234:  
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չիրացված ապրանքների պաշարները՝ մինչև $ 4,2 մլրդ: 2020 թ.-ի սեպ-
տեմբերին H&M հայտարարեց, որ 2021 թ.-ին մտադիր է փակելու շուրջ 
200 խանութ (բոլոր խանութների 5%-ը), քանի որ գործարարության վար-
ման պայմանների վատթարացումը նպաստում է պաշարների էլ ավելի 
կուտակմանը5: 

Շատ ներդրողներ խիստ անհանգստություն ապրեցին և ստիպված 
էին դուրս գալ շուկայից ու սպասել, թե ինչով և երբ է ավարտվելու համա-
վարակը: Եթե առաջարկը շատ ավելանար, իսկ պահանջարկը պահպան-
վեր նույն մակարդակի վրա, ապա գները կտրուկ անկում կապրեին: Այս-
պիսով, պահանջարկի կրճատումը դարձավ ներդրումների հոսքը նվա-
զեցնող հիմնական գործոն: 

Ուսումնասիրվել են հագուստի և կոշկեղենի արտադրությամբ և 
իրացմամբ զբաղվող համաշխարհային ճանաչում ունեցող նորաձևու-
թյան արդյունաբերության ավելի քան 30 ընկերություններ, որոնց մի 
մասը (Timberland, Geox, Debenhames, Hugo Boss, Gap, VFC, Marks&Spencer, 
PVH, Macy’s) արդեն նախակորոնավիրուսային տարում ունեցել է 
որոշակի ֆինանսատնտեսական խնդիրներ: 2019 թ.-ին կոշիկի համաշ-
խարհային արդյունաբերության մեջ անկում գրանցվեց, որը մենք 
տեսնում ենք մասնավորապես Timberland ու Geox ընկերությունների օրի-
նակով, և որը, բնականաբար, 2020 թ.-ին ավելի խորացավ կորոնա-
վիրուսի համավարակի պատճառով: 2019 թ.-ին կոշկեղենի համաշխար-
հային արտադրման ու արտահանման աճը համապատասխանաբար 
կազմեցին 0,6% և 0,1%: 

Արդեն 2020 թ.-ի մարտին պարզ դարձավ, որ համավարակի պատ-
ճառով նորաձևության արդյունաբերությունը կկրի միլիարդավոր 
վնասներ. մատակարարումների ուշացումները, ֆաբրիկաների պարա-
պուրդները և առևտրային հաղորդակցման ընդհատումը խաթարեցին 
ողջ ոլորտի աշխատանքները: Չեղարկվեցին բոլոր ցուցադրումները և 
միջոցառումները, դիզայներները չէին կարողանում գործվածքներ պատ-
վիրել, խանութերը ժամանակի չէին ստանում պատվիրած ապրանքները: 
Covid-19 Իտալիա ներթափանցեց փետրվարին՝ ճիշտ Միլանի նորաձևու-
թյան շաբաթի ընթացքում, որի պատճառով շատ դիզայներները հար-
կադրված վերանայեցին իրենց ցուցադրումների ձևաչափը:  

Աշխատանքի կորստի կամ անորոշության և կարանտինի խնդիր-
                                                                 

5 Տե՛ս Galina Utesheva. H&M закроет 250 магазинов по всему миру. 01.10.2020,       
https://fashionunited.ru/novostee/reetyeil/h-m-zakroet-250-magazinov-po-vsemu-
miru/: 
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ներին բախված տագնապալի վիճակում հայտնված գնորդները ևս չեն 
ցանկանում հագուստի վրա գումար ծախսել, որը կրելու վայրերը խիստ 
սահմափակ են:  

Ճգնաժամին չդիմացան շատ առևտրային ցանցեր և բրենդներ: 
Neiman Marcus, J.C. Penney, Century 21, True Religion առևտրային ցան-
ցերը հայտարարեցին իրենց սնանկ ճանաչվելու մասին, իսկ Brooks 
Brothers, John Varvatos, J. Crew, Zara, Sies Marjan բրենդները, Gap Inc. 
Esprit, H&M, Victoria’s Secret и Diane von Fürstenberg ընկերությունները 
հարկադրված էին փակել իրենց վաճառատների զգալի մասը6: 

Մինչ համավարկը և դրան հաջորդած համաշխարհային տնտեսա-
կան ճգնաժամը նորաձևության արդյունաբերությանը վերաբերող 
կանխատեսումները հուսադրող չէին: The Business of Fashion-ը կանխա-
տեսում էր վաճառքի անկում, սնանկացումներ, շուկայի կանոնների 
խստացում:  

Մինչ համավարակը նորաձևության արդյունաբերությունը գնահատ-
վում էր 2,5 տրլն. դոլար: 2020 թ.-ի առաջին եռամսայկի ընթացքում 
հագուստի և շքեղության պարագաների վաճառքը կրճատվեց գրեթե 
40 %-ով՝ ավելի կտրուկ, քան ֆոնդային շուկայի ընդհանուր անկումն էր: 
Վաճառքն անկում ապրեց նույնիսկ համացանցում՝ Եվրոպայում՝ 5-20%-
ով, ԱՄՆ-ում՝ 30-40 %-ով և Չինաստանում՝ 15-25 %-ով7: 

Համավարակն աղետալի ազդեցություն ունեցավ նարաձևության 
արդյունաբերության վրա: 2020 թ.-ի ապրիլ-հունիս ամիսների ընթացքում 
գործող ընկերությունների եկամուտները 34 %-ով ցածր էին 2019 թ.-ի 
նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ: Որոշ տվյալներուվ նորա-
ձևության արդյունաբերությունը կորցրեց 340-ից մինչև 440 մլրդ դոլար: 
Նորաձևության ապրանքանիշների ¾-ը չի կարող դիմակայել համավա-
րակին առանց պետական աջակցության: Սակայն օժանդակումները 
(սուբսիդիաները) չեն կարող անվերջ շարունակվել: McKinsey-ին 
ենթադրում է, որ վերջնարդյունքում ընկերությունների 20–30 %-ը, այնու-
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հանդերձ, կսնանկանա կամ կկլանվի շուկայի ավելի խոշոր խաղացող-
ների կողմից8: 

Տեքստիլ արտադրողների միջազգային դաշնության (ITMF) անցկաց-
րած 700 ընկերությունների հարցման արդյունքները խոսում են այն 
մասին, որ աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում ընկերությունները 
2020 թ.-ին զգալի վնաս կրեցին պատվերների չեղարկման կամ հետա-
ձգման պատճառով: Ողջ աշխարհում ընթացիկ պատվերները միջինում 
կրճատվեցին 31 %-ով, 20,0 %-ով` Արևելյան Ասիայում, մինչև 41 %՝ 
Հարավային Ամերիկայում9: 

Նորաձև հագուստեղենի մատակարումների շղթայի համընդհանրա-
ցումը հանգեցրեց նրան, որ բարձր աշխատավարձ ունեցող զարգացած 
երկրների նորաձև հագուստեղեն արտադրողները տանուլ տվեցին ավելի 
ցածր ծախքերով երկրների խոշոր մատակարարներին: Համավարակը 
խախտեց նորաձևության արդյունաբերության մեջ արժեքի գոյացման 
շղթաների բոլոր օղակների գործառույթները: Սակայն հարկ է նշել, որ 
համաշխարհային ապրանքային գների դինամիկան զարգացած 
երկրների համար ավելի նպաստավոր էր, քան զարգացող երկրների 
համար: Պահանջարկի անկումը ճնշում գործադրեց հագուստեղենի միջ-
ազգային առևտրի արտահանման միջին գների նվազման վրա:  

Նորաձևության համաշխարհային շուկան հայտնվել է խոր ճգնա-
ժամի մեջ: Առևտրային ցանցերը, չկարողանալով իրացնել հագուստը, 
հանձնում են այն վերամշակման: McKinsey խորհրդատվական ընկերու-
թյան տվյալներով պահեստներում կուտակված է 192 մլրդ դոլարի չիրաց-
ված արտադրանք, որն ավելի քան 2 անգամ շատ է նախորդ տարիների 
ծավալներից: Չարդարացան իսպառ վաճառքի առևտրային ցանցերի` 
մնացորդները սպառելու հույսերը: Այս պայմաններում բրիտանական 
Marks & Spencer-ը և գերմանական Hugo Boss-ը կրճատեցին 2021 թ.-ի 
գարնանա-ամառային հավաքածուի պատվերները, նույն ճակատագրին 
կարող է արժանանալ նաև աշնանա-ձմեռային հավաքածուն: Հագուստի 
օգտահանման բրիտանական Parker Lane Group ընկերությունը աշխա-
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տում է իր հզորությունների սահմանագծին: Չի բացառվում, որ չվաճառ-
ված հագուստի մեծ մասը կհայտնվի աղբանոցներում10: 

Համատարած զեղչերի ֆոնին ոչ բոլոր ապրանքները կարելի է գնել 
զեղչ գնով: Խոսքն ամենևին մարզահագուստի կամ տնային հագուստի 
մասին չէ: Մասնավորապես պաշտանմունքի առարկա դարձած առաջա-
տար բրենդների պայուսակների գները մնացին անփոփոխ: Ավելին, 
լյուքսային բրենդները բարձրացնում են առանձին ապրանքների գները, 
որպեսզի ինչ-որ չափով հատուցեն կրած վնասները: Այսպես, Gucci պա-
յուսակները Եվրոպայում թանկացան 5–9%-ով, Louis Vuitton պայուսակ-
ները՝ մինչև 14%, Chanel բրենդինը՝ 5–17%-ով (կախված շուկայից), 
Hermès-ը բարձրացրեց իր պայուսակների գները ԱՄՆ-ում11: 

The Business of Fashion-ը և McKinsey & Company-ին իրենց հաշվետ-
վության մեջ կարծիք են հայտնում, որ թեպետ տեղի ունցավ նորա-
ձևության շուկայի աննախադեպ փլուզում և սպառողական վարքագծի 
փոփոխություն, Չինաստանում նորաձևության հատվածի ուժեղացման, 
առցանց առևտրի աճի և թվայնացման գործընթացների աշխուժացման 
հաշվին ոլորտն աստիճանաբար կկարգավորվի, որի համար, սակայն, 
տարիներ կպահանջվեն12: 

Նույն հաշվետվության մեջ կանխատեսումներ են կատարվել 2021 թ.-
ին նորաձևության արդյունաբերության ոլորտում հավանական զարգա-
ցումների վերաբերյալ: Կանխատեսումները կազմված են երկու սցենա-
րից: Առաջինը՝ ավելի լավատեսականը, ենթադրում է վաղ վերականգ-
նում. 2021 թ.-ին վաճառքի ծավալները կնվազեն 0-ից մինչև 5%, եթե 
համեմատենք 2019 թ.-ի հետ: Եթե վիրուսը հնարավոր լինի սանձել, ապա 
2022 թ.-ի երրորդ եռամսյակին նորաձևության արդյունաբերությունը 
կվերադառնա 2019 թ.-ի մակարդակին: Երկրորդ սցենարով կանխատես-
վում է ուշ վերականգնում. 2021 թ.-ին վաճառքի ծավալները կնվազեն 10–
15 %-ով՝ 2019 թ.-ի համեմատությամբ: Եթե վիրուսը շարունակի մոլեգնել, 
ապա չնայած արգելակող միջոցներին` ոլորտը կվերադառնա 2019 թ.-ի 
մակարդակին միայն 2023 թ.-ի վերջին: Յուրաքանչյուր դեպքում վաճառ-
քի համար կանխատեսվում են ոչ դյուրին պայմաններ, համենայնդեպս, 
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որոշ տարածաշրջաններում: Իսկ սնանկացումների բարձր մակարդակի 
դեպքում անխուսափելի են խանութների փակումը և աշխատատեղերի 
կրճատումը: Միաժամանակ համավարակը կարագացնի մինչ ճգնաժամը 
զարգացող միտումները՝ վաճառքի տեղափոխումը դեպի առցանց 
տիրույթ, սպառողների ձգտումը դեպի ազնիվ հարաբերությունների և 
հանրային արդարության հաստատում13: 

Bain & Company խորհրդատվական ընկերությունը կանխատեսում է 
լյուքս դասի ապրանքների շուկայի վերականգնումը մինչև 2019 թ.-ի 
մակարդակը (281 մլրդ եվրո) 2022–2023 թթ.-ից ոչ շուտ և հետագա աճ 
2025 թ.-ին մինչև 320-330 մլրդ եվրո: Որպես լյուքսային ապրանքանիշ-
ների թերություններ McKinsey-ն նշում է մեծ կախվածությունը զբոսա-
շրջային վաճառքից, վաճառքի ոչ բավարար ծավալը համացանցում և 
կենտրոնացումը հանրախանութներում14:  

Հագուստ արտադրող երկրներում՝ Բանգլադեշում, Կամբոջայում և 
Վիետնամում, 2020 թ.-ին փակվեցին շատ ֆաբրիկաներ Չինաստանից 
ներմուծվող հումքի պակասի և հագուստի արևմտյան բրենդների պատ-
վերների կրճատման պատճառով: Համավարակը դանդաղեցրեց պահան-
ջարկը և առաջարկը: Covid-19-ը շատ մեծ դժվարություններ առաջացրեց 
զարգացող երկրներում, մասնավորապես՝ Բանգլադեշում, Հնդկաստա-
նում, Կամբոջայում, Հոնդուրասում և Եթովպիայում, որտեղ թողարկվում 
էր հագուստեղենի գերակշիռ մասը15: Եվ քանի որ Zara, H&M, Mango և մի 
շարք այլ բրենդներ հրաժարվում են վճարել պատրաստի արտադըրանքի 
դիմաց, այդ երկներում գործող կարի ֆաբրիկաները չեն կարող վճարել 
իրենց աշխատողներին: Զարգացած երկրները համեմատաբար արագ 
կկարողանան վերականգնվել կորոնավիրուսի պատճառած կորուստ-
ներից, սակայն զարգացող երկրներում շատերը կմնան առանց աշխա-
տանքի, իսկ դա նշանակում է սով և հիվանդացությունների աճ (ոչ միայն 
կորոնավիրուսային): Միայն հագուստեղեն արտահանող` աշխարհում 
երկրորդ երկիրը հանդիսացող Բանգլադեշում կարի արդյունաբերության 
մոտ միլիոն աշխատողներ պատվերների ծավալների կտրուկ կրճատման 

                                                                 
13 Տե՛ս https://yandex.ru/turbo/buro247.ru/s/fashion/fashion-industry/2-dec-2020-
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realnost-i-borba-s-rasizmom-glavnye-modnye-itogi-2020-go/:  
15 Տե՛ս Lu S., Five ways world textile and apparel trade is changing // Just-Style, 

2020, https://www.just-style.com/analysis/five-ways-worldtextile-and-apparel-trade-is-
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արդյունքում կորցրել են աշխատատեղերը, որոնց 72,4 %-ին չեն վճարել 
աշխատավարձերը, իսկ 80,4 %-ն աշխատանքից ազատվել է` առանց 
արձակման նպաստի16: 

2020 թ.-ը նորաձևության արդյունաբերության վատագույն տարինե-
րից էր. խափանվեցին մատակարարումների շղթաները, կրճատվեցին 
վաճառքի ծավալները, ըներությունները կրեցին հսկայական դրամական 
ու սեփական կերպարի կորուստներ, զգալիորեն փոխվեց նաև սպառող-
ների վարքագիծը, որը շատ բանով պայմանավորված էր նաև կարան-
տինային սահմանափակումներով, աշխատատեղերի փակումով, մարդ-
կանց եկամուտների կրճատմամբ, տեղափոխմամբ, հեռահար աշխա-
տանքի և ընդհանուր առմամբ հանրության մեջ անորաշության և վախի 
մթնոլոտի արմատավորմամբ:  

Համաձայն եվրոպական երկրներում կատարած հարցումների՝ 
մարդկանց 40 %-ից ավելին հագուստի համար ավելի քիչ գումար է 
ծախսում, քանի որ կամ զրկվել է եկամուտի աղբյուրից և ունի ֆինանսա-
կան դժվարություններ, կամ աշխատում է հեռահար եղանակով ու հարկ 
չի համարում նորացնել իր զգեստապահարանը, քանի որ այցելության 
վայրերը խիստ սահմանափակ են: Հատուկ դեպքերի համար գնվող 
հագուստեղենը կազմել է 2019 թ.-ի ծավալի ընդամենը 25 %-ը: 

Գնորդները, ինչպես և ապասելի էր, հագուստ գնելիս սկսել են ավելի 
շատ կողմնորոշվել դեպի հարմարավետությունը և գին-որակ հարաբե-
րակցությունը: Եվրոպայում նորաձև ապրանքների առցանց վաճառքը 
2020 թ.-ի հունվար-օգոստոս ամիսներին վաճառքի ընդհանուր ծավալի 
16 %-ից հասել էր միջինում 29 %-ի: Որոշ ընկերություններ հայտնել էին 
առցանց վաճառքի 2-ից 3 անգամ ավելացման մասին: Առավել նշանա-
կալի աճ է գրանցվել Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Հյուսիսային 
Եվրոպայի այլ երկրներում, սակայն նույն միտումները դիտվում են նաև 
Ասիայում և ԱՄՆ-ում: Այս իրավիճակում սպառողների վարքագծի 
փոփոխման միտումը կրելու է շարունակական բնույթ, քանի որ համա-
վարկի ավարտից հետո նրանց կեսից ավելին նախատեսում է ավելի քիչ 
այցելել «ֆիզիկական» խանութներ և շատ առցանց գնումներ կատարել: 
Այսպիսով` էլեկտրոնային առևտուրը փոխում է «տեղի» (place) դերը շու-
կայավարության մեջ, քանի որ սպառողները կարող են պատվիրել կամա-
յական ապրանք կամայական վայրում և կամայական ժամի՝ չհաճախելով 
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խանութ: Այս դեպքում կրճատվում է արտադրողների և սպառողների 
միջև մեծ թվով միջնորդների կարիքը: 

Առևտրային ցանցերը, կրելով վնասներ, մեծ զեղչերով են իրացնում 
ապրանքները: Ապագայում այս երևույթը կխորանա այն առումով, որ 
սպառողական վարքագծի փոփոխության հետևանքով գնորդները կսո-
վորեն մշտական իսպառ վաճառքներին ու զեղչերին, իսկ նրանցից 
շատերը պարզապես չեն կարողանա իրենց թույլ տալ կամ չեն ցանա-
կանա ապրանքները գնել լրիվ գնով: Հակասպառողականությունը, gigitel-
առևտրի զարգացումը, պաշարների անընդհատ ավելացումը և դրամի 
պակասը սպառողական վարքագծում տեղի ունեցող փոփոխությունների 
հիմնական գործոններն են և նորաձևության գործարարության գլխավոր 
սպառնալիքները: Ապրանքանիշները պետք է գտնեն համապատասխան 
միջոցներ` վերադրաձնելու սպառողների աչքերում իրենց արժեքավո-
րությունը և սերը:  

Covid-19-ն այնքան անսպասելի, աննախադեպ ու խորհրդավոր 
երևույթ է ողջ մարդկության կյանքում, որ պարզապես հնարավոր չէ 
ստանդարտ կախատեսումներ անել և խորհուրդներ տալ 2021 թ.-ի իրա-
դարձությունների զարգացման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր ընկերու-
թյուն պետք է ինքնուրույն հարմարեցնի ռազմավարություններն իր 
առաջնահերթություններին և հնարավորություններին: Նման անորոշու-
թյան պայմաններում որպես առանցքային սկզբունքներ պետք է հանդես 
գան ճկունությունը և շրջահայեցությունը: Ընկերությունները պետք է 
ավելի սերտ ու ստեղծագործաբար համագործակցեն տեղայնացված 
սպառողների հետ, մասնավորապես՝ ռիթեյլերների և զբոսաշրջային 
մանրածախ առևտրի հատվածի հետ, որոնք լուրջ տուժեցին 2020 թ.-ին, և 
սպասվում է, որ 2021 թ.-ին իրավիճակն արմատապես չի փոխվելու:  

Ճգնաժմին դիմագրավելու համար, մասնավորապես, լյուքսային 
ընկերություններին, մեր կարծիքով, պետք է օգնի նրանց ֆինանսական 
լավ վիճակը և գովազդային բյուջեն կրճատելու, խանութները փակելու, 
վարձակալան վճարի անկման, ինչպես նաև բաժնետոմսերի հետ գնումը 
և շահաբաժինների վճարումը ժամանակավորապես կասեցնելու հաշվին 
ծախսերի կրճատման հնարավորությունը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Վերլուծելով նորաձևության արդյունաբերության ոլորտում համա-
վարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակը՝ հանգել ենք այն եզրակա-
ցություններին, որ մատակարումների շղթաները դեռ շարունակելու են 
գտնվել համավարակի ճնշման տակ, և ընկերությունները պետք է 
պատրաստ լինեն նոր ցնցումների: Նրանք պետք է ապահովեն բարձր 
որակ և հուսալի արտադրողականություն, անցնեն դեպի գոյություն ունե-
ցող պահանջմունքներն ուղղված գործարար-կաղապարի:  

Համաշխարհային բրենդները պետք է վերակողմորոշվեն դեպի պա-
հանջարկը և պարզեցնեն իրենց տեսականին: Նոր մարտահրավերներին 
դիմակայելու, սահմանափակումները հաղթահարելու, համավարակի 
հետևանքները մեղմելու և տնտեսական ու սպառողական փոփոխու-
թյուններին հարմարվելու համար ընկերություններին անհրաժեշտ է նոր 
գործիքների և ռազմավարությունների կիրառում: Սա կօգնի նրանց՝ 
ապագայում վերակառուցելու իրենց գործարար-կաղապարները:  

Ճգնաժամը դուրս կմղի թույլերին, կամրապնդի ուժեղների դիրքերը 
և կարագացնի այն ընկերությունների անկումը, որոնք դեռ մինչ համա-
վարակն ունեին որոշակի դժվարություններ: Բրենդները պետք է հար-
մարվեն շուկայի նոր պահաջներին, գնահատեն սեփական հնարավորու-
թյունները, ամրապնդեն դիրքերը և շուտափույթ լուծեն փոփոխություն-
ների հետևանքով առաջացող խնդիրները:  

Մինչ նոր շուկաներ մուտք գործելը և աճի նոր հնարավորություն-
ների որոնումը ընկերությունները հարկադրված կլինեն ընդունելու գոր-
ծարարության կայունացմանն ուղղված համարձակ և արագ միջոցներ:  

Եթե ընկերությունները չընդլայնեն իրենց ներկայությունը gigital-
հարթակներում, ապա ավելի կտուժեն ճգնաժամի ավարտից հետո: 
Սպառողները կընտելանան gigital-ին, և բրենդները, եթե ուզում են մնալ 
շուկայում, պարզապես պարտավոր կլինեն համապատասխանել նրանց 
ակնկալիքներին:  

Համաշխարհային տնտեսության մեջ ստեղծված ոչ ստանդարտ իրա-
վիճակը, երբ համաշխարհային ճգնաժամի խթան է եղել ոչ թե տնտեսու-
թյան փուլային զարգացումը, այլ հումանիտար գործոնը` ի դեմս առաղ-
ջապահության ոլորտում ծագած ճգնաժամի, պահանջում է լուծման ոչ 
ստանդարտ մեթոդների կիրառում: 
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Влияние пандемии Влияние пандемии Влияние пандемии Влияние пандемии CovidCovidCovidCovid----19 на экономическую деятельность 19 на экономическую деятельность 19 на экономическую деятельность 19 на экономическую деятельность 
корпораций индустркорпораций индустркорпораций индустркорпораций индустрииииииии    моды моды моды моды     

Микаел МелкумянМикаел МелкумянМикаел МелкумянМикаел Мелкумян    
Артур АракелянАртур АракелянАртур АракелянАртур Аракелян    
Лаура СаргсянЛаура СаргсянЛаура СаргсянЛаура Саргсян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: поток инвестиций, спрос, предложение, бренд, 

онлайн торговля, промышленность, быстрая мода  
На основе анализа результатов экономической деятельности лидеров 

мировой индустрии моды в предпандемичный (2019) и кризисный панде-
мичный (2020) годы сделаны выводы, что обусловленный пандемией 
коронавируса режим вынужденной экономической изоляции оказал 
крайне негативное влияние на инвестиционные потоки во всех отраслях 
мировой экономики; в частности на индустрию моды. Многие мировые 
корпорации данной отрасли были винуждены сократить свою экономи-
ческую активность, закрыть производства и резко сократить офлайн-
торговлю как в стране пребывания, так за ее пределами, понеся при этом 
значительные убытки. Сравнительно меньше пострадали те коропорации, 
которые еще до вспышки пандемии коронавируса Covid-19    инициировали 
переход на онлайн-торговлю и применение элементов digital-маркетинга в 
своей экономической деятельности. 

 Для относительно малоболезненного выхода из не имеющего 
аналогов неординарного экономического кризиса, мировые бренды 
должны переориентироваться на спрос и упростить ассортимент произво-
димой и торгуемой продукции. Для протовостояния новым вызовам, прео-
доления ограничений и последствий пандемии, для адаптации к эко-
номическим и потребительским изменениям, корпорациям индустрии 
моды необоходимо применение нового инструментария и стратегий, 
направленных на быстрое восстановление цепочек образования стоимости 
и стабилизацию бизнеса, что позволит в будущем переформатировать 
бизнес-модели.  
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Impact of the CovidImpact of the CovidImpact of the CovidImpact of the Covid----19 Pandemic on the 19 Pandemic on the 19 Pandemic on the 19 Pandemic on the Economic Activities of Economic Activities of Economic Activities of Economic Activities of 
Corporations in the Fashion IndustryCorporations in the Fashion IndustryCorporations in the Fashion IndustryCorporations in the Fashion Industry    

Michael MelkumyanMichael MelkumyanMichael MelkumyanMichael Melkumyan    
Arthur ArakelyanArthur ArakelyanArthur ArakelyanArthur Arakelyan    

Laura SargsyanLaura SargsyanLaura SargsyanLaura Sargsyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: invesment flows, demand, suggestion, brand, online trading, 
industry, fast fashion 

Based on the analysis of the results of the economic activities of the leaders 
of the global fashion industry in the pre-pandemic (2019) and crisis pandemic 
(2020) years, it was concluded that the forced economic isolation mode, caused 
by the coronavirus pandemic, had an extremely negative impact on investment 
flows to all sectors of the world economy and to the fashion industry in 
particular. Many global corporations in this industry had to reduce their 
economic activity, shutting down production and drastically reducing offline 
trade both in the host country and abroad, while incurring significant losses. 
Comparatively less affected were those corporations that, even before the 
outbreak of the Covid-19 coronavirus pandemic, initiated the transition to 
online commerce and the use of digital marketing elements in their economic 
activities. 

For a relatively painless way out of the unparalleled extraordinary 
economic crisis, global brands must reorient themselves to demand and simplify 
the range of products and traded products to overcome, to adopt. To face new 
challenges, overcome the limitations and consequences of the pandemic, and 
adopt to economic and consumer changes, fashion corporations need to use new 
tools and strategies aimed at quickly restoring value chains and stabilizing 
business, which will allow business models to be reformated. 

    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    12.06.12.06.12.06.12.06.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    19.06.19.06.19.06.19.06.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 336.7 
ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերության ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերության ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերության ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերության     

վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    
Ռաֆայել Պետրոսյան Ռաֆայել Պետրոսյան Ռաֆայել Պետրոսյան Ռաֆայել Պետրոսյան     

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. ֆինանսական համակարգ, շուկայական 

վերլուծություն, բանկային շուկայի միտումներ, ֆինանսական ցուցանիշ-
ներ, համախառն ակտիվներ, ընդամենը կապիտալ, վարկ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 
Բանկային համակարգը համարվում է տնտեսության կարևորագույն 

օղակներից մեկը: Համաշխարհային բանկային շուկայի կապիտալիզա-
ցիան 2020 թվականին գնահատվում է 21,5 տրլն. ԱՄՆ դոլլար: 2019 թ. 
29,2 տրլն համեմատությամբ այն նվազել է 26,4 %-ով: Անկումը մեծ 
մասամբ պայմանավորված է COVID-19 համավարակով, որը հարվածեց 
համաշխարհային տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերին: 

Բանկերի հիմնական գործունեության տեսակներն են՝ մանրածախ, 
անհատական, հարստության կառավարում, փոքր գործարարությանն 
ուղղված ծառայություններ՝ հաշիվներ և վարկային գծեր, միջին և խոշոր 
գործարարությանը, ինստիտուցիոնալ հաճախորդներին ուղղված ծառա-
յություններ, ներդրումային բանկինգ և այլն: 

Շուկայում առկա է ապրանքների և ծառայությունների տարբերա-
կում վճարների, տոկոսադրույքների, վարկային սահմանաչափերի, ծա-
նուցման ժամկետների, հաճախորդների հարմարավետության, ապրանք-
ների և ծառայությունների ընդհանուր որակի և տեսակների եղանակով: 
Շուկան բնութագրվում է մուտքի բարձր խոչընդոտներով ինչպես ֆինան-
սական, այնպես էլ օրենսդրական և կարգավորման առումով: Անցու-
մային ծախսերը (switching costs) այլ շուկաների համեմատությամբ ցածր 
են, ինչը շուկայում ստեղծում է բարձր մրցակցային միջավայր: Չնայած 
հաճախորդների բացասական վերաբերմունքին՝ բանկերին հաջողվում է 
պահպանել ծառայությունների դիմաց վճարների ու միջնորդավճարների 
սահմանված չափը՝ ներգրավելով նոր հաճախորդների: Նրանց աշխուժ-
ությունը խթանելու համար բանկերը ստիպված են առաջարկել մրցակ-
ցային ապրանքներ և ծառայություններ: Բանկերը նաև փորձում են ներ-
գրավել այլ բանկերի հաճախորդների տարբեր հաշիվները. դա կոչվում է 
relationship banking: Բանկային շուկայում տարածում են գտնում նաև 
վարկային միությունները՝ որպես այլընտրանք բանկերին: 
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Բանկերի շուկայավարական բաժինները հիմնականում հատութա-
վորված (սեգեմենտավորված) են` ըստ հաճախորդների տեսակների, 
քանի որ տարբեր հատույթների (սեգմենտների) պարագայում շուկայա-
վարական ռազմավարությունները խիստ տարբերվում են: Բանկերը 
շարունակում են օգտագործել գովազդի դասական հարթակները՝ հեռուս-
տատեսային գովազդ, գովազդային վահանակ: Լայն տարածում են 
գտնում նոր լրատվադաշտերի միջոցով գովազդները՝ համացանցը, հան-
րային ցանցերը, էլեկտրոնային փոստը և այլն: Չնայած հանրային հար-
թակների աննախադեպ զարգացմանը՝ կան խոշոր բանկեր, որոնք շարու-
նակում են կիրառել դասական գովազդային հարթակները:  

Բանկերը պահպանում են իրենց հաճախորդներին զեղչերի, նվազող 
վճարների և միջնորդավճարների միջոցով՝ ստեղծելով օրինապահ հա-
ճախորդների հենարան: Հաճախորդի համար բանկի ընտրության հար-
ցում խիստ կարևոր գործոն են դառնում ապրանքներից և ծառայություն-
ներից օգտվելու հարմարավետությունը և բազմագործառա-կանությունը: 

Համավարակով պայմանավորված՝ ավելի ընդգծվեց համացանց և 
մոբայլ բանկինգի, բանկային հավելվածների կարևորությունը, քանի որ 
ինչպես տնտեսության բազմաթիվ ճյուղերում, բանկային ոլորտում 
նույնպես անցում կատարվեց հեռավար աշխատանքի: 

Նոր տեխնոլոգիաները շատ արագ շարունակում են կիրառվել բան-
կային ողջ շուկայում: Հաճախորդներին սպասարկելու համար առա-
ջարկվում են ծրագրային ապահովումներ՝ մոբայլ հավելվածներ, համա-
ցանց բանկինգ և այլն, վարքագծային շուկայավարություն՝ մեծ տվյալ-
ների վերլուծությունների, արհեստական բանականության միջոցով 
հաճախորդների վարքագծի հիման վրա առաջարկվող ապրանքներ և 
ծառայություններ: 

Շուկայի նշանակալի միտումներից են1` 
▪ Europay, MasterCard և Visa (EMV) տեխնոլոգիաների որդեգրման 

աճը, 
▪ բանկերի կողմից թվային վարկավորումը, 
▪ մեծ տվյալների ներդրումը, 
▪ միաձուլումներն ու ձեռքբերումները: 

    

                                                                 
1 Տե՛ս The business research company, Financial Services Global Market Briefing 

2021: Covid 19 Impact and Recovery, 2021: 
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ՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծություն    
Ֆինանսական ծառայությունների շուկայում, ըստ ծավալի, առաջա-

տար տարածաշրջանը Արևմտյան Եվրոպան է, որին հաջորդում են 
Հյուսիսային Ամերիկան, Ասիան և խաղաղօվկիանոսյան տարածա-
շրջանի երկրները, Հարավային Ամերիկան, Մերձավոր Արևելքը, 
Արևելյան Եվրոպան, Աֆրիկան: 

Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի հիմնական խաղացողներն 
են՝ Allianz Group, Axa Group, Ping an Insurance, JPMorgan Chase & Co., 
Anthem Inc., Aviva plc, China Construction Bank, Legal & General Group plc, 
Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China և այլն: 
Նշված կազմակերպությունները, բանկային գործունեությունից բացի, 
ֆինանսական շուկայում ունեն նաև այլ գործառույթներ: 

Համաշխարհային մակարդակում, ըստ ակտիվների, 2019 թվականի 
խոշորագույն բանկերն են2` 

▪ Industrial & Commercial Bank of China Limited (China) 
▪ China Construction Bank Corporation (China) 
▪ Agricultural Bank of China Limited (China) 
▪ Bank of China Limited (China) 
▪ BNP Paribas SA (France) 
▪ China Development Bank (China) 
▪ JPMorgan Chase Bank National Association (U.S.) 
▪ MUFG Bank (Japan) 
▪ Credit Agricole SA (France) 
▪ Japan Post Bank Co Ltd (Japan) 
ՀՀ-ում ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության 

ավելացված արժեքը 2020 թվականին կազմել է 415 940 000 000 ՀՀ դրամ՝ 
նախորդ տարվա համեմատ աճելով 7.8 %-ով: 

Մինչև COVID-19 համավարակի տարածումը Հայաստանն աստիճա-
նական առաջընթաց էր արձանագրում՝ գործարար միջավայրում իրակա-
նացնելով խոհեմ մակրոտնտեսական քաղաքականություն: Առկա էր 
արագ տնտեսական աճ՝ 6.8 % 2017-2019 թթ. ընթացքում: Համավարակը և 
Ադրբեջանի հետ ռազմական բախումը լուրջ ազդեցություն ունեցան ՀՀ 
տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի վրա: 2020 թ. երկիրն արձանագրեց 
ՀՆԱ-ի 3 7.6 %-ի անկում: 

                                                                 
2 Տե՛ս www.statista.com: 
3 Տե՛ս The World Bank, Overview of the Republic of Armenia, 2021, 

https://www.worldbank.org/en/country/armenia: 
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2020 թվականին ֆինանսական և ապահովագրական գործունեու-
թյունից ստացված համախառն ներքին արդյունքն ընթացիկ գներով 
կազմել է 415,939,800,000 դրամ՝ 6,183,742,100,000 դրամ ՀՆԱ-ի պարագա-
յում: 2019 թվականի համեմատությամբ այն աճել է 7.71 %-ով: Իրական 
ծավալի ցուցիչը 2020 թվականին կազմել է 107.8, իսկ վերջին 5 տարիների 
ընթացքում իրական ծավալի ցուցչի միջին արժեքը կազմել է 114.96:  

1-ին գծապատկերում պատկերված են ֆիանանսական և ապահովա-
գրական գործունեության ոլորտի անվանական ՀՆԱ ցուցանիշները 2012-
2020 թթ. ժամանակահատվածում: Նկատելի է, որ 2015 թվականից ոլորտի 
անվանական ՀՆԱ-ն արձանագրում է նշանակալի աճ4: 

 
 

 
    

Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1....    Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն,     
ՀՆԱ ընթացիկ գներովՀՆԱ ընթացիկ գներովՀՆԱ ընթացիկ գներովՀՆԱ ընթացիկ գներով    

    

                                                                 
4 Տե՛ս ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Իրական հատվածի վիճակագրություն, 

Արտադրական եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ի բաղադրատարրերը՝ ըստ տնտե-
սական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասա-
կարգչի 2-րդ խմբագրության (ՏԳՏՀԴ Խմբ. 2): 
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Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը՝ որպես 
տնտեսության առանձին ճյուղ, կարևոր դեր է խաղում երկրի համախառն 
ներքին արդյունքում: Վերջինիս տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում 2020 թվա-
կանին կազմել է 6.7 %՝ զիջելով ընդամենը 5 ճյուղի՝ շինարարություն, 
անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն, մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում, գյուղատնտե-
սություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն, մշակվող արդյու-
նաբերություն: Այն նշանակալի աճ է արձանագրել վերջին հինգ տարվա 
ընթացքում: 

 

 
Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2    Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության 

տեսակարար կշիռը ՀՆԱտեսակարար կշիռը ՀՆԱտեսակարար կշիռը ՀՆԱտեսակարար կշիռը ՀՆԱ----ումումումում    
 
COVID-19 համավարակի և պատերազմական իրավիճակի հետևան-

քով ինչպես տնտեսության բոլոր ճյուղերում, այնպես էլ ֆինանսական 
ոլորտում ակնկալվում էր աճի տեմպի անկում, վատագույն դեպքում՝ 
ՀՆԱ-ի անկում: Սակայն, չնայած ճգնաժամային իրավիճակներին, 
ֆինանսական ոլորտում էական ցնցումներ չարձանագրվեցին 5: 

ՀՀ-ում գործող 17 բանկերի տարեկան ֆինանսական հաշվետվու-
թյունների հիման վրա սույն բաժնում հաշվարկվել են ՀՀ ֆինանսական 
համակարգի ցուցանիշները 2018 և 2019 թվականների համար:  

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունների հիման վրա 
հաշվարկված ցուցանիշները ներկայացված են 1-ին աղյուսակում: 

                                                                 
5 Տե՛ս ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Դրամավարկային քաղաքականության 

ծրագրի կատարման հաշվետվություն (2020 թ. 1-ին եռ. – 2020 թ. 4-րդ եռ.), 2020: 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    բանկային համակարգի համախառն ցուցանիշներբանկային համակարգի համախառն ցուցանիշներբանկային համակարգի համախառն ցուցանիշներբանկային համակարգի համախառն ցուցանիշներ6666    

        2018201820182018    2019201920192019    
Տարեկան Տարեկան Տարեկան Տարեկան 
աճի տեմպաճի տեմպաճի տեմպաճի տեմպ    

 Համախառն ակտիվներ  
 AMD 

4,909,439,648.00  
 AMD 

5,751,563,604.00  
17.15 % 

 Հաճախորդներին 
տրված վարկեր  

 AMD 
3,053,482,816.00  

 AMD 
3,543,530,433.00  

16.05 % 

 Համախառն 
պարտավորություններ  

 AMD 
4,164,286,399.00  

 AMD 
4,917,428,144.00  

18.09 % 

 Ընդամենը կապիտալ  
 AMD 

745,153,249.00  
 AMD 

807,506,160.00  
8.37 % 

Տոկոսային եկամուտ` 
հաշվարկված 
արդյունավետ 
տոկոսադրույքի 

մեթոդով  

 AMD 
379,238,137.00  

 AMD 
432,863,438.00  

14.14 % 

 Տոկոսային ծախս  
 AMD 

197,003,508.00  
 AMD 

220,623,841.00  
11.99 % 

 Շահույթ` մինչև 
շահութահարկ  

 AMD 
70,610,670.00  

 AMD 96,367,682.00  36.48 % 

 Զուտ շահույթ  
 AMD 

53,857,146.00  
 AMD 74,719,471.00  38.74 % 

 
2021 թ. դրությամբ ՀՀ-ում բանկերի թիվը հասնում է 17-ի: 
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ բանկերը հիմնադրվում են որպես բաժնետիրական 
ընկերություն, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 
կամ կոոպերատիվ բանկ: Ինչպես կարելի է նկատել բանկերի լրիվ 
անվանումներից, բանկերի հիմնական կազմակերպաիրավական ձևը 
փակ բաժնետիրական ընկերությունն է (12): Բաց բաժնետիրական 

                                                                 
6 Ցուցանիշները հաշվարկել են հեղինակները ՀՀ բանկերի տարեկան ֆինան-

սական հաշվետվությունների հիման վրա: 
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ընկերություններ են 4-ը, իսկ ՍՊԸ և կոոպերատիվ բանկեր այս պահին 
առկա չեն: 

Ըստ համախառն ակտիվների՝ ՀՀ ամենախոշոր 5 բանկերն են՝ 
▪ ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 
▪ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 
▪ ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ 
▪ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ 
▪ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ 
Ըստ հաճախորդներին տրամադրած վարկերի ցուցանիշի՝ նույնպես 

առաջատար բանկերն ամենախոշորն են: Հիմնական միջոցների ցուցա-
նիշով առաջատարը ԱԿԲԱ բանկն է, որին հետևում են ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ 
ՓԲԸ-ն, ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն, ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն, 
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն: 

Ժամանակի ընթացքում նվազում է հիմնական միջոցների դերը 
տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ բանկային և ֆինանսական: Եթե 
նախկինում ֆիզիկական ակտիվները՝ շենքեր, շինություններ, մասնա-
ճյուղերի քանակ, կարևոր դեր էին խաղում բանկի մրցունակության 
համար, ապա այժմ դրանց դերը միանշանակ չէ: Ավելի բարձր մրցունա-
կություն են ձեռք բերում նոր սերնդի բանկերը՝ հիմնված ոչ նյութական 
ակտիվների վրա: Մարդիկ կարևորում են բանկային հավելվածները, 
համացանցի, մոբայլ բանկինգի հնարավորությունները, և այդ առումով 
բանկերն ավելի շատ ներդրումներ են կատարում ոչ նյութական և ոչ 
ֆիզիկական ակտիվներում: Հարց է առաջանում՝ արդյոք ֆիզիկական 
ակտիվները ազդեցություն ունե՞ն շահութաբերության ցուցանիշների 
վրա7: 

Ստորև գծապատկերում ներկայացված են բանկային համակարգի 
շահութաբերության ցուցանիշները՝ որպես տոկոսային եկամտի մասնա-
բաժին8: 

                                                                 
7 Տե՛ս Daniela Cristina Solomon, Mircea Muntean, Assessment of Financial Risk in 

Firm’s Profitability Analysis, 2012, էջ 5-8: 
8 Ցուցանիշները հաշվարկել են հեղինակները ՀՀ բանկերի ֆինանսական 

հաշվետվությունների հիման վրա: 
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Գծապատկեր 3. Բանկային համակարգի Գծապատկեր 3. Բանկային համակարգի Գծապատկեր 3. Բանկային համակարգի Գծապատկեր 3. Բանկային համակարգի     
շահութաբերության ցուցանիշներշահութաբերության ցուցանիշներշահութաբերության ցուցանիշներշահութաբերության ցուցանիշներ    

 
 
Բանկերի ֆինանսական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվել են 

ՀՀ բանկային շուկայի շահութաբերության միջակայքերը, իսկ 1-ին 
հավելվածում ներկայացված են բանկերի համապատասխան ցուցանիշ-
ները, որոնց հիման վրա էլ կատարվել են հաշվարկները9: 

                                                                 
9 Տե՛ս Victor Chukwunweike, The Impact of Liquidity on Profitability of Some 

Selected Companies: The Financial Statement Analysis (FSA) Approach, 2014: 
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Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
ՀՀ բանկային համակարգի՝ 2018, 2019 և 2018ՀՀ բանկային համակարգի՝ 2018, 2019 և 2018ՀՀ բանկային համակարգի՝ 2018, 2019 և 2018ՀՀ բանկային համակարգի՝ 2018, 2019 և 2018----2019 2019 2019 2019 թթթթթթթթ....        

շահութաբերության ցուցանիշները շահութաբերության ցուցանիշները շահութաբերության ցուցանիշները շահութաբերության ցուցանիշները     
 

ԳԳԳԳործառնականործառնականործառնականործառնական    շահույթշահույթշահույթշահույթ////հհհհասույթասույթասույթասույթ    2018201820182018    2019201920192019    

 մինիմում -17.22% -6.89% 

ստորին քվարտիլ 7.40% 18.18% 

մեդիանա 22.98% 24.08% 

 վերին քվարտիլ  31.50% 31.31% 

 մաքսիմում  76.92% 76.73% 
 

ԶուտԶուտԶուտԶուտ    տոկոսայինտոկոսայինտոկոսայինտոկոսային    եկամուտեկամուտեկամուտեկամուտ    / / / / ՀասույթՀասույթՀասույթՀասույթ    2018201820182018    2019201920192019    

 մինիմում 20.66% 27.73% 

ստորին քվարտիլ 42.20% 42.48% 

մեդիանա 51.72% 52.39% 

 վերին քվարտիլ 60.19% 61.94% 

 մաքսիմում  96.36% 98.10% 
 

ԾախսերիԾախսերիԾախսերիԾախսերի    նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    հավելագինհավելագինհավելագինհավելագին    2018201820182018    2019201920192019    

 մինիմում -15.53% -6.18% 

ստորին քվարտիլ 5.14% 16.68% 

մեդիանա 23.10% 22.88% 

 վերին քվարտիլ 33.70% 33.37% 

 մաքսիմում  152.54% 151.73% 

 

2018201820182018----2019201920192019    
ԳործառնականԳործառնականԳործառնականԳործառնական    

շահույթշահույթշահույթշահույթ////    
TurnoverTurnoverTurnoverTurnover    

ԶուտԶուտԶուտԶուտ    տոկոսայինտոկոսայինտոկոսայինտոկոսային    
եկամուտեկամուտեկամուտեկամուտ/ / / / 
ՀասույթՀասույթՀասույթՀասույթ    

ԾախսերիԾախսերիԾախսերիԾախսերի    
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ    
հավելագինհավելագինհավելագինհավելագին    

 մինիմում -17.2% 20.7% -15.5% 

ստորին քվարտիլ 13.4% 42.8% 11.8% 

մեդիանա 23.5% 52.2% 23.0% 

 վերին քվարտիլ 30.5% 61.4% 32.0% 

 մաքսիմում  76.9% 98.1% 152.5% 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Վերջին երկու տարվա ընթացքում համաշխարհային շուկայի վրա 
ազդող հիմնական գործոնը ակնհայտորեն ՔՈՎԻԴ-19 համավարակն է, 
որը տարբեր ազդեցություններ է ունեցել բանկային համակարգի վրա: 
Շուկայում առկա են ապրանքների և ծառայությունների տարբերակներ` 
ըստ տարբեր գործոնների՝ վճարներ, տոկոսադրույքներ, վարկային սահ-
մանաչափեր, ծանուցման ժամկետներ, հաճախորդների հարմարավե-
տություն, ապրանքների և ծառայությունների ընդհանուր որակ և տեսակ: 
Բանկերի մարքեթինգային բաժինները հիմնականում հատութավորված 
են` ըստ հաճախորդների տեսակների, քանի որ շուկայավարական ռազ-
մավարությունները խիստ տարբերվում են տարբեր հատույթների պա-
րագայում: Շուկայում արագ զարգանում են նոր տեխնոլոգիաներ: Հաճա-
խորդների սպասարկման համար խիստ կարևորություն են ստացել 
ծրագրային ապահովումները՝ մոբայլ հավելվածներ, համացանց բանկինգ 
և այլն: 2018-2019 թթ. ընթացքում ՀՀ բանկային համակարգում շուկայի 
շահութաբերությունը, ըստ գործառնական շահույթ/հասույթ ցուցանիշի, 
կազմել է 23.5 %: Ստորին և վերին քվարտիլները կազմել են համապա-
տասխանաբար 13.4 % և 30.5 %, իսկ մաքսիմում և մինիմում արժեքները՝ 
համապատասխանաբար 17.2 % և 76.9 %: Շուկայի շահութաբերությունը, 
ըստ զուտ տոկոսային եկամուտ/հասույթ ցուցանիշի, կազմել է 52.2 %: 
Ստորին և վերին քվարտիլները կազմել են համապատասխանաբար 
42.8 % և 61.4 %, իսկ մինիմում և մաքսիմում արժեքները՝ համապատաս-
խանաբար 20.7 % և 98.1 %: Շուկայի շահութաբերությունը, ըստ ծախսերի 
նկատմամբ հավելագնի, կազմել է 23.0 %: Ստորին և վերին քվարտիլները 
կազմել են համապատասխանաբար 11.8 % և 32.0 %, իսկ մաքսիմում և 
մինիմում արժեքները՝ համապատասխանաբար 152.5 % և -15.5 %: 
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Հավելված 1Հավելված 1Հավելված 1Հավելված 1    

Բանկի անվանումԲանկի անվանումԲանկի անվանումԲանկի անվանում    

Գործառնական Գործառնական Գործառնական Գործառնական 
շահույթ/շահույթ/շահույթ/շահույթ/    
TurnoTurnoTurnoTurnoverververver    

Զուտ Զուտ Զուտ Զուտ 
տոկոսային տոկոսային տոկոսային տոկոսային 
եկամուտ/ եկամուտ/ եկամուտ/ եկամուտ/ 
ՀասույթՀասույթՀասույթՀասույթ    

Ծախսերի Ծախսերի Ծախսերի Ծախսերի 
նկատմամբ նկատմամբ նկատմամբ նկատմամբ 
հավելագինհավելագինհավելագինհավելագին    

2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    2018201820182018    2019201920192019    

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ 26.48% 24.08% 58.28% 56.10% 25.77% 22.88% 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 25.16% 26.99% 51.61% 52.39% 24.74% 25.75% 

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ 24.86% 25.51% 61.23% 61.93% 23.10% 26.16% 

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ 7.51% 17.58% 43.97% 43.06% 3.36% 16.36% 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 16.68% 21.93% 40.10% 40.79% 15.19% 20.15% 

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ 34.67% 47.02% 40.43% 37.70% 38.29% 60.17% 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ 50.74% 44.88% 51.25% 55.39% 68.62% 56.46% 

«ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմենիա» 
ՓԲԸ 

22.98% 28.83% 35.95% 41.91% 23.62% 29.14% 

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
Հայաստան» ՓԲԸ 

6.26% 21.28% 66.75% 74.17% 5.40% 19.78% 

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 16.08% 18.78% 51.72% 50.84% 14.03% 17.00% 

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 33.47% 33.57% 59.16% 61.95% 37.02% 37.28% 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 29.53% 29.05% 54.63% 54.05% 30.37% 29.45% 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 2.85% 6.96% 20.66% 27.73% 2.09% 5.22% 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 15.02% 21.16% 49.49% 46.92% 13.33% 18.55% 

«Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ 76.92% 76.73% 96.36% 98.10% 152.54% 151.73% 

«Յունիբանկ» ԲԲԸ 7.28% 8.36% 52.57% 52.06% 4.88% 7.31% 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» 
ՓԲԸ 

-17.22% -6.89% 67.04% 64.47% -15.53% -6.18% 
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Анализ доходности банковской системы Республики АрменияАнализ доходности банковской системы Республики АрменияАнализ доходности банковской системы Республики АрменияАнализ доходности банковской системы Республики Армения    
    

Рафаэль Петросян Рафаэль Петросян Рафаэль Петросян Рафаэль Петросян     
    РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: финансовая система, анализ рынка, тенденции 
банковского рынка, финансовые показатели, валовые активы, общий 
капитал, кредит 

Цели статьи:  
▪ проанализировать банковский сектор Армении и глобальный 
банковский сектор, 

▪ рассчитать финансовые показатели на 2018 и 2019 годы, 
характеризующие банковскую систему Республики Армения, 

▪ оценить рентабельность банковской системы РА. 
В рамках статьи были рассчитаны финансовые показатели, характери-

зующие банковскую систему: операционная выручка к обороту, чистая 
выручка к обороту, операционная выручка к общим расходам и активам. 
Операционной выручкой считалась прибыль до вычета процентов и 
налогов. Рыночные диапазоны строятся на основе финансовых 
показателей. 

В рамках анализа были описаны структура рынка, конкуренция, 
рыночные тенденции, политические, экономические, социальные, техно-
логические, экологические и законодательные факторы, влияющие на 
рынок. 

В рамках статьи рассчитывались абсолютные финансовые показатели, 
характеризующие банковскую систему: валовые активы, кредиты 
клиентам, валовые обязательства, совокупный капитал. Были получены 
годовые темпы роста указанных показателей. 

Для оценки рентабельности банковской системы были рассчитаны 
следующие показатели рентабельности: операционная прибыль к обороту, 
чистая прибыль к обороту, чистый процентный доход к обороту, 
операционная прибыль к общим расходам, операционная прибыль к 
активам. Операционной прибылью считалась прибыль до налогообложе-
ния процентов (операционная прибыль). Построены рыночные диапазоны 
показателей рентабельности. 
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Profitability Profitability Profitability Profitability Analysis of the Banking System of Republic of ArmeniaAnalysis of the Banking System of Republic of ArmeniaAnalysis of the Banking System of Republic of ArmeniaAnalysis of the Banking System of Republic of Armenia    
    

Rafayel Petrosyan Rafayel Petrosyan Rafayel Petrosyan Rafayel Petrosyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: finansial system, industry analysis, banking industry trends, 
financial indicators, total assets, overall capital, loan 

The purposes of the article are the following: 
▪ analyse Armenia’s and global banking industry, 
▪ calculate financial indicators for 2018 and 2019 years, characterizing the 
banking system of the Republic of Armenia, 

▪ evaluate profitability of the Armenian banking system. 
Withing the framework of the article financial indicators characterizing 

the banking system were calculated: operational revenue to turnover, net 
revenue to turnover, operational revenue to overall expenditures and assets. 
Operational revenue is the profit before interest and tax. Market ranges are 
constructed based on financial indicators. 

Within the framework of the analysis the market structure, competition, 
market trends, political, economic, social, technological, environmental and 
legislative factors that affect the market were described. 

Within the framework of the article, absolute financial indicators 
characterizing the banking system were calculated: gross assets, loans to 
customers, gross liabilities, total capital. The annual growth rates of the 
indicators have been obtained. 

In order to assess the profitability of the banking system, the following 
profitability indicators were calculated: operating profit to turnover, net profit 
to turnover, net interest income to turnover, operating profit to overall 
expenses, operating profit to assets. Operating profit was considered to be profit 
before tax, interest (operating profit). Market ranges of profitability indicators 
have been constructed. 
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ՀՏԴ 343.3 
Դատավորների բարեվարքության հարցերը իրենց համար Դատավորների բարեվարքության հարցերը իրենց համար Դատավորների բարեվարքության հարցերը իրենց համար Դատավորների բարեվարքության հարցերը իրենց համար 
վարկատու հանդիսացող բանկերի կամվարկատու հանդիսացող բանկերի կամվարկատու հանդիսացող բանկերի կամվարկատու հանդիսացող բանկերի կամ    վարկային վարկային վարկային վարկային 

կազմակերպությունների գործերը քննելիսկազմակերպությունների գործերը քննելիսկազմակերպությունների գործերը քննելիսկազմակերպությունների գործերը քննելիս    
    

Գևորգ Բարսեղյան Գևորգ Բարսեղյան Գևորգ Բարսեղյան Գևորգ Բարսեղյան     
Մարինա Մաքյան Մարինա Մաքյան Մարինա Մաքյան Մարինա Մաքյան     

Թեհմինե Պապոյան Թեհմինե Պապոյան Թեհմինե Պապոյան Թեհմինե Պապոյան     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. վարքագծի կանոններ, անկողմնակալություն, 
շահերի բախում, նյութական շահագրգռվածություն, հանրային վստահու-
թյուն, ինքնաբացարկ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Սույն հոդվածի նպատակը դատավորների բարեվարքությանն 
առնչվող հարցերի վերհանումը և հնարավոր լուծումների ներկայացումն 
է այն պարագայում, երբ վերջիններս քննում են իրենց կամ իրենց հետ 
փոխկապակցված անձանց համար վարկատու հանդիսացող բանկերի 
կամ վարկային կազմակերպությունների գործերը: Հոդվածի արդիակա-
նությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շուկայական 
տնտեսության պայմաններում բանկերի ունեցած դերակատարությամբ 
դատական իշխանության ներկայացուցիչները ևս անմասն չեն մնում 
վարկային պարտավորություններից, ինչը վերջին շրջանում բուռն 
քննարկումների առիթ է դառնում: Խնդրահարույց է այն, պայմանավոր-
ված մասնավորապես այն, թե արդյոք դատավորը պետք է ինքնաբա-
ցա՞րկ ներկայացնի այն դեպքում, երբ քննում է իր կամ իր հետ փոխկա-
պակցված անձանց համար վարկատու հանդիսացող բանկերի կամ վար-
կային կազմակերպությունների շահերը շոշափող գործեր: 

Սույն հարցի քննարկումն աչքի է ընկնում առանձնակի կարևորու-
թյամբ, քանզի ուղղակիորեն կապված է հանրության շրջանում դատա-
կան իշխանության նկատմամբ վստահության հետ: 

Հոդվածը կարող է օգտակար լինել նմանատիպ դեպքերում գործի 
հետագա քննության ընթացքը պայմանավորելու, ինքնաբացարկի ան-
հրաժեշտության հարցը քննարկելու տեսանկյունից, ինչպես նաև կարող է 
հիմք հանդիսանալ սույն թեմայով հետագա գիտական հետազոտու-
թյունների համար: 
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Պատմական փորձըՊատմական փորձըՊատմական փորձըՊատմական փորձը    
Մեկ դար առաջ Լորդերի պալատի անդամ Գորդոն Հյուարտը գրել է. 

«Բազմաթիվ գործերի քննությունը ցույց է տալիս, որ արդարադատու-
թյունը հիմնարար նշանակություն ունեցող արժեք է, ուստի այն պետք է 
ոչ թե պարզապես իրականացվի, այլ հստակ և անկասկած երևա, որ այն 
կենսագործվում է»10: Այս գաղափարը դրվել է Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի բազմաթիվ վճիռների հիմքում: Դրա իմաստն 
այն է, որ արդարադատություն կարող է իրականացվել միայն այն պարա-
գայում, երբ քաղաքացիները վստահում են իրենց դատական իշխանու-
թյանը: Ազգային դատական իշխանության նկատմամբ հասարակության 
վստահությունն անկյունաքարային նշանակություն ունի. այն ժողովրդա-
վարության հիմնական հենասյուներից է, որը պայմանավորված է 
դատավորների անաչառությամբ և անկախությամբ: 

Այս համատեքստում առանձնակի կարևորություն ունեն դատավոր-
ների բարեվարքությանն առնչվող հարցերը: «Բարեվարքություն» 
եզրույթը նշանակում է պարտականությունների ազնիվ և լիարժեք կեր-
պով կատարում: Գործընթացն օժտված է բարեվարքությամբ (անխախտ 
ամբողջականությամբ), երբ ծառայում է իր նպատակին և գործում ավելի 
մեծ համակարգի սահմաններում, որի մասն է կազմում: Օրինակ՝ կազմա-
կերպությունն օժտված է բարեվարքությամբ, երբ իր գործողություններն 
իրականացվում են պատշաճ հաշվետվողականությամբ և իրավասու-
թյամբ` առանց ռեսուրսների որևէ շեղման դեպի անազնիվ, մասնավոր 
նպատակներ: Բարեվարքությունը սովորաբար չափվում է հաշվետվու-
թյան ստուգումների և հարցումների միջոցով: 

Բարեվարքությունը ստվերվում է շահերի բախման իրավիճակում: 
Շահերի բախումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ պաշտոնատար 
անձը, ունենալով անձնական կամ մասնավոր շահեր, դրանք գերա-
դասում է օրենքով սահմանված իր պարտականություններից: Որոշ 
երկրներ շահերի բախում են որակում ներկայիս, ինչպես նաև հետագա-
յում, այն օգուտները, որ պաշտոնատար անձը կարող է ստանալ, օրինակ, 
գնման պայմանագրից, երբ տվյալ պաշտոնատար անձն սկսում է աշխա-
տել կամ այլ եկամուտներ ստանալ ոլորտի որևէ մատակարարից 
որոշակի ժամանակահատվածում` պետության հետ աշխատանքային 
հարաբերությունները դադարեցնելուց հետո: 

                                                                 
10 European judges and prosecutors facing conflicts of interest, Semi-Final D, Judicial 

Ethics and Professional Conduct, Omšenie (Slovakia) 26th – 30th June 2016, p. 2. 
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Շահերի բախման սահմանումը համապարփակ կերպով տրվել է 
հանրային ոլորտում շահերի բախման հնարավոր իրավիճակները կան-
խարգելելու նպատակով ստեղծված ֆրանսիական հանձնաժողովի՝ 2011 
թվականի հունվարին ներկայացրած զեկույցում: Հիշատակված զեկույ-
ցում այն բնորոշվել է որպես պետական ծառայության առաքելության 
իրականացման և այդ ծառայությունն իրականացնող անձի մասնավոր 
շահերի միջև բախում, երբ մասնավոր շահը իր բնույթով այնպիսին է, որ 
կարող է ազդել այդ առաքելության իրականացման վրա կամ հնարավոր 
ազդեցության ողջամիտ կասկած առաջացնել11: 

Քննարկվող հարցի կարգավորմանն են ուղղված փափուկ և կոշտ 
իրավակարգավորումներ նախատեսող միջազգային մի շարք փաստա-
թղթեր: 

Այսպես` դատավորի վարքագծի Բանգալորյան կանոններով12 
ամրագրված է, որ անաչառությունը առանցքային նշանակություն ունի 
դատավորի լիազորությունների պատշաճ իրականացման հարցում: Այդ 
պահանջը վերաբերում է ոչ միայն դատարանի որոշումներին, այլև 
որոշման ընդունման գործընթացին:  

Բանգալորյան կանոններով պահանջվում է, որ յուրաքանչյուր 
դատավոր պատշաճ կերպով տեղեկացնի իր և իր ընտանիքի անդամների 
անձնական կամ ֆիդուցիար ֆինանսական շահերի մասին: 

    
Անաչառության և բարեխղճության գործոններըԱնաչառության և բարեխղճության գործոններըԱնաչառության և բարեխղճության գործոններըԱնաչառության և բարեխղճության գործոնները    

Արդարադատության միջազգային դատարանի կարգավիճակի 20-րդ 
հոդվածի համաձայն՝ Դատարանի յուրաքանչյուր անդամ նախքան իր 
լիազորություններն ստանձնելը պետք է հանդիսավոր հայտարարի 
Դատարանում, որ նա կիրականացնի դրանք անաչառ և բարեխղճորեն: 

Այս առնչությամբ ընդունված որոշումներից մեկում Արդարադատու-
թյան դատարանը արձանագրել է, որ գործը քննելիս դատարանը պետք է 
ազատ լինի, և ցանկացած պարագայում կարևոր է ստուգել՝ արդյոք նրա 
դատավորներից որևէ մեկը քննարկվող հարցի կապակցությամբ ունի 
արտահայտված կարծիքներ կամ դիրքորոշումներ, որոնք տպավորու-

                                                                 
11 Տե՛ս Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie 

publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, presented by Jean-Marc 
SAUVE, 26 January 2011, էջ 14: 

12 Տե՛ս https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/08/JIG-Measures-effective-
implementation-Bangalore-Principles-2010.pdf:  
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թյուն են ստեղծում, որ նա չի կարող խորհրդատվական եզրակացության 
մեջ բարձրացված հարցերը դիտարկել արդար և անկողմնակալ, 
այսինքն` որ նա կարող է կանխակալ վերաբերմունք ունենալ մեկ կամ մի 
քանի հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են Դատարանում քննվող վեճի 
առարկային: Արդարադատության պատշաճ իրականացումը պահանջում 
է, որ արդարադատության կենսագործումը «տեսանելի» լինի: Բոլոր դա-
տարանները պետք է առաջնորդվեն այդ սկզբունքով՝ անկախ իրենց 
կանոնադրությունների կամ այլ հիմնադիր փաստաթղթերի բովանդակու-
թյունից13: 

Հիշյալ հարցի կապակցությամբ առկա են նաև Մարդու իրավունք-
ների եվրոպական կոնվենցիայի կարգավորումներ: Այսպես՝ Կոնվեն-
ցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, երբ 
որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականու-
թյունները, կամ նրան ներկայացվում է որևէ քրեական մեղադրանք, ունի 
օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից 
ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության 
իրավունք: 

ՄԻԵԴ-ի գործունեության ընթացքում բազմիցս քննարկման առարկա 
է դարձել Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով սահմանված անկողմնակալու-
թյան և անկախության պահանջների հարցը: ՄԻԵԴ-ը Cubber v. Belgium 
գործով նշել է, որ ցանկացած դատավոր, ում անկողմնակալության 
առնչությամբ առկա են հիմնավոր կասկածներ, պետք է ինքնաբացարկի 
որոշում կայացնի, քանի որ վտանգում է հանրության շրջանում դատա-
կան իշխանության նկատմամբ վստահությունը, որն անհրաժեշտ է 
յուրաքանչյուր ժողովրդավարական հասարակությանը14: 

Hauschildt v. Denmark գործով Դատարանը նշել է. «…. Դատավորի 
անկողմնակալության պահանջի պահպանումը պետք է ստուգվի սուբյեկ-
տիվ և օբյեկտիվ թեստի միջոցով, այսինքն՝ կոնկրետ դատավորի՝ քննվող 
գործի առնչությամբ ծագած ներքին համոզմունքը և դատավորի կողմից 
իր կողմնակալությունը բացառող բավարար երաշխիքներ ներկայացնելու 
հանգամանքը պարզելու միջոցով: Օբյեկտիվ թեստի շրջանակներում 
պետք է պարզվի, թե արդյոք դատավորի վարքագծից բացի առկա՞ են 

                                                                 
13 Տե՛ս International court of Justice, Construction of a Wall Dissenting Opinion of 

Judge Buerganthal (Order of 30 January 2004 was decided by 13 votes to 1): 
14 Տե՛ս Cubber v. Belgium, Judgment of 26 October 1984, Eur. Ct. H.R., Series A, 

պար. 31: 
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հավաստի հանգամանքներ, որոնք կարող են կասկածներ առաջացնել 
նրա անկողմնակալության առնչությամբ: Այս առումով, նույնիսկ արտա-
քին տեսքը կարող է ունենալ որոշակի նշանակություն (…)15»: 

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպու-
թյունը (ՏՀԶԿ) շահերի բախումը բնորոշում է որպես հանրային ծառայող-
ների հանրային պարտականության և մասնավոր շահերի բախում 
(անհամապատասխանություն), որը ծագում է հանրային ծառայողի մաս-
նավոր հնարավորություններից բխող շահերից, որոնք կարող են ոչ 
պատշաճ կերպով ազդել նրա պաշտոնեական լիազորությունների և 
պարտականությունների կատարման վրա16: 

Հիշյալ խնդրի առնչությամբ հետաքրքրական է Եվրոպական իրավա-
գիտական ասոցիացիաների խորհրդի զեկույցը, որում, մասնավորապես, 
ասվում է, որ դատավորնեը, կարևորելով անկողմնակալության արժեքը, 
պարտավոր են համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել՝ կանխելու 
դատավորի հատուկ կարգավիճակից բխող լիազորությունների և իրենց 
հանրային կյանքի միջև շահերի բախումը: Եթե առկա է շահերի բախման 
ողջամիտ կասկած, դատավորը պարտավոր է ինքնաբացարկի որոշում 
կայացնել, նախքան այդ հարցը կբարձաձայնվի գործի մասնակիցների 
կողմից17: 

 
Դատավորը և շահի խնդիրը Դատավորը և շահի խնդիրը Դատավորը և շահի խնդիրը Դատավորը և շահի խնդիրը     

ՀՀ դատական օրենսգիրք ՀՀ սահմանադրական օրենքի18 70-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի համաձայն՝ ի պաշտոնե գործելիս դատա-
վորը պարտավոր է թույլ չտալ շահերի բախում, բացառել ընտանեկան, 
հասարակական կամ այլ բնույթի հարաբերությունների՝ ի պաշտոնե իր 
(ex officio) լիազորությունների իրականացման վրա որևէ ազդեցություն:  

ՀՀ դատական օրենսգիրք ՀՀ սահմանադրական օրենքի 71-րդ 
հոդվածի համաձայն՝ դատավորը պարտավոր է ինքնաբացարկ հայտնել, 

                                                                 
15 Hauschildt v. Denmark, Judgment of 24 May 1989, Eur. Ct. H.R., Series A, 

No. 154. 
16 Տե՛ս Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպու-

թյունը. Շահերի բախման կարգավորումը հանրային ծառայությունում (ուղեցույց), 
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf, էջ 52: 

17 Տե՛ս Consultative Council of European Judges, op. cit. note 15, էջ 30-32: 
18 Տե՛ս ՀՀ դատական օրենսգիրք ՀՀ սահմանադրական օրենք, ՀՕ-95-Ն, ՀՀՊՏ 

2018.02.12/10(1368): Ընդունվել է՝ 07.02.2018: Գործում է: 
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եթե նա տեղյակ է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք անկողմնա-
կալ դիտորդի մոտ կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել տվյալ գործով 
նրա անաչառությանը: 

Ինքնաբացարկի հիմքերը ներառում են, ի թիվս այլոց, այն դեպքերը, 
երբ դատավորը գիտի կամ ողջամտորեն պետք է իմանա, որ նա անձամբ 
կամ նրա մերձավոր ազգականը տնտեսական շահ ունի` կապված վեճի 
էության կամ կողմերից մեկի հետ. 

Սույն հոդվածի իմաստով` տնտեսական շահ հասկացությունը չի 
ընդգրկում` 

1) ներդրումային կամ կենսաթոշակային ֆոնդի կամ այլ անվանա-
կան սեփականատիրոջ միջոցով բաց բաժնետիրական ընկերու-
թյան բաժնետոմսեր կառավարելը, եթե դատավորը չգիտի այդ 
մասին, 

2) բանկում ավանդ ունենալը, ապահովագրական կազմակերպու-
թյունում ապահովագրական պոլիս ունենալը, վարկային կամ 
խնայողական միության մասնակից հանդիսանալը, եթե գործի 
ելքի արդյունքով այդ կազմակերպության վճարունակությանն 
էական վտանգ չի սպառնա, 

3) Հայաստանի Հանրապետության, համայնքի կամ Կենտրոնական 
բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր ունենալը: 

Դատավորի ինքնաբացարկի իրողությունն ուղղված է հանրության 
շրջանում արդարադատության իրականացման ողջ գործընթացի նկատ-
մամբ վստահության պահպանմանը, որը առաջին հերթին բխում է 
դատական որոշումների անկողմնակալ և արդար լինելու համոզմունքից: 
Ինքնաբացարկի որոշման կայացմանը, բնականաբար, նախորդում է 
դատավորի կողմից հնարավոր կամ փաստացի շահերի բախման 
իրավիճակի արձանագրումը: Բավարար իրազեկվածության դեպքում 
համապատասխան քայլեր չձեռնարկելը կարող է հանգեցնել արդար 
դատաքննության իրավունքի խախտման:  

Դատավորի անաչառության հրամայականի համատեքստում իրենց 
հետաքրքրությամբ առանձնանում են այն իրավիճակները, երբ դատա-
վորը քննում է իր համար վարկատու հանդիսացող բանկի կամ վարկային 
կազմակերպության շահերին առնչվող գործ: 

Միջազգային փորձից հայտնի են կողմնակալության կամ նախապա-
շարմունքի չորս ձևեր՝ շահերի նախապաշարմունք (interest prejudice), 
հատուկ նախապաշարմունք (specific prejudice), ընդհանուր նախա-
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պաշարմունք (generic prejudice) և կոնֆորմիստական նախապաշարմունք 
(conformity prejudice): 

Դրանցից քննարկվող թեմային է առնչվում շահերի նախապաշար-
մունքը (interest prejudice): Այն կարող է առաջանալ դատավորի մեջ անձ-
նական (ընտանեկան), հանրային, տնտեսական կամ այլ տեսակ շահ 
ունենալու դեպքում19: Մի շարք պետություններում կողմակալության այս 
ձևը համարվում է դատավորի՝ վարույթից հեռացման անվերապահ հիմք: 
Խոսքը, ըստ էության, շահերի բախման անհերքելի կանխավարկածի 
մասին է:  

Սակայն ո՞ր դեպքերում այդ կապը պետք է նշանակալի ճանաչվի: 
Լուծումը միշտ չէ, որ ակնհայտ է և միանշանակ: 

Օրինակ` Durham v. Lodal (1995)20 գործում Հյուսիսային Կարոլինայի 
(ԱՄՆ) Վերաքննիչ դատարանն արձանագրել է, որ նախապաշարմունքը 
կարող է հիմնված լինել քաղաքային հարկատուների ֆինանսական 
շահերի վրա: 

Դարեմ քաղաքում այրվել էին աղբատար 11 բեռնատարներ, ինչի 
հետևանքով վնասներ էին եղել, որոնք գերազանցել էին 1,5 մլն դոլարը: 
Պատասխանողը խնդրել էր գործը հանձնել այլ տեղանքի դատարան, 
քանի որ քաղաքային հարկ վճարող ատենակալները կարող էին կողմնա-
կալ լինել տեղական հարկերի բարձրացման մտավախության պատճա-
ռով: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի21 (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 887-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ 
այլ վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն) պարտավորվում է 
պայմանագրով նախատեսված չափերով և պայմաններով դրամական 
միջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ փոխառուն պարտավոր-
վում է վերադարձնել ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից:  

Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի22 38-րդ 

                                                                 
19 Տե՛ս Vidmar N. Case Studies of Pre- and Midtrial Prejudice in Criminal and Civil 

Litigation // Law and Human Behavior. Vol. 26. No. 1. February 2002. էջ 73-105: 
20 Տե՛ս City of Durham v. LoDal, Inc., et al. (1995), 120 N.C. App. 407: 
21 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրիրք, Ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից 

1998 թվականի մայիսի 5-ին, ուժի մեջ է մտել 01.01.1999 թ.-ին: 
22 Տե՛ս Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք, ընդունվել է 

Ազգային ժողովի կողմից 1996 թվականի հունիսի 30-ին, ուժի մեջ է մտել 
29.08.1996 թ.-ին: 
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հոդվածի համաձայն՝ բանկը պարտավոր է իր գործունեության այնպիսի 
կանոններ սահմանել, որ բացառվի շահերի բախումը, մասնավորապես` 

ա) մեկ հաճախորդի նկատմամբ բանկի ստանձնած պարտավորու-
թյունները չհակասեն մեկ այլ հաճախորդի նկատմամբ նրա ստանձնած 
պարտավորություններին, 

բ) բանկի ղեկավարների և աշխատակիցների շահերը չհակասեն 
բանկի հաճախորդի նկատմամբ բանկի ստանձնած պարտավորություն-
ներին: 

Հատկանշական է, որ հաճախորդի հանձնարարությամբ կամ հօգուտ 
հաճախորդի կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկու-
թյունները բանկային գաղտնիք են և պահպանվում են օրենքով. փաս-
տացի վարկային պայմանագրով ծագած պարտավորական հարաբերու-
թյունները երրորդ անձանց` օրենքով նախատեսաված հիմքերի բացակա-
յության դեպքում հայտնի դառնալ չեն կարող:  

Քննարկվող հարցի առնչությամբ ԱՄՆ-ի Դատավորների կարգա-
պահապան կանոնների վերաբերյալ խորհրդատվական հանձնաժողովը 
կարծիք է արտահայտել առ այն, որ, եթե գործի մասնակից հանդիսացող 
անձի կողմից դատավորին կամ նրա մերձավոր ազգականին մատուց-
վում է որոշակի ծառայություն, այսինքն՝ նրանք գտնվում են որոշակի 
պարտավորական հարաբերությունների մեջ, և այդ հարաբերությունները 
սովորական բնույթ են կրում, չեն զուգոորդվում այնպիսի հանգամանքնե-
րով, որոնք կարող են դատավորի կայացնելիք որոշման վրա ազդեցու-
թյան հիմնավոր կասկած առաջացնել, ինքնաբացարկի անհրաժեշտու-
թյունը բացակայում է: Մասնավորապես, Հանձնաժողովը ընդգծել է, որ 
ինքնաբացարկի որորշման կարիք չկա բանկերի կամ վարկային կազմա-
կերպությունների մասնակցությամբ գործերի դեպքում, երբ խոսքը ավան-
դական ֆինանսական գործառնությունների մասին է, և բացակայում են 
անռանձնահատուկ հանգամանքներ (օրինակ՝ արտոնյալ պայմաններով 
վարկային պայմանագրի դեպքում): 

Այսպիսով` վարկային պայմանագրի առկայությունը գործը քննող 
դատավորի և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող կազմա-
կերպության միջև դատավորի կողմնակալության ողջամիտ կասկած չի 
կարող հարուցել, եթե նրանց միջև հարաբերությունները սովորական և 
ընդհանուր բնույթ են կրում: Բացի այդ` շահերի բախման իրավիճակը 
բացակայում է, քանի որ այս պարագայում դժվար է խոսել դատավորի` 
գործի ելքով գույքային շահագրգռվածության մասին: 
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Ինչպես արդեն նշվեց, դատավորի վարքագծի կանոններն ու 
անկողմնակալության երաշխավորմանը ուղղված նորմերը նպատակ 
ունեն ապահովելու հանրության շրջանում դատական իշխանության 
նկատմամբ վստահությունը: Դատական իշխանության բնականոն գոր-
ծունեությունը կախված է նրա անկախության և անաչառության վերա-
բերյալ հանրության ընկալումից: Հիշյալ խնդրի առնչությամբ դատավոր-
ների հետ ունեցած անհատական զրույցները վկայում են այն մասին, որ 
նրանք նույնպես գիտակցում են, որ հանրության կարծիքը արդարադա-
տության համակարգի կենսունակության համար նույնքան կարևոր է, 
որքան իրենց անկախ և անկողմնակալ գործունեությունը: Բացառելով 
շահերի բախման իրավիճակը և դատավորի ինքնաբացարկի անհրաժեշ-
տությունը՝ միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ գործի մասնակիցներին 
դատավորի և մյուս մասնակցի միջև վարկային պայմանագրից բխող 
պարտավորական իրավահարաբերության մասին տեղեկացնելու ան-
հրաժեշտությունը, այնուամենայիվ, առկա է: Դատավորի կողմից տվյալ 
հանգամանքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը կնպաստի 
իր և դատական իշխանության անկախության և անկողմնակալության 
համոզման ամրապնդմանը գործի մասնակիցների մեջ: 

Յուրաքանչյուր դատավոր միաժամանակ գույքային և անձնական 
իրավունքների կրող է, քաղաքացիական շրջանառության սուբյեկտ, որը, 
դատավորի հատուկ կարգավիճակից բխող սահմանափակումներով 
հանդերձ, կարող է իր ազատ կամահայտնությամբ մյուս սուբյեկտների 
հետ հավասար պայմաններում պարտավորական հարաբերությունների 
մեջ մտնել բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, օգտվել 
վերջիններիս կողմից մատուցվող ծառայություններից: Վերը շարա-
դրվածն ինքնին կասկածի տակ չի կարող դնել դատավորի անկողմնակա-
լությունը: 

Դատավորների անկախությունը նրանց սեփական շահերի համար 
տրված բացարձակ իրավասություն կամ արտոնություն չէ: Այն բխում է 
իրավունքի գերակայության սկզբունքից և այն անձանց շահերից, ովքեր 
արդարադատություն են ակնկալում: 

Բերենք օրինակ ներպետական դատական փորձից, երբ կողմերից 
մեկի մեջ կասկածներ են առաջացել դատավորի անկողմնակալ լինելու 
հարցում, քանի որ վերջինիս մերձավոր ազգականը տնտեսական շահ 
ուներ` կապված վեճի էության կամ կողմերից մեկի հետ: 
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Թիվ ԵԿԴ/0313/02/09 քաղաքացիական գործով23 հայցվորը վերա-
քննիչ բողոքում դիրքորոշում է հայտնել, որ հիմքեր ունի կասկածի տակ 
դնելու սույն քաղաքացիական գործով դատարանի, հանձին նախագահող 
դատավորի, անկողմնակալությունը, որի կապակցությամբ հայտնել է 
հետևյալը. 

«ԲՏԱ ԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի վարկային պորտֆելի հերթական մոնիտորինգի 
ընթացքում պարզվել է, որ բանկի վարկառու հանդիսացող և հերթական 
մոնիտորինգի ենթարկված կազմակերպություններից մեկը՝ «Ուկրման» 
ՍՊ ընկերությունը առնչվում է դատավոր Գ.Խ.-ի հետ: Մասնավորապես 
Գ.Խ.-ի որդին՝ Վ. Խ.-ն, «ՈՒկրման» ՍՊԸ 1/3 բաժնեմասով մասնակից է 
(համասեփականատեր): 

«ՈՒկրման» ՍՊԸ և բանկի միջև 25.10.2007թ. կնքվել է գլխավոր 
վարկային համաձայնագիր, որով բանկն ընկերությանը տրամադրել է 
300,000 (երեք հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլար գումարի չափով վարկային 
գիծ, իսկ ընկերությունը պարտավորվել է վերադարձնել վարկը համա-
պատասխան ժամկետում, վճարել տոկոսագումարներ վարկի օգտա-
գործման դիմաց: Ի ապահովումն վարկային գլխավոր համաձայնագրով և 
այդ համաձայանագրի հիման վրա կնքված բազում ենթապայմանագրե-
րով «Ուկրման» ՍՊԸ ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ 
կատարման՝ 25.10.2007թ. բանկի և Գ.Խ.-ի կնոջ Հ.Գ.-ի միջև կնքվել է 
անշարժ գույքի գրավի թիվ 112-07-1 ԱԳ/Գ և թիվ 112-07-2 ԱԳ/Գ 
պայմանագրերը, որոնցով գրավադրվել է Երևանի, Մաշտոցի 37 շենքի 
թիվ 74 և 75 հասցեների անշարժ գույքը: Նկատի ունենալով, որ գրավա-
դրվող գույքը հանդիսացել է Հ.Գ.-ի և Գ.Խ.-ի ընդհանուր համատեղ սեփա-
կանությունը, վերջինս 25.10.2007թ. տվել է նոտարի կողմից հաստատված 
իր համաձայնությունն ի ապահովումն «Ուկրման» ՍՊԸ վարկային պար-
տավորությունների Երևանի, Մաշտոցի 37 շենքի թիվ 74 և 75 հասցեների 
անշարժ գույքի նկատմամբ Հ.Գ.-ի կողմից գրավի գործարք կնքելուն: 

2009 թ. սկզբից մինչ օրս «ՈՒկրման» ՍՊԸ կողմից իր վարկային 
պարտավորությունները պատշաճ չեն կատարվում: Միաժամանակ, 
բանկը «Ուկրման» ՍՊԸ բազմիցս առաջարկել է գրավի առարկայի 
հաշվին մարել վարկային պարտավորությունները: 

Համաձայն հայցվորի արտահայտած դիրքորոշման՝ դատավորը, 
ելնելով պատասխանողի հանդեպ իր և իր ընտանիքի անդամների տնտե-

                                                                 
23 Տե՛ս http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=14355223812258226: 
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սական շահերի առկայության հանգամանքից, պարտավոր էր ինքնաբա-
ցարկ հայտնել, ինչը տեղի չի ունեցել: Դատավորի նման վարքագիծը 
կրում էր դիտավորյալ բնույթ, որի հետևանքով խախտվել է արդար և ան-
կողմնակալ դատավարություն և վճիռ ստանալու պատասխանողի իրա-
վունքը: Հիշյալը նաև հավաստվում է վճռում տեղ գտած և սույն 
վերաքննիչ բողոքում ներկայացված քաղաքացիական գործի ապացույց-
ների, նյութական իրավունքի նորմերի խտրական, միակողմանի 
վերլուծությամբ, պատասխանողի բացատրությունների անտեսմամբ կամ 
խեղաթյուրմամբ և դատարանի այլ անհասկանալի գործողություններով: 
Այս ամենը ազդել է գործի ելքի վրա»: 

Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը չի անդրադարձել հայց-
վորի ներկայացրած ինքնաբացարկի հիմքերին, քանի որ ըստ դատա-
րանի` դրանք որևէ կանխակալ կարծիք սույն գործով պատասխանողի 
նկատմամբ ձևավորել չեն կարող և սույն վեճին չեն վերաբերում: 
Կարծում ենք, որ նման դեպքերում դատարանը պետք է հիմնավոր պատ-
ճառաբանությամբ անդրադառնա կասկած հարուցող բոլոր փաստերին, 
որպեսզի դատավարության մասնակցի մեջ առաջանա կամ շարունակի 
պահպանվել վստահություն առ այն, որ իր գործը քննվում է անկողմ-
նակալ դատարանի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության դատավորի վարքագծի կանոնների 
3-րդ կանոնի24 համաձայն՝ դատավորը պարտավոր է զերծ մնալ 
օրենսդիր և գործադիր մարմինների, պաշտոնատար անձանց ու քաղա-
քացիների, մասնավոր շահերի,մասնավոր շահերի,մասնավոր շահերի,մասնավոր շահերի, հասարակական կարծիքի և այլ կողմ-
նակի ազդեցություններից, ճնշումներից, սպառնալիքներից և այլ միջա-
մտությունից, ազատ լինել քննադատության մտավախությունից և 
անկախ մարդու համբավ ձեռք բերել անկողմնակալ դիտորդի համար25: 

Մասնավոր շահերի ազդեցությունից զերծ մնալը նշանակում է, որ 
գործերը քննելիս և լուծելիս դատավորի համար պետք է նշանակություն 
չունենան որևէ անձի, խմբի, քաղաքական, հանրային, տնտեսական և այլ 
հաստատությունների շահերը, ցանկությունները, պահանջմունքները, 
տրամադրվածությունը: Դատավորը որևէ գործ չպետք է լուծի` ելնելով 

                                                                 
24 Տե՛ս Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբար-

յան, ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ 
լրամշակված հրատարակություն) | Երևան, «Զանգակ», 2012: 

25 Տե՛ս Եվրոպայի խորհրդի R (2000) 10 հանձնարարական, 
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=353945:  
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նպատակահարմարությունից. նա ամենից առաջ պարտավոր է ղեկա-
վարվել օրենքով: 

Փորձով առանձնացված են որոշակի դեպքեր, երբ դատավորին 
թույլատրված է ստանալ նվեր, վարկ կամ արտոնություն: Դրանք ստա-
նալու սահմանափակումները, մասնավորապես, չեն տարածվում ֆինան-
սական կազմակերպությունների կողմից տրվող վարկերի ու փոխա-
ռությունների վրա, եթե վարկը կամ փոխառությունը տրվել է նույն պայ-
մաններով, որոնցով դրանք սովորաբար տրվում են դատավոր չհանդի-
սացող և դատավորների հետ առնչություն չունեցող անձանց26: 

Ինչպես արդեն նշվեց, դատավորի օբյեկտիվությունը նախապայման 
է նրա պարտականությունների պատշաճ կատարման համար: Այն ար-
տահայտվում է ոչ միայն որոշման բովանդակությամբ, այլև դրա ընդուն-
մանը ուղեկցող բոլոր ընթացակարգային արարքներով: 

Դատավորը հայտարարում է գործի քննությանը մասնակցությունից 
ինքնաբացարկի մասին, եթե հնարավոր չէ գործով օբյեկտիվ որոշում 
կայացնել, կամ այն դեպքում, երբ օբյեկտիվ դիտորդը կարող է կասկած-
ներ ունենալ դատավորի անաչառությանը: Այդպիսի դեպքերից է, երբ 
դատավորը կամ նրա ընտանիքի անդամները նյութապես շահագրգռված 
են քննվող գործի ելքով: 

Քննարկվող հարցի կապակցությամբ ողջամիտ հարց է առաջանում, 
թե ո՛ր դեպքերում է նյութական շահագրգռվածությունը դատավորին 
բացարկ հայտնելու հիմք ծառայում: Որպես կանոն դատավորը պետք է 
ինքնաբացարկ հայտնի գործի նկատմամբ, որի որոշմամբ դատավորը 
(կամ նրա ընտանիքի անդամը) կարող է ստանալ նյութական օգուտ կամ 
նյութական կորուստ: Նման իրավիճակ կարող է առաջանալ, օրինակ, 
եթե դատավորը ունի զգալի մասնաբաժին դատավարության մասնակից 
հանդիսացող ընկերությունում, և քննվող գործի արդյունքը իրապես 
կազդի դատավորի նյութական շահերի վրա: Եթե գործի կողմ է բորսայի 
գնանշման ցուցակներում ընդգրկված ընկերությունը, և դատավորն ունի 
համեմատաբար փոքր մասնաբաժին, դատավորը չի կարող զրկվել գործի 
քննությանը մասնակցելու իրավունքից, քանի որ գործի ելքը դժվար թե 
ազդի դատավորի շահերի վրա: Սակայն իրավիճակն այլ է, եթե դատա-
կան վեճի ելքից է կախված ընկերության կենսունակությունը կամ պահ-

                                                                 
26 Տե՛ս Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբար-

յան, ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ լրա-
մշակված հրատարակություն), Երևան, «Զանգակ», 2012: 
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պանումը, և այդ դեպքում, կախված գործի ելքից, այն կարող է ազդել 
դատավորի շահերի վրա: 

Նյութական շահագրգռվածության հասկացությունը չի տարածվում 
ակտիվների կամ բաժնեմասերի վրա, որոնք կարող է ունենալ դատա-
վորը, օրինակ, փոխադարձ հիմնադրամների կամ ընդհանուր ներդրում-
ների, ավանդների ֆինանսական հաստատություններում, փոխադարձ 
խնայողական ընկերություններում կամ վարկային միություններում, կամ 
կառավարական այն արժեթղթերի վրա, որոնց իրավատերը դատավորն 
է, եթե միայն դատական գործընթացը չի կարող էապես ազդել նման 
ակտիվների արժեքի վրա: 

Խնդրո առարկա հիմնահարցի առնչությամբ քննարկենք արտասահ-
մանյան փորձով հանդիպած իրավիճակ: Այսպես` դատավորի սպա-
սարկած դատական տարածքում գտնվող բանկը, որը հաճախակի 
հայցադիմումներ է ներկայացնում դատարան, դատավորի կնոջը տրա-
մադրել է վարկ` տարեկան 6 % տոկոսադրույքով այն դեպքում, երբ այլ 
անձանց նման վարկ տրամադրում է տարեկան 12 % տոկոսադրույքով: 
Ներկայացված իրավիճակում ակնհայտորեն առկա են շահերի բախում և 
նյութական շահագրգռվածություն: 

Այսպիսով` դատավորի ինքաբացարկի անհրաժեշտություն առկա 
չէ, եթե դատավորը բանկային ծառայությունների սովորական հաճա-
խորդ է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար (համընդհանուր 
բանկային ծառայություններ) նման ընկերություններին կողմ հանդես 
գալու դեպքում, եթե չկան չլուծված վեճեր կամ հատուկ գործարքներ, 
որոնցում մասնակցում է դատավորը: Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ 
նմանատիպ բոլոր դեպքերում դատավորը դրա մասին պետք է ծանուցի 
կողմերին՝ դատական նիստի արձանագրության մեջ իր հայտնած տեղե-
կությունները գրառելով:  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ամփոփելով սույն աշխատանքի շրջանակներում կատարված հետա-
զոտության արդյունքները՝ կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգում-
ները. 

▪ «Բարեվարքություն» եզրույթը նշանակում է պարտականություն-
ների ազնիվ և լիարժեք կերպով կատարում: Գործընթացն օժտված է 
բարեվարքությամբ (անխախտ ամբողջականությամբ), երբ ծառայում է իր 
նպատակին և գործում ավելի մեծ համակարգի սահմաններում, որի 
մասն է կազմում: 
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▪ Բարեվարքությունը ստվերվում է շահերի բախման իրավիճակում: 
Շահերի բախումը պետական ծառայության առաքելության իրականաց-
ման և այդ ծառայությունն իրականացնող անձի մասնավոր շահերի միջև 
բախում է, երբ մասնավոր շահը իր բնույթով այնպիսին է, որ կարող է 
ազդել այդ առաքելության իրականացման վրա կամ հնարավոր ազդեցու-
թյան ողջամիտ կասկած առաջացնել: 

▪ Դատավորի օբյեկտիվությունը նախապայման է նրա պարտակա-
նությունների պատշաճ կատարման համար: Այն արտահայտվում է 
ինչպես որոշման բովանդակությամբ, այնպես էլ դրա ընդունմանը ուղե-
կցող բոլոր ընթացակարգային արարքներով: 

▪ Յուրաքանչյուր դատավոր միաժամանակ գույքային և անձնական 
իրավունքների կրող է, քաղաքացիական շրջանառության սուբյեկտ, որը, 
դատավորի հատուկ կարգավիճակից բխող սահմանափակումներով 
հանդերձ, կարող է իր ազատ կամահայտնությամբ մյուս սուբյեկտների 
հետ հավասար պայմաններում պարտավորական հարաբերությունների 
մեջ մտնել բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ, օգտվել 
վերջիններիս մատուցած ծառայություններից, որպիսի հանգամանքն 
ինքնին կասկածի տակ չի կարող դնել դատավորի անկողմնակալու-
թյունը:  

▪ Դատավորի ինքաբացարկի անհրաժեշտություն առկա չէ, եթե 
դատավորը բանկային ծառայությունների սովորական հաճախորդ է 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար (համընդհանուր 
բանկային ծառայություններ) նման ընկերություններին կողմ հանդես 
գալու դեպքում, եթե չկան չլուծված վեճեր կամ հատուկ գործարքներ, 
որոնցում մասնակցում է դատավորը: Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ 
նմանատիպ բոլոր դեպքերում դատավորը դրա մասին պետք է ծանուցի 
կողմերին՝ դատական նիստի արձանագրության մեջ իր հայտնած տեղե-
կությունները գրառելով:  

▪ Նմանատիպ իրավիճակներում պետք է ելնել գործի փաստական 
հանգամանքներից՝ հաշվի առնելով, թե ինչ ազդեցություն կունենա գործի 
վերջնական լուծումը դատավորի կամ նրա մերձավոր ազգականի 
գույքային դրության վրա կամ ինչ առավելություններ կտա վերջիններին: 
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Целью данной статьи является выявление вопросов, касающихся 
добропорядочности судей, и представление возможных решений в том 
случае, когда они рассматривают дела банков или кредитных организаций, 
являющихся кредиторами для них, или аффилированных с ними лиц. 
Актуальность статьи обусловлена тем обстоятельством, что в результате 
усиления роли банков в условиях рыночной экономики, представители 
судебной власти также не остаются в стороне от кредитных обязательств, 
что в последнее время становится поводом для бурных обсуждений. 
Возникают проблемные вопросы, в частности, в связи с тем, должен ли 
судья представить самоотвод в том случае, когда рассматривает дела, затра-
гивающие интересы банков или кредитных организаций, являющихся кре-
диторами для него или аффилированных с ним лиц. 

Обсуждение данного вопроса отличается своей особой важностью, 
поскольку он напрямую связан с доверием общества к судебной власти. 

На основе проведённого исследования были сделаны выводы и 
представлены предложения. 

Данная статья может быть полезна в подобных случаях с точки зрения 
обуславливания хода дальнейшего рассмотрения дела, обсуждения вопроса 
о необходимости самоотвода, а также может стать основой для дальнейших 
научных исследований по данной теме. 
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SummarySummarySummarySummary 
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords:::: Rules of conduct, impartiality, conflict of interest, material 

interest, public credibility, self-withdrawal 
The purpose of this article is to identify issues related to the conduct of 

judges and introduce possible solutions in case they consider the cases of banks 
or credit organizations that are creditors for them or their affiliates. The 
relevance of the article is due to the fact that as a result of the strengthening the 
role of banks in conditions of market economy, the representatives of the 
judiciary are not left out of credit liabilities, which has recently become the 
subject of heated discussions. Problematic questions arise, in particular as to 
whether a judge should withdraw when considering cases involving Banks or 
Credit organizations that are creditors for them or their affiliates. 

The discussion of this issue stands out for its special importance, as it is 
directly related to public credibility in the judicial branch. 

Conclusions and suggestions were made based on the conducted research. 
This article can be useful in cases of arranging the further investigation of 

the case, discussing the need for self-withdrawal, also it can be a basis for 
further scientific research on this topic. 
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ՀՏԴ 340.5 
Փորձաշրջանի իրավակարգավորման Փորձաշրջանի իրավակարգավորման Փորձաշրջանի իրավակարգավորման Փորձաշրջանի իրավակարգավորման 

առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    

Քրիստինե Ղազարյան Քրիստինե Ղազարյան Քրիստինե Ղազարյան Քրիստինե Ղազարյան     

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. փորձաշրջանի սահմանումը, արդյունքների 
գնահատումը, աշխատանքային պայմանագրի լուծումը փորձաշրջանը 
չանցնելու հիմքով, փորձաշրջան անցնող աշխատողի իրավական 
կարգավիճակը փորձաշրջանի ընթացքում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Ժամանակակից աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում 
ոչ հազվադեպ երևույթ է գործատուների կողմից նշանակվող փորձա-
շրջանը: Փորձաշրջան անցնող աշխատողները գրեթե համոզված են, որ 
փորձաշրջանի ընթացքը չպետք է վարձատրվի, ավելին, նրանք չեն էլ 
կարող հավակնել աշխատողի կարգավիճակից բխող իրավունքներ ունե-
նալու: Գործատուների կողմից փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողի 
հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելուց խուսափելու, փորձա-
շրջանը չվարձատրելու կամ նվազ վարձատրելու արմատացած պրակտի-
կան գուցե պայմանավորված է առավելապես աշխատաշուկայում առկա 
գործազրկության մակարդակով, երբ աշխատողը գիտակցաբար հանդուր-
ժում է աշխատանքային օրենսդրության նորմերի չարաշահումը, և ոչ այն-
քան աշխատողների ցածր իրավագիտակցությամբ, ինչը ևս անհերքելի 
փաստ է: Ինչևէ, քանի դեռ պրակտիկայում առկա են առանց կնքված 
աշխատանքային պայմանագրի, անվճար հիմունքներով փորձաշրջանն 
անցնող աշխատողներ, խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական:    

Ներկայացված հետազոտությամբ իրական հնարավորություն է 
ստեղծվում ոչ միայն վերլուծելու ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի` փոր-
ձաշրջանին վերաբերող նորմերի բովանդակությունը, այլև իրավահամե-
մատությամբ՝ գործնական առաջարկների միջոցով, համալրելու ոլոր-
տում առկա բացերն ու շտկելու իրավական անկտարությունները:  

 Կատարված առաջարկները, կարծում ենք, տեսական և գործնական 
մեծ նշանակություն կունենան իրավական մտքի զարգացման, իրավա-
կիրառ պրակտիկայում նոր իրավակարգավորումների ներդրման, 
աշխատանքային օրենսդրության զարգացման և կատարելագործման 
համար: 
        



 
– 391 – 

Փորձաշրջանի ընդհանուր բնութագիրըՓորձաշրջանի ընդհանուր բնութագիրըՓորձաշրջանի ընդհանուր բնութագիրըՓորձաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը    
Փորձաշրջան, ինչպես ընդունված է աշխատանքային հարաբերու-

թյուններում, սահմանվում է բացառապես աշխատանքային պայմանա-
գրով, որը, ի դեպ, պարտադիր պայման չի համարվում աշխատանքի 
ընդունվող աշխատողի կամ գործատուի համար: Դա նշանակում է, որ 
փորձաշրջանի սահմանումը պայմանավորված է բացառապես գործա-
տուի՝ աշխատողի մեջ որոշակի ունակություններ բացահայտելու կամ 
ստուգելու մտադրությամբ կամ էլ աշխատողի` նոր աշխատանքային 
պայմաններին հարմարվելով: ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով (այսու-
հետ` Օրենսգրքով) փորձաշրջանի սահմանման, կողմերի կամքի ամրա-
գրման, փորձաշրջանի ժամկետների, արդյունքների, այն անցնել-չանց-
նելու իրավակարգավորումումը օրենսդիրը սահմանափակել է ընդամենը 
երեք հոդվածների` Օրենսգրքի 91-93 հոդվածների շրջանակում, որը ոչ 
միայն ամբողջական ծավալով չի բացահայտում փորձաշրջան եզրույթի 
բովանդակությունը, այլև աշխատանքային իրավունքների չարաշահման 
համար պարարտ դաշտ է ստեղծում: Մասնավորապես, օրենսդրի 
ուշադրությունից վրիպել են այնպիսի առանցքային իրավակարգավո-
րումներ, ինչպիսիք են փորձաշրջանի սահմանումը` ինչ է փոր-
ձաշրջանը, ում համար է այն նշակվում, ինչ նպատակներով, որ դեպքե-
րում կարող է գործատուն երկարաձգել փորձաշրջանի ժամկետը, ինչպես 
է գործատուն ամփոփում փորձաշրջանի արդյունքները, արդյոք փոր-
ձաշրջանը աշխատանքային պայմաններին աշխատողի հարմարվելու 
ժամանակահատվա՞ծն է, թե՞ դրանք տեղի են ունենում տարբեր ժամ-
կետներում և տարբեր փուլերով, ինչպիսի չափորոշիչներով է առաջնորդ-
վում գործատուն փորձաշրջանի մեջ գտնվող աշխատողի աշխատանքը 
գնահատելիս, աշխատողի ցանկությամբ նշանակված փորձաշրջանի 
արդյունքներն ամփոփելիս գործատուն, որը փորձաշրջան չի սահմանել, 
արդյոք պե՞տք է առաջնորդվի նույն չափորոշիչներով, թե՞ ոչ: Ոլորտը 
կարգավորող Օրենսգրքի նորմերի բովանդակությունից բխում է, որ 
աշխատանքային պայմաններին հարմարակումը (ադապտացիան) 
օրենսդրի ուշադրությունից կամ դուրս է մնացել, կամ էլ տարրալուծվել 
աշխատանքի ընդունվող աշխատողի համար սահմանվող փորձաշրջանի 
ժամկետում: 

Օրենսգրքով թեև սահմանված չէ փորձաշրջանի հասկացությունը, 
այդուհանդերձ օրենսդիրը 91-րդ հոդվածում նշել է դրա անցկացման 
նպատակը, այն է` գործատուի կողմից նախատեսված աշխատանքին 
(պաշտոնին) աշխատողի համապատասխանության ստուգումը: Ուստի 
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կարծում ենք` առավել նպատակահարմար կլինի հիշյալ հոդվածի 
բովանդակության մեջ կատարել փոփոխություն` այն համալրելով փոր-
ձաշրջանի իրավական սահմանմամբ. 

Փորձաշրջանը ժամանակի Փորձաշրջանը ժամանակի Փորձաշրջանը ժամանակի Փորձաշրջանը ժամանակի այն տևողությունն է, որի ընթացքում այն տևողությունն է, որի ընթացքում այն տևողությունն է, որի ընթացքում այն տևողությունն է, որի ընթացքում 
գործատուն ստուգում է աշխատողի համապատասխանությունը իր գործատուն ստուգում է աշխատողի համապատասխանությունը իր գործատուն ստուգում է աշխատողի համապատասխանությունը իր գործատուն ստուգում է աշխատողի համապատասխանությունը իր 
կողմից զբաղեցված պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին, նրա կողմից զբաղեցված պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին, նրա կողմից զբաղեցված պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին, նրա կողմից զբաղեցված պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին, նրա 
պիտանելիությունը, մասնագիտական կարողությունները:պիտանելիությունը, մասնագիտական կարողությունները:պիտանելիությունը, մասնագիտական կարողությունները:պիտանելիությունը, մասնագիտական կարողությունները:        

Համանուն հոդվածի բովանդակության վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ փորձաշրջան նշանակելու համար անհրաժեշտ է կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությունը, որն էլ ամրագրվում է կնքվող աշխա-
տանքային պայմանագրով: Փորձաշրջան կարող է սահմանվել ինչպես 
գործատուի, այնպես էլ աշխատողի նախաձեռնությամբ: Ինչ խոսք, 
աշխատողի նախաձեռնությամբ փորձաշրջանի սահմանումը ևս 
հետապնդում է նույն իրավաչափ նպատակը` աշխատողի զբաղեցրած 
պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին համապատասխանությունը 
ստուգելը, սակայն հանուն արդարության պետք է նշել, որ նմանօրինակ 
դեպքերը աշխատանքային հարաբերություններում խիստ հազվադեպ են: 
Գերակշիռ դեպքերում փորձաշրջան նշանակվում է գործատուի նախա-
ձեռնությամբ: Տվյալ դեպքում աշխատողի հետ նշանակվող փորձա-
շրջանի վերաբերյալ համաձայնության գալը ինքնանպատակ չէ, և 
օրենսդիրը հստակ շեշտադրել է աշխատողի կամահայտնության դերը: 
Դիցուք գործատուն ցանկանում է նշանակել փորձաշրջան, սակայն 
աշխատողը համաձայն չէ: Գործող օրենսդրությունը փորձաշրջանի սահ-
մանումը պայմանավորել է միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնու-
թյան (այն էլ համապատասխան աշխատանքային պայմանագրում այդ 
մասին նշում կատարելու) դեպքով: Աշխատողի՝ փորձաշրջանից հրա-
ժարվելը մի դեպքում կարող է որակվել իբրև իրավունք, քանի որ տվյալ 
դեպքում օրենսդիրը սահմանել է կողմի կամահայտնության պարտադ-
րությունը` համաձայնության ձևով, մյուս դեպքում այն հանգեցնում է 
աշխատանքային հարաբերությունների ձախողման և գործատուի 
համար` աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադա-
րեցնելու իրավունքի: Օրենսգրքով սահմանված է միայն փորձաշրջանի Օրենսգրքով սահմանված է միայն փորձաշրջանի Օրենսգրքով սահմանված է միայն փորձաշրջանի Օրենսգրքով սահմանված է միայն փորձաշրջանի 
արդյունքների ամփոփման հիման վրա աշխատանքային հարաարդյունքների ամփոփման հիման վրա աշխատանքային հարաարդյունքների ամփոփման հիման վրա աշխատանքային հարաարդյունքների ամփոփման հիման վրա աշխատանքային հարաբեբեբեբերուրուրուրու----
թյունները դադարեցնելու դեպքը, մինչդեռ փորթյունները դադարեցնելու դեպքը, մինչդեռ փորթյունները դադարեցնելու դեպքը, մինչդեռ փորթյունները դադարեցնելու դեպքը, մինչդեռ փորձաշրջանից հրաժարվելու ձաշրջանից հրաժարվելու ձաշրջանից հրաժարվելու ձաշրջանից հրաժարվելու 
դեպքում գործատուի կողմից աշխատողի հետ աշխատանքային դեպքում գործատուի կողմից աշխատողի հետ աշխատանքային դեպքում գործատուի կողմից աշխատողի հետ աշխատանքային դեպքում գործատուի կողմից աշխատողի հետ աշխատանքային 
հարաբերությունները դադարեցնելու վերաբերյալ իրավակարգավորում հարաբերությունները դադարեցնելու վերաբերյալ իրավակարգավորում հարաբերությունները դադարեցնելու վերաբերյալ իրավակարգավորում հարաբերությունները դադարեցնելու վերաբերյալ իրավակարգավորում 
գոյություն չունի:գոյություն չունի:գոյություն չունի:գոյություն չունի:    
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Ինչպես վերը նշվեց, փորձաշրջան կարող է նշանակվել գործատուի 
կամ աշխատողի նախաձեռնությամբ: Յուրաքանչյուր դեպքում էլ կողմե-
րից յուրաքանչյուրը հետապնդում է որոշակի նպատակ: Մասնավորա-
պես գործատուի նախաձեռնությամբ փորձաշրջանի սահմանումը հիմ-
նականում աշխատողի մեջ մասնագիտական գիտելիքների, կարողու-
թյունների, կատարվող աշխատանքին համապատասխանության ստու-
գումն է: Ընդ որում տվյալ դեպքում գործատուի համար կարևորվում է 
նաև աշխատողի վարքը, նրա` տվյալ կազմակերպության կորպորատիվ 
մշակույթին հարմարվելու, ընտելանալու, ներքին կարգապահական 
կանոններին հետևելու, աշխատանքային կոլեկտիվի հետ տարրալուծ-
վելու և այլ հանգամանքներ: Փորձաշրջանի միջոցով փաստորեն գործա-
տուն ցանկանում է հավաստիանալ, որ կադրային ընտրությունը ճիշտ է: 
Միջազգային փորձով մարդկային ռեսուրսների կենտրոնները  կիրառում 
են տարատեսակ հարցարաններ, հանձնարարությունների տեսակներ, 
որոնք օգտագործվում են փորձաշրջանի մեջ գտնվող աշխատողների 
մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների, 
վարքային դրսևորումների գնահատման համար: Աշխատողի կողմից 
փորձաշրջան նշանակելու գրեթե հազվադեպ նախաձեռնողականու-
թյունը պայմանավորված է ոչ այնքան աշխատողի կողմից սեփական 
գիտելիքների, մասնագիտական կարողությունների` տվյալ կատարվող 
աշխատանքին կամ զբաղեցվող պաշտոնին համապատասխանության 
ստուգմամբ, որքան կազմակերպության ենթամշակույթին ընտելանալու, 
աշխատողնեի կոլեկտվի հետ տարրալուծվելու և համահունչ աշխատելու 
հնարավորությունը պարզելով: Իհարկե, չպետք է անտեսել նաև այն 
փաստը, որ աշխատողի համար սեփական ունակությունների և կարո-
ղությունների համապատասխանելիությունը պարզելը ևս պակաս 
կարևոր չէ, սակայն կազմակերպությունում ձևավորված մշակույթին 
հարմարվելու բարոյահոգեբանական կողմն առավել գերակշիռ դեր է 
կատարում և, անկասկած, իր ներգործությունը թողնում յուրաքանչյուր 
աշխատողի աշխատանքի կատարողականի և արդյունավետության վրա:  
    

Աշխատանքային պայմանագրի նշանակությունըԱշխատանքային պայմանագրի նշանակությունըԱշխատանքային պայմանագրի նշանակությունըԱշխատանքային պայմանագրի նշանակությունը    
ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ փորձա-

շրջանի վերաբերյալ կողմերի կամահայտնությունը` փոխադարձ համա-
ձայնությունը, պետք է ամրագրվի աշխատանքային պայմանագրի 
կնքման ժամանակ: Փորձաշրջանի սահմանմանը վերաբերող մի շարք 
պետությունների ներպետական իրավական ակտերով թույլատրելի է 
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համարվում ինչպես անհատական, այնպես էլ կոլեկտիվ աշխատանքա-
յին պայմանագրում փորձաշրջան սահմանելու, դրա ժամկետը նշելու 
հնարավորությունը1: Արդարացիորեն պետք է նշել, որ աշխատանքային 
պայմանագրում նշվում են ոչ միայն փորձաշրջան սահմանելու, այլև դրա 
ժամկետի, փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողի վարձատրության 
չափի և այլ պայմաններ: Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով սահմանվում է աշ-
խատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և աշխա-
տանքային պայմանագրի բովանդակությունը: Մի շարք բավանդակային 
դրույթների շարքում օրենսդիրը նշված հոդվածի 10-րդ կետով սահմանել 
է փորձաշրջան սահմանվելու դեպքում դրա տևողության և պայմանների 
վերաբերյալ ոչ միայն աշխատանքային պայմանագրի, այլև գործատուի 
անհատական իրավական ակտի` այսպես կոչված հրամանի բովանդա-
կության մեջ պարտադիր ամրագրելու պահանջը: Դժվար չէ նկատել, որ 
Օրենսգրքի 91-րդ հոդվածով օրենսդիրը նեղացրել է փորձաշրջանի պայ-
մանները սահմանող փաստաթղթերի շրջանակը` սահմանափակվելով 
միայն աշխատանքային պայմանագրով, ինչը տարընկալում է առաջաց-
նում այն իմաստով, որ կարող է մեկնաբանվել թե՛ իբրև անհատական, 
թե՛ իբրև կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրի ձևով: Մինչդեռ 
օրենսդրի կամքը Օրենսգրքում աներկբա արտահայտված է հստակ 
անհատական աշխատանքային պայմանագրի և կոլեկտիվ աշխատան-
քային պայմանագրի հասկացությունների տարանջատման առումով: 
Ավելին, եթե «աշխատանքային պայմանագիր» ընդհանրական եզրույթը 
լայնածավալ մեկնաբանությամբ ընկալենք իբրև աշխատանքային պայ-
մանագրի բոլոր ձևերի արտահայտություն, ապա անհատական իրավա-
կան ակտի բովանդակության մեջ փորձաշրջանի պայմանների վերաբեր-
յալ դրույթը, այնուամենայնիվ, դուրս է մնում հիշյալ հոդվածի իրավա-
կարգավորման տիրույթից: Կարծում ենք, որ անհատական իրավական 
ակտի բովանդակության մեջ փորձաշրջանի պայմանների վերաբերյալ 
նշումը պարտադիր պետք է սահմանվի նաև Օրենսգրքի 91-րդ հոդվածով, 
քանի որ աշխատանքային հարաբերությունները կարող են ծագել ոչ 
միայն աշխատանքային պայմանագրի, այլև Օրենսգրքով սահմանված 
այլ` այդ թվում նաև անհատական իրավական ակտի հիմքով: Վերջինս 
առավելապես վերաբերում է հանրային ծառայության ոլորտում 
ընդգրկված աշխատողների համար նշանակվող փորձաշրջանին: Դիցուք 

                                                                 
1 Տե՛ս Իրաքի Իսլամական Հանրապետություն, Act N71 of 1987, dated July 27, 

1987, հոդված 154: 
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ՀՀ կառավարության կողմից 12.12.2018 թ. ընդունված թիվ 441-Ն 
որոշմամբ սահմանվել են քաղաքացիական ծառայողի փորձաշրջանի 
անցկացման առանձնահատկությունները, ՀՀ կառավարության մեկ այլ` 
31.10.2002 թ. թիվ 1723-Ն որոշմամբ սահմանվել են մաքսային ծառայու-
թյան փորձաշրջան անցկացնելու կարգը և պայմանները: Բացի այդ` 
շրջանառության մեջ է դրվել քաղաքացիական ծառայողի փորձաշրջանի 
անցկացման ուղեցույցը, որով մանրամասն կարգավորվում են ոչ միայն 
փորձաշրջան անցնող աշխատողին ներկայացվող, այլև փորձաշրջանը 
համակարգողին ներկայացվող պահանջները, փորձաշրջանի ամփոփ-
ման, արդյունքների գնահաման չափանիշները, որոնց կանդրադառնանք 
ստորև: 

«Քաղաքացիական ծառայության» մասին ՀՀ 23.03.2018 թ. օրենքի    
17-րդ հոդվածի համաձայն` «Մրցույթի արդյունքում առաջին անգամ 
քաղաքացիական ծառայողի պաշտոն զբաղեցնող անձի նշանակումն 
իրականացվում է փորձաշրջանով»: Ընդ որում հստակ սահմանված են 
Օրենսգրքի 91-րդ հոդվածից, որով սահմանվում են փորձաշրջանի 
առավելագույն տևողություն 6 ամիսը գերազանցող ժամկետներ: Մասնա-
վորապես քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների 
համար սահմանվում է 12 ամիս, մասնագիտական պաշտոնների 1-ին,    
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար՝ 9 ամիս. մաս-
նագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթախմբերի պաշտոնների 
համար՝ 6 ամիս: Փորձաշրջանի ընթացքում քաղաքացիական ծառայողը 
չի կարող փոխադրվել, տեղափոխվել կամ գործուղվել և զբաղեցնել 
քաղաքացիական ծառայության այլ պաշտոն: Փորձաշրջանի ընթացքում 
մրցույթի արդյունքով այլ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում քաղաքացիա-
կան ծառայողի նկատմամբ սահմանվում է փորձաշրջան: Փորձաշրջանի 
հետ կապված առանձնահատկությունները սահմանում է համակարգող 
փոխվարչապետը՝ հաշվի առնելով պաշտոնների խմբերը, ենթախմբերը, 
պաշտոնների առանձնահատկությունները2: «Մրցույթի արդյունքում 
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը, բացառությամբ գլխավոր 
քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի, առաջին անգամ 
զբաղեցնող անձի պաշտոնի նշանակման անհատական իրավական անհատական իրավական անհատական իրավական անհատական իրավական 
ակտումակտումակտումակտում, բացի Օրենքով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողին 
պաշտոնի նշանակման համար անհրաժեշտ տվյալներից, նշվում է նաև 

                                                                 
2 Տե՛ս Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք ՀՀՊՏ 

2018.03.29/24(1382): 
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փորձաշրջանի ժամկետը, փորձաշրջանը համակարգող նշանակված 
անձի անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը»3: Մաքսային ծառայու-
թյան մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է. 
«Մաքսային ծառայության պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձը 
պաշտոնի նշանակվում է մինչև ինն ամիս փորձաշրջանով:մինչև ինն ամիս փորձաշրջանով:մինչև ինն ամիս փորձաշրջանով:մինչև ինն ամիս փորձաշրջանով: Փորձա-
շրջանի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Քաղա-
քացիական ծառայության մասին» օրենքով»4: Նշված օրենքի 10-րդ հոդ-
վածը, որով կարգավորվում էին առաջին անգամ մաքսային ծառայության 
անցնող աշխատողի համար փորձաշրջանի սահմանման կարգն ու պայ-
մանները, ուժը կորցրած է ճանաչվել: Այդուհանդերձ, մաքսային ծառա-
յողի փորձաշրջանի նշանակման հետ կապված հարաբերությունները ևս 
կարգավորվում են ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված վերը նշված 
որոշումներով` այդ մասին վերադասի անհատական իրավական ակտե-
րում հստակ նշմամբ: Հարկային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 19-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Հարկային ծառայության պաշտոն 
առաջին անգամ զբաղեցնող անձը պաշտոնի նշանակվում է մինչև ինն մինչև ինն մինչև ինն մինչև ինն 
ամիսամիսամիսամիս փորձաշրջանով: Փորձաշրջանի հետ կապված հարաբերություն-
ները կարգավորվում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 
օրենքով»5: Դիվանագիտական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի համա-
ձայն` «Առաջին անգամ դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշա-
նակվող անձը պաշտոնի նշանակվում է մինչև վեց ամիս փորձաշրջանով: 
Փորձաշրջանի ընթացքում ստուգվում է անձի համապատասխանու-
թյունը զբաղեցվող պաշտոնին: Փորձաշրջանի ընթացքում կատարված 
աշխատանքի վերաբերյալ եզրակացություն է տալիս համապատասխան 
ստորաբաժանման ղեկավարը: Փորձաշրջանի անբավարար արդյունքի 
դեպքում փորձաշրջան անցնող անձին այդ մասին հայտնվում է 
գրավոր»6: Նույն իրավակարգավորումն է սահմանված «Ոստիկանությու-
նում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով առաջին անգամ քաղաքացիական 
հատուկ ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի համար` մինչև վեց 

                                                                 
3 ՀՀ կառավարության  12.12.2018 թ. ընդունված թիվ 441-Ն որոշումը Քաղա-

քացիական ծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները 
սահմանելու մասին. կետ 14:    

4 Մաքսային ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ, 2002.08.08/32(207), հ. 10, 
հ. 14: 

5 Հարկային ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ, 2002.08.14/33(208), հ. 19: 
6 Դիվանագիտական ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ, 2001.12.12/39(171), 

հ. 29: 
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ամիս ժամկետ տևողությամբ` աշխատանքային օրենսդրությամբ սահ-
մանված կարգով7: Բավարարվելով վերը նշված իրավական ակտերում 
անհատական իրավական ակտի բովանդակության մեջ փորձաշրջանի 
նշանակման կարգի և պայմանների ամրագրման պարտադիր պայմանի 
ամրագրմամբ` նկատենք ոչ պակաս կարևոր հանգամանք ևս` փորձա-
շրջանի տևողության սահմանման վերաբերյալ առկա տարատեսակ իրա-
վակարգավորումները: Օրենսգրքի 92-րդ հոդվածի 1-ին մասով հստակ 
սահմանված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում փոր-
ձաշրջանի առավելագույն տևողություն` մինչև վեց ամիսը: Մինչդեռ վերը 
նշված դեպքերում ղեկավար պաշտոնների համար թույլատրելի է 
համարվում անգամ 12 ամիս տևողությամբ փորձաշրջանը: Նշված իրա-
վահարաբերությունները, իհարկե, աշխատանքային օրենսդրությամբ չեն 
կարգավորվում, և գուցե օրենսդիրը առանձին կետով չի անդրադարձել 
պետական համ հանրային ծառայության ոլորտում ընդգրկված անձանց 
փորձաշրջանի տևողությանը, սակայն նույն Օրենսգրքով բազմիցս 
օրենսդիրն անդրադարձել է պետական ծառայողներին, օրինակ՝ նրանց 
աշխատանքի դիմաց վարձատրությանը կամ հանգստի ժամանակի սահ-
մանման առանձնահատկություններին և դրանց իրավակարգավորումը 
սահմանել առանձին օրենքով:  

Կարծում ենք, որ Օրենսգրքի 92Կարծում ենք, որ Օրենսգրքի 92Կարծում ենք, որ Օրենսգրքի 92Կարծում ենք, որ Օրենսգրքի 92----րդ հոդվարդ հոդվարդ հոդվարդ հոդվածի բովանդակության մեջ ծի բովանդակության մեջ ծի բովանդակության մեջ ծի բովանդակության մեջ 
փորձաշրջանի համար սահմանված առավելագույն վեցամսյա ժամկետը փորձաշրջանի համար սահմանված առավելագույն վեցամսյա ժամկետը փորձաշրջանի համար սահմանված առավելագույն վեցամսյա ժամկետը փորձաշրջանի համար սահմանված առավելագույն վեցամսյա ժամկետը 
պետք է փոխարինվի պետք է փոխարինվի պետք է փոխարինվի պետք է փոխարինվի ««««օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված օրենքով նախատեսված դեպքերում սահմանված 
ժամկետովժամկետովժամկետովժամկետով» » » » բովանդակությամբ, որով, ըստ ոլորտը կարգավորող օրենքի, բովանդակությամբ, որով, ըստ ոլորտը կարգավորող օրենքի, բովանդակությամբ, որով, ըստ ոլորտը կարգավորող օրենքի, բովանդակությամբ, որով, ըստ ոլորտը կարգավորող օրենքի, 
կսահմանվի փորձաշրջանի համապատասխան տևողություն:կսահմանվի փորձաշրջանի համապատասխան տևողություն:կսահմանվի փորձաշրջանի համապատասխան տևողություն:կսահմանվի փորձաշրջանի համապատասխան տևողություն: Նշված 
հոդվածով ոչ բացառիկ դեպքերի համար փորձաշրջանի առավելագույն 
տևողություն է սահմանված մինչև երեք ամիսը, և օրենսդիրը որևէ ձևով 
չի տարանջատել` արդյոք եռամսյա ժամկետը վերաբերում է բոլո՞ր 
աշխատողներին, թե՞ նրանց որակավորումը, նրանց կողմից զբաղեցվող 
պաշտոնը, նրանց կողմից կատարվող աշխատանքի բնույթը և այլ պայ-
մաններ կարող են ակնկալել փորձաշրջանի տևողության տարբեր ժամ-
կետներ: Մյուս կողմից, ինչպե՞ս է գործատուն որոշում՝ մինչև երեք ամիս 
ժամկետով նշանակվող փորձաշրջանի պահանջի դեպքում, օրինակ, 
կազմակերպությունում իրավաբանի պաշտոնը զբաղեցնող աշխատողի 
համար նշանակի մե՞կ, երկո՞ւ, թե՞ երեք ամիս տևողությամբ փորձա-

                                                                 
7 Տե՛ս Ոստիկանությունում ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ, 

2002.08.08/32(207), հ. 609: 
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շրջան, կամ հավաքարարի համար մեկամսյա փորձաշրջանը բավարա՞ր 
է արդյոք, թե՞ ոչ: Օրենսգրքով սահմանված է ընդհանրական ժամկետ, 
որը վերաբերում է աշխատանքի ընդունվող թե՛ աշխատողին, թե՛ 
գործատուին: Մինչդեռ արդարացիորեն պետք է նշել, որ կատարվող 
աշխատանքները, ի վերջո, ըստ աշխատանքների բարդության դասա-
կարգման, կարող են լինել պարզ, բարդ, առավել բարդ: Մյուս կողմից, 
փորձաշրջան կարող է նշանակվել նաև ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց` նույն գործատուի համար: Առաջադեմ երկրների փորձի 
ուսումնասիրությամբ կարելի է եզրահանգել, որ փորձաշրջանի տևողու-
թյունը որոշվում է՝ աշխատողի կողմից զբաղեցվող հաստիքին, կատար-
վող աշխատանքի բարդության աստիճանին և աշխատողի մասնագիտա-
կան որակավորմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: 
Օրինակ՝ Իսպանիայում, Պորտուգալիայում կրտսեր պաշտոնների 
համար սահմանվում է փորձաշրջանի վեցամսյա ժամկետ, որոշակի` 
մինչև վեց ամիս ժամկետով կնքված պայմանագրով աշխատողների 
համար փորձաշրջանի տևողությունը Պորտուգալիայում չի կարող գերա-
զանցել 90 օրը, իսկ Իսպանիայում` մեկ ամիսը, բարդ, հատուկ որակավո-
րում պահանջող աշխատանք կատարող աշխատողների համար նշա-
նակվում է 180 օր, ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող աշխատողի համար` 
210 օր տևողությամբ փորձաշրջանի ժամկետ8: Ֆինլանդիայում և Էստո-
նիայում որոշակի` մինչև ութ ամիս ժամկետով կնքվող աշխատանքային 
պայմանագրի հիման վրա աշխատողի համար սահմանվում է առնվազն 
ժամկետի 50 տոկոսի` այսինքն չորս ամսվան հավասար տևողությամբ 
փորձաշրջան9: Ռումինիայի աշխատանքային օրենսգրքով հաշմանդա-
մություն ունեցող անձանց համար կարող է սահմանվել մինչև մեկ ամիս 
ժամկետով փորձաշրջան: Մի շարք երկրներում փորձաշրջան սահմա-
նելու պայմանը պարտադիր ամրագրվում է ոչ թե աշխատողի անհատա-
կան աշխատանքային պայմանագրում, այլ կոլեկտիվ աշխատանքային 
պայմանագրի բովանդակության մեջ: Այդպիսի երկրներից են 
Հունգարիան10, որտեղ փորձաշրջանի առավելագույն տևողություն է սահ-
մանված վեց ամիսը, Ֆրանսիան, որտեղ փորձաշրջանի տևողությունը 

                                                                 
8 Տե՛ս Employment Contract Act of Portugal, https://ec.europa.eu/eures/ main.jsp? 

catId=8284&acro=living&lang=en&parentId=7792&countryId=PT&living: 
9 Տե՛ս Employment contract Act of Estonia 17.12.2008 article 86, Employment 

Contract Act of Finland: 
10 Տե՛ս Employment contract Act of Hungary 13.12.2011, Section 50: 
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պայմանավորված է աշխատողի կողմից զբաղեցվող հաստիքով, կատար-
վող աշխատանքի բարդությամբ, աշխատողի մասնագիտական ունա-
կություններով և այլ պայմաններով: Գերմանիայի Դաշնային Հանրա-
պետությունում կիրառվում են երկու հասկացություններ` փորձնական 
աշխատանք, որի դեպքում աշխատողը աշխատում է մի քանի օր, 
երբեմն` առանց վարձատրության և առանց կնքված աշխատանքային 
պայմանագրի` գործատուին ցուցադրելով իր ունակությունները, որից 
հետո գործատուն կարող է կնքել աշխատանքային պայմանագիր: Մինչ-
դեռ երկրորդ ձևը մասնավոր աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա 
փորձաշրջան անցնող աշխատողի հետ հարաբերությունն է, որը սահ-
մանված կարգով վարձատրվում է: Գերմանիայում տարածված են փոր-
ձաշրջանի նշանակման երկու ձևի պայմանագրեր` անորոշ ժամկետով 
կնքվող պայմանագրեր, որում նշվում է փորձաշրջան սահմանելու 
պայմանը, և որը կարող է լուծվել վաղաժամ` փորձաշրջանը չանցնելու 
հիմքով, և որոշակի` հենց սահմանվող փորձաշրջանի ժամկետով 
կնքված պայմանագիր, որը լուծվում է փորձաշրջանի համար սահման-
ված ժամկետը սպառվելուց հետո, և, եթե գործատուն ցանկանում է 
շարունակել աշխատանքային հարաբերությունները աշխատողի հետ, 
պետք է կնքի նոր պայմանագիր: 

Եթե աշխատանքային պայմանագրով փորձաշրջան նշանակելու 
վերաբերյալ պայմանը բացակայում է, նշանակում է` աշխատողն ընդուն-
վել է աշխատանքի առանց փորձաշրջանի, կամ աշխատողի կողմից 
կատարվող աշխատանքի համար փորձաշրջան նախատեսված չէ: 
Օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված են այն դեպքերը, 
երբ փորձաշրջան չի նախատեսվում: Մասնավորապես փորձաշրջան չի 
նշանակվում, եթե աշխատանքի են ընդունվում`  

1) տասնութ տարին չլրացած անձինք. 
2) ընտրովի պաշտոն զբաղեցնողները, ինչպես նաև պաշտոնի 

նշանակման համար որակավորման քննություններ հանձնած 
կամ գործատուի մոտ կամ գործատուի նախաձեռնությամբ այլ 
վայրում ուսուցում անցած անձինք. 

3) գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի 
փոխադրվող անձինք. 

4) օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դրույթներով աշխատանքի 
ընդունվող անձինք: 

Կարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ, եթե օրենսդիրԿարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ, եթե օրենսդիրԿարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ, եթե օրենսդիրԿարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ, եթե օրենսդիրը նշված հոդվածի ը նշված հոդվածի ը նշված հոդվածի ը նշված հոդվածի 
բովանդակությունը համալրեր մի շարք հիմքերով: Օրինակբովանդակությունը համալրեր մի շարք հիմքերով: Օրինակբովանդակությունը համալրեր մի շարք հիմքերով: Օրինակբովանդակությունը համալրեր մի շարք հիմքերով: Օրինակ`̀̀̀    
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Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքի 70Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքի 70Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքի 70Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքի 70----րդ րդ րդ րդ 
հոդվածում, ի թիվս վերը նշված բացառությունների, օրենսդիրը հոդվածում, ի թիվս վերը նշված բացառությունների, օրենսդիրը հոդվածում, ի թիվս վերը նշված բացառությունների, օրենսդիրը հոդվածում, ի թիվս վերը նշված բացառությունների, օրենսդիրը 
հիշատակել է հղի կանանց, մինչև 1.5 տարեկան երեխա ունեցող կանանց, հիշատակել է հղի կանանց, մինչև 1.5 տարեկան երեխա ունեցող կանանց, հիշատակել է հղի կանանց, մինչև 1.5 տարեկան երեխա ունեցող կանանց, հիշատակել է հղի կանանց, մինչև 1.5 տարեկան երեխա ունեցող կանանց, 
մրցույթի արդյունմրցույթի արդյունմրցույթի արդյունմրցույթի արդյունքով պաշտոնի նշանակվող անձի, մինչև երկու ամիս քով պաշտոնի նշանակվող անձի, մինչև երկու ամիս քով պաշտոնի նշանակվող անձի, մինչև երկու ամիս քով պաշտոնի նշանակվող անձի, մինչև երկու ամիս 
ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի 
նկատմամբ փորձաշրջան չսահմանելու հիմքերընկատմամբ փորձաշրջան չսահմանելու հիմքերընկատմամբ փորձաշրջան չսահմանելու հիմքերընկատմամբ փորձաշրջան չսահմանելու հիմքերը11111111:::: Կարծում ենք, որ Կարծում ենք, որ Կարծում ենք, որ Կարծում ենք, որ 
նշված բոլոր հիմքերն էլ ունեն տրամաբանական հիմնավորում. մասնշված բոլոր հիմքերն էլ ունեն տրամաբանական հիմնավորում. մասնշված բոլոր հիմքերն էլ ունեն տրամաբանական հիմնավորում. մասնշված բոլոր հիմքերն էլ ունեն տրամաբանական հիմնավորում. մասնանանանա----
վովովովորապես աշխատանքային օրենսդրության մեջ հրապես աշխատանքային օրենսդրության մեջ հրապես աշխատանքային օրենսդրության մեջ հրապես աշխատանքային օրենսդրության մեջ հղի կնոջ կամ իր ղի կնոջ կամ իր ղի կնոջ կամ իր ղի կնոջ կամ իր 
խնամքի ներքո մինչև 1 կամ 3 տարեկան երեխա ունեցող կնոջ համար խնամքի ներքո մինչև 1 կամ 3 տարեկան երեխա ունեցող կնոջ համար խնամքի ներքո մինչև 1 կամ 3 տարեկան երեխա ունեցող կնոջ համար խնամքի ներքո մինչև 1 կամ 3 տարեկան երեխա ունեցող կնոջ համար 
զգալի արտոնություններից բացի՝ սահմանված է ինչպես աշխազգալի արտոնություններից բացի՝ սահմանված է ինչպես աշխազգալի արտոնություններից բացի՝ սահմանված է ինչպես աշխազգալի արտոնություններից բացի՝ սահմանված է ինչպես աշխատանտանտանտան----
քային որոշ իրավունքներից օգտվելու նախապատվության իրավունք, քային որոշ իրավունքներից օգտվելու նախապատվության իրավունք, քային որոշ իրավունքներից օգտվելու նախապատվության իրավունք, քային որոշ իրավունքներից օգտվելու նախապատվության իրավունք, 
այնպես էլ որոշ դեպքերում աշխատանքային երաշխիքներից օգտվելու՝ այնպես էլ որոշ դեպքերում աշխատանքային երաշխիքներից օգտվելու՝ այնպես էլ որոշ դեպքերում աշխատանքային երաշխիքներից օգտվելու՝ այնպես էլ որոշ դեպքերում աշխատանքային երաշխիքներից օգտվելու՝ 
օրեօրեօրեօրենսդրորեն ապահովված իրավունք:նսդրորեն ապահովված իրավունք:նսդրորեն ապահովված իրավունք:նսդրորեն ապահովված իրավունք: Մրցույթի արդյունքով աշխա-
տանքի անցնող աշխատողի նկատմամբ փորձաշրջանի նշանակումը ոչ 
միայն անտրամաբանական է, այլև իմաստազրկում է ամբողջ մրցույթի 
բովանդակությունը: Ինչ վերաբերում է մինչև երկու ամիս ժամկետով 
կնքվող պայմանագրերի դեպքում փորձաշրջան չսահմանելու տրամա-
բանությանը, ապա նշենք, որ այն կապված է պայմանագրի սեղմ ժամ-
կետի և նշանակվող փորձաշրջանի տևողության նպատակահարմարու-
թյան հետ: Այսպես՝ գործատուն կնքում է երկու ամսով պայմանագիր, 
որից մեկ ամիսը սահմանում է փորձաշրջան: Անշուշտ, աշխատանքային 
հարաբերություններում նշված ժամկետով կնքվող պայմանագրերի թիվը 
խիստ սահմանափակ է, սակայն կարծում ենք, որ Օրենսգրքում նման 
ժամկետով կնքվող պայմանագրի տեսակի առկայության պայմաններում 
Օրենսգրքով պետք է նախատեսել նշված պայմանագրի դեպքում փորձա-
շրջան չսահմանելու պահանջ. կարծում ենք, որ Օրենսգրքի 91-րդ հոդ-
վածի բովանդակության մեջ պետք է կատարել լրացում` այն համալրելով 
վերը նշված հիմքերով:  

Եթե փորձաշրջան նշանակելը իրավունք է, և կողմերը դրանից 
օգտվում են իրենց հայեցողությամբ, ապա Օրենսգրքով սահմանված 
դեպքերում փորձաշրջան չնշանակելը գործատուի համար դառնում է 
պարտականություն, որը նա պետք է կատարի: ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
օրենսգրքով աշխատողի նկատմամբ օրենքով նախատեսված դեպքերում 
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փորձաշրջան չսահմանելու նորմը խախտելու համար պատասխանատ-
վություն սահմանված չէ: Օրենսդիրը սահմանափակվել է միայն Վար-
չական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի ընդհանրական` 
41-րդ հոդվածի` «Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային 
իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 
պահանջները խախտելը» վերտառությամբ նորմի սահմանմամբ, որով 
գործատուի համար սահմանվում է խախտումն առաջին անգամ կատա-
րելու համար` նախազգուշացում, վարչական տույժի միջոց կիրառելուց 
հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկին խախտում կատարելու դեպքում` 
տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկի չափով12: Արդարացիորեն պետք է նշել, որ նշված նորմը 
բավարար չափով չի կարգավորում փորձաշրջան չսահմանելու պարտա-
վորություն ունեցող գործատուի իրավական պատասխանատվության 
հարցը` այն առաջին անգամ սահմանափակելով միայն նախազգուշաց-
մամբ, իսկ առավելագույնը` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկի չափով վարչական տուգանք սահմանելով, ինչը 
ողջամիտ չէ: Կարծում ենք՝ այս իմաստով ճիշտ կլիներ ՀՀ վարչական Կարծում ենք՝ այս իմաստով ճիշտ կլիներ ՀՀ վարչական Կարծում ենք՝ այս իմաստով ճիշտ կլիներ ՀՀ վարչական Կարծում ենք՝ այս իմաստով ճիշտ կլիներ ՀՀ վարչական 
իրաիրաիրաիրավախախտումների վերաբերյալ օրենվախախտումների վերաբերյալ օրենվախախտումների վերաբերյալ օրենվախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համանուն 41սգրքի համանուն 41սգրքի համանուն 41սգրքի համանուն 41----րդ հոդրդ հոդրդ հոդրդ հոդվավավավա----
ծում կատարել լրացում և ի թիվս այլ, օրինակ՝ աշխատողների ներծում կատարել լրացում և ի թիվս այլ, օրինակ՝ աշխատողների ներծում կատարել լրացում և ի թիվս այլ, օրինակ՝ աշխատողների ներծում կատարել լրացում և ի թիվս այլ, օրինակ՝ աշխատողների ներկակակակայայայայա----
ցուցուցուցուցիչների իրավունքներին խոչընդոտելու, գործադուլի իրավունքի իրացիչների իրավունքներին խոչընդոտելու, գործադուլի իրավունքի իրացիչների իրավունքներին խոչընդոտելու, գործադուլի իրավունքի իրացիչների իրավունքներին խոչընդոտելու, գործադուլի իրավունքի իրա----
կակակականացմանը խոչընդոտելու կամ աշխատողներին գործադուլի ընթացնացմանը խոչընդոտելու կամ աշխատողներին գործադուլի ընթացնացմանը խոչընդոտելու կամ աշխատողներին գործադուլի ընթացնացմանը խոչընդոտելու կամ աշխատողներին գործադուլի ընթաց----
քում աշխատանք տրամադրելուց հրաժարվելու ևքում աշխատանք տրամադրելուց հրաժարվելու ևքում աշխատանք տրամադրելուց հրաժարվելու ևքում աշխատանք տրամադրելուց հրաժարվելու և    այլ գործատուի կողմից այլ գործատուի կողմից այլ գործատուի կողմից այլ գործատուի կողմից 
աշխաաշխաաշխաաշխատանքային օրենսդրության առանձին նորմերի չարաշահման տանքային օրենսդրության առանձին նորմերի չարաշահման տանքային օրենսդրության առանձին նորմերի չարաշահման տանքային օրենսդրության առանձին նորմերի չարաշահման 
դեպերի ցանկում ավելացնել նաևդեպերի ցանկում ավելացնել նաևդեպերի ցանկում ավելացնել նաևդեպերի ցանկում ավելացնել նաև ««««գործատուի կողմից օրենքով նախագործատուի կողմից օրենքով նախագործատուի կողմից օրենքով նախագործատուի կողմից օրենքով նախա----
տեստեստեստեսված դեպքերում փորձաշրջան չսահմանելու նորմը խախտելուված դեպքերում փորձաշրջան չսահմանելու նորմը խախտելուված դեպքերում փորձաշրջան չսահմանելու նորմը խախտելուված դեպքերում փորձաշրջան չսահմանելու նորմը խախտելու» » » » և և և և 
դրա համար վարչական պատասխանատվության հիմքը, տեսակը և դրա համար վարչական պատասխանատվության հիմքը, տեսակը և դրա համար վարչական պատասխանատվության հիմքը, տեսակը և դրա համար վարչական պատասխանատվության հիմքը, տեսակը և 
չափը:չափը:չափը:չափը:    

ՓՓՓՓորձաշրջանի արդյունքների գնահատումըորձաշրջանի արդյունքների գնահատումըորձաշրջանի արդյունքների գնահատումըորձաշրջանի արդյունքների գնահատումը    
Հաջորդ ոչ պակաս կարևոր հարցը փորձաշրջանի արդյունքների 

գնահատումն է: Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի համաձայն՝ փորձաշրջանի 
արդյունավետությունը գնահատում են գործատուն, երբ փորձաշրջանը 
սահմանվել է իր նախաձեռնությամբ, և աշխատողը` համապատասխա-
նաբար իր կամահայտնության դեպքում: Համաձայն Օրենսգրքի 93-րդ 
հոդվածի` «…. եթե գործատուն գտնում է, որ նախատեսված աշխատան-

                                                                 
12 Տե՛ս ՀՀ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք, ՀՍՍՀ 

ԳՍՏ 1985/23, հ. 41: 
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քում (պաշտոնում) աշխատողի համապատասխանության ստուգման 
նպատակով սահմանված փորձաշրջանի ընթացիկ արդյունքներով 
աշխատողը չի համապատասխանում առաջադրված պահանջներին, 
ապա կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը աշխատողին 
ազատել աշխատանքից` այդ մասին երեք օր առաջ գրավոր ծանուցելով 
նրան»: Նույն իրավունքը Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ունի 
նաև աշխատողը: Նշված իրավակարգավորման համատեքստում ծագում 
են մի շարք հարցեր: Մասնավորապես` ինչպես են գնահատում գործա-
տուն և աշխատողը զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարվող աշխա-
տանքին աշխատողի համապատասխանությունը, արդյոք գործատուն 
պարտավո՞ր է ներկայացնել աշխատողի` անհամապատասխանության 
հիմնավորում, թե՞ ոչ, բավարա՞ր է արդյոք Օրենսգրքով իբրև կողմին 
ծանուցման համար սահմանված եռօրյա ժամկետը` գործատուի կողմից 
հետագա աշխատանքի բնականոն ընթացքը ապահովելու համար: 

 Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի համաձայն՝ փորձաշրջանի արդյունք-
ները գնահատում են աշխատողը այն դեպքում, երբ փորձաշրջանը նշա-
նակվել է նրա կամահայտնությամբ, և գործատուն՝ համապատասխանա-
բար իր կողմից այն նշանակված լինելու դեպքում: Կողմերից յուրա-
քանչյուրն իրավունք ունի լուծելու կնքված աշխատանքային պայմանա-
գիրը՝ այդ մասին երեք օր առաջ գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: 
Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 12.1-րդ կետով ևս փորձաշրջանի արդյունք-
ներով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելը համարվում է իրավաչափ 
հիմք: Անգամ հանրային ծառայության մի շարք ոլորտներ կարգավորող 
օրենքներում ուղղակիորեն նախատեսված է փորձաշրջան չանցնելու 
հիմքով աշխատանքից/ծառայությունից ազատելու և ծառայությունը 
դադարեցնելու հիմքը13: Աշխատանքային իրավահարաբերություններում 
տարածված պրակտիկայի համաձայն` գործատուն պարտավոր չէ հիմ-
նավորել աշխատողին աշխատանքին կամ պաշտոնին չհամապատաս-
խանելու, փորձաշրջանը չանցնելու փաստերը, ինչը տրամաբանորեն 
հանգեցնում է աշխատողի կողմից գործատուի որոշմանն անվերապա-
հորեն համաձայնելուն: Մինչդեռ աշխատողը կարող է նաև համաձայն 
չլինել գործատուի որոշման հետ և իրավունք ունի պահանջելու համա-

                                                                 
13 Տե՛ս օրինակ՝ «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի 

13-րդ կետ (ՀՀՊՏ 2002.08.08/32(207)), «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 
26-րդ հոդվածի 6-րդ կետ (ՀՀՊՏ 2002.08.14/33(208), «Դիվանագիտական ծառայու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդված (ՀՀՊՏ 2001.12.12/39(171)): 
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պատասխան հիմնավորում՝ սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու 
հիմքերի վերաբերյալ: Իսկ ինչպե՞ս պետք է հիմնավորի գործատուն 
աշխատողի փորձաշրջան չանցնելու փաստը, և արդյոք փորձաշրջանի 
արդյունքների հետ անհամաձայնությունը չի՞ կարող բողոքարկվել 
դատական կարգով, ինչպես օրինակ՝ կարգապահական տույժ նշանա-
կելու մասին գործատուի որոշման հետ աշխատողի չհամաձայնելու 
դեպքը: Օրենսդիրն ուղղակիորեն չի արգելել աշխատողին օգտվելու իր՝ 
դատական պաշտպանության դիմելու սահմանադրական իրավունքից: 
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ 
հոդվածի՝ աշխատանքային վեճերով ապացուցման պարտականությունը 
կրում է պատասխանողը կողմ գործատուն: Ուստի նա էլ պարտավոր է 
հիմնավորել իր որոշման իրավաչափությունը՝ ներկայացնելով համա-
պատասխան ապացույցներ:  

Աշխարհի առաջադեմ զարգացած երկրներում կիրառվում են փոր-
ձաշրջանի գնահատման տարատեսակ համակարգեր, որոնք լայնորեն 
ներդրված են տնտեսության տարբեր ճյուղերում, գիտության և կրթու-
թյան ասպարեզում, մասնավոր և հանրային ծառայության բնագավա-
ռում: Դրանք հատուկ գնահատման թերթիկներ են, որտեղ տարբեր 
չափորոշիչների հիման վրա գործատուն կամ նրա ներկայացուցիչը գնա-
հատում են աշխատողի թե՛ մասնագիտական, թե՛ աշխատողների կոլեկ-
տիվին, թիմին և կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթին հարմար-
վելու, թե՛ կազմակերպության նպատակներին, խնդիրներին համահունչ 
աշխատելու, թե՛ ներքին իրավական ակտերին համապատասխան վար-
քագիծ դրսևորելու, հաղորդակցման, աշխատանքի արդյունավետության, 
արագ կողմնորոշման, ճշտապահության և այլ որակներ և ունակություն-
ներ՝ ըստ հայցվող ոլորտի: Հայաստանի Հանրապետությունում, ցավոք, 
նմանօրինակ պրակտիկա կիրառվում է, օրինակ, քաղաքացիական 
ծառայության ոլորտում14, որտեղ մանրամասն իրավակարգավորված են 
այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են փորձաշրջանի մասնակիցները (փորձա-
շրջան անցնողի անմիջական ղեկավարը, փորձաշրջան անցնող քաղա-
քացիական ծառայողը, փորձաշրջանը համակարգողը), նրանց իրավա-
կան կարգավիճակը փորձաշրջանի ընթացքում` համապատասխան 
իրավունքների և պարտականությունների շարադրմամբ, փորձաշրջանի 

                                                                 
14 Տե՛ս ՀՀ առաջին փոխվարչապետի «Քաղաքացիական ծառայողի փորձա-

շրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» 
12.12.2018 թ. թիվ 441-Ն որոշումը (ՀՀՊՏ 2018.12.19/92(1450)): 
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անցկացման ընթացակարգը, ինչպես նաև փորձաշրջանի ընթացքում 
ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու կամ 
չկատարելու իրավական գնահատականը, որը լրացվում է որոշմամբ 
սահմանված ձևանմուշի` փորձաշրջանը համակարգողի գնահատման 
թերթիկի միջոցով: Գնահատման թերթիկը ներկայացնում է փորձաշրջան 
անցնողի մասնագիտական գիտելիքների, անձնական և բարոյական 
հատկությունների, կառավարչական հմտությունների, աշխատանքային 
կոլեկտիվում, աշխատանքային մշակույթին հարմարվելուն ուղղված 
հարցերի ցանկ, որը գնահատվում է գերազանց, լավ, բավարար կամ 
անբավարար ձևով: Նշված օրինակը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ 
փորձաշրջանի արդյունքները պետք է լինեն տեսանելի և գնահատվեն 
կոնկրետ չափանիշներով, ինչը կանխարգելիչ նշանակություն կունենա 
գործատուների կողմից միանձնյա որոշումների ընդունման և փորձա-
շրջանի արդյունքները կամայական` ցպահանջ գնահատելու արգելքի 
վրա: Նշված պրակտիկայի բացակայությունը թիրախավորում է գործա-
տուին` զրկելով դատարանում աշխատանքային վեճերի դեպքում հիմ-
նավոր ապացույց ներկայացնելու հնարավորությունից: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ելնելով վերոշարադրյալից` կարելի է հանգել այն հետևության, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերություն-
ներում փորձաշրջանի սահմանման, փորձաշրջանի ընթացքում աշխա-
տողի իրավական կարգավիճակի, նրա վարձատրության և այլ իրավունք-
պարտականությունների սահմանման, փորձաշրջանի արդյունքների 
գնահատման ձևավորված պրակտիկան ենթակա է լուրջ վերանայման: 
Օրենսդրության կատարելագործամանն ուղղված վերը նշված գիտա-
գործնական առաջարկները հետապնդել են միայն առկա իրավական 
բացերը լրացնելու, իրավական անկատարությունները լրամշակելու, 
իրավական ակտում համապատասխան փոփոխությունների միջոցով 
նոր իրավակարգավորումներ սահմանելու միտում: 
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Նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկՆորմատիվ իրավական ակտերի ցանկՆորմատիվ իրավական ակտերի ցանկՆորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ 

1. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք (ՀՀ ՊՏ, 2004.12.21/69(368)) 
2. ՀՀ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք 

(ՀՍՍՀ ԳՍՏ, 1985/23)  
3. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք  

(ՀՀ ՊՏ, 2018.03.05/16(1374)) 
4.  «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք  

(ՀՀ ՊՏ, 2002.08.08/32(207)) 
5. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք  

(ՀՀ ՊՏ, 2002.08.14/33(208)) 
6. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՀ ՊՏ, 2001.12.12/39(171)) 
7. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՀ ՊՏ, 2002.08.08/32(207)) 
8. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՀ ՊՏ, 2018.03.29/24(1382)) 
9. ՀՀ առաջին փոխվարչապետի «Քաղաքացիական ծառայողի 

փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները 
սահմանելու մասին»12.12.2018 թ. թիվ 441-Ն որոշումը  
(ՀՀ ՊՏ, 2018.12.19/92(1450)) 

10. Իրաքի Իսլամական Հանրապետություն Act N71 of 1987 
11. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 N 197-ФЗ  
12. Employment Contract Act of Portugal 
13. Employment contract Act of Estonia 17.12.2008  
14.  Employment Contract Act of Finland 
15. Employment contract Act of Hungary 13.12.2011, Section 50  
16. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc065f088bd

92d312b5fae714377b25f557ac44a/ 
17. https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8284&acro=living&lang=en&pa

rentId=7792&countryId=PT&living 
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Особенности правового регулирования испытательного срока Особенности правового регулирования испытательного срока Особенности правового регулирования испытательного срока Особенности правового регулирования испытательного срока     
    

КристинеКристинеКристинеКристине    КазарянКазарянКазарянКазарян        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова:  понятие испытательного срока, оценка результатов, 
расторжение трудового договора вследствие непрохождения испытатель-
ного срока, правовой статус работника проходящего испытательный срок 
во время испытательного срока 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе.  

Данная статья касается вопросов связанных с определением и 
условием испытательного срока, прав и обязанностей работника, прохо-
дившего испытание, результатов испытательного срока при приеме на 
работу, расторжению трудового договора по инициативе сторон трудового 
договора в связи с непрохождением испытания. 

В результате проведенного сравнительно-правового анализа между 
армянскими нормативно-правовыми и международными актами, в данной 
статье были изложены некоторые научно-практические предложения для 
усовершенствования трудового законодательства Республики Армения. 
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The Features of the Legal Regulation of the Probationary PeriodThe Features of the Legal Regulation of the Probationary PeriodThe Features of the Legal Regulation of the Probationary PeriodThe Features of the Legal Regulation of the Probationary Period    
    

Christine GhazaryanChristine GhazaryanChristine GhazaryanChristine Ghazaryan    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: the concept of probationary period, evaluation of results, 
termination of a labor contract due to the failure of passing the probationary 
period, the legal status of an employee undergoing a probationary period during 
the probationary period 

The content of labor contract could contain a regulation concerning the 
probation period for parties of contract. 

The article is about the statement and conditions of probation, period of 
probation, rights and duties of an employee during the probationary period, 
results and the evaluation of probation, procedures of breaking the labour 
contracts by the initiative of parties. 

As a result of juridical comparison between Armenian internal and 
international legislative acts there are some practical and theoretical suggestions 
concerning the evaluation and development of Armenian labor legislation, that 
aim to fulfill the legislative gap existing in the probation relationships. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    13.10.13.10.13.10.13.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    20.10.20.10.20.10.20.10..2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 342.5 
ԱրտակաԱրտակաԱրտակաԱրտակարգրգրգրգ    դրությանդրությանդրությանդրության    իրավիճակըիրավիճակըիրավիճակըիրավիճակը    ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում        

կկկկորոնավիորոնավիորոնավիորոնավիրուսայինրուսայինրուսայինրուսային    վարակիվարակիվարակիվարակի    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում        
 

Մարտուն Վիրաբյան Մարտուն Վիրաբյան Մարտուն Վիրաբյան Մարտուն Վիրաբյան     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. կառավարության որոշումներ, իրավունք, 
պարտականություն, անմիջական վտանգ, օրենքի խախտում, սահմա-
նադրություն, ռեժիմ, վտանգ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

ՀՀ կառավարությունը, կորոնավիրուսի համավարակով պայմանա-
վորված, ՀՀ ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից՝ ժամը 
18:30-ից, հայտարարել էր արտակարգ դրություն, որը շարունակվեց 
մինչև սեպտեմբերի 11-ը: Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին 
որոշման ընդունումից հետո, իրավունքի ուժով հայտարարվել էր ՀՀ 
Ազգային ժողովի նիստ: 

 Հայաստանում արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանվում բացա-
ռապես ՀՀ Սահմանադրության և «Արտակարգ դրության իրավական 
ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա: 

ՀՀ Սահմանադրության 120-րդ հոդվածն ասում է. 
1. Սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի 

դեպքում ՀՀ կառավարությունը հայտարարում է արտակարգ դրություն, 
ձեռնարկում է իրավիճակից բխող միջոցառումներ և այդ մասին ուղերձով 
դիմում է ժողովրդին, 

2. Արտակարգ դրություն հայտարարվելու դեպքում իրավունքի 
ուժով անհապաղ գումարվում է ՀՀ Ազգային ժողովի հատուկ նիստ, 

3. ՀՀ Ազգային ժողովը կարող է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների մեծամասնությամբ վերացնել արտակարգ դրությունը կամ 
չեղյալ հայտարարել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախա-
տեսված միջոցառումների իրականացումը, 

4. Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը սահմանվում է օրեն-
քով, որն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 
մեծամասնությամբ1: 

                                                                 
1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ընդունվել է 

2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին: 
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Համաձայն «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ 
օրենքի՝ արտակարգ դրությունը հայտարարվում է միայն ՀՀ սահմանա-
դրական կարգին անմիջական վտանգ սպառնալու դեպքում, ներառյալ` 
ՀՀ սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոփոխելու կամ տապալելու, 
իշխանությունը զավթելու փորձերը, զինված խռովությունները, զանգվա-
ծային անկարգությունները, բռնի գործողություններով ուղեկցվող 
ազգային, ռասայական, կրոնական հակամարտությունները, ահաբեկչա-
կան ակտերը, հատուկ նշանակության օբյեկտների գրավումը կամ շրջա-
փակումը, անօրինական զինված միավորումների ստեղծումը և գործու-
նեությունը, արտակարգ իրավիճակները: Այն հայտարարվում է միայն 
այն դեպքերում, երբ ՀՀ սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջա-
կան վտանգի վերացումն առանց դրա անհնարին է2: 

ՀՀ Սահմանադրության 208-րդ հոդվածի համաձայն՝ արտակարգ 
դրության ժամանակ հանրաքվե չի անցկացվում, որի հետևանքով 
ապրիլի 5-ին նախատեսված Հայաստանի սահմանադրական հանրաք-
վեն չկայացավ: 

Արտակարգ դրություն հայտարարելուն նախորդեցին մի շարք գոր-
ծողություններ․ 

1. Փետրվարի 23-ին փակվեց հայ-իրանական սահմանը3: 
2. Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ մարտի 14-ին 10 օրով 

փակվել է հայ-վրացական սահմանը4: 
3. Մարտի 15-ին` ժամը 23:00-ից, սահմանափակվել է Էջմիածին 

քաղաքի մուտքն ու ելքը: Քաղաքի 27 մուտքերից 24-ը փակվել են, իսկ 3 
մուտքերում իրականացվում է ելումուտի հատուկ հսկողություն5: 

    
Խնդրի արծածումը տարբեր փաստաթղթերումԽնդրի արծածումը տարբեր փաստաթղթերումԽնդրի արծածումը տարբեր փաստաթղթերումԽնդրի արծածումը տարբեր փաստաթղթերում    

Ողջ Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին 
որոշումը ՀՀ կառավարությունը կայացրել է մարտի 16-ին մեկամսյա 
ժամկետով: Որոշմամբ սահմանվում էր, որ «Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից՝ ժամը 18:30-ից 

                                                                 
2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Արտակարգ դրության իրավա-

կան ռեժիմի մասին, 12.04.2012: 
3 Տե՛ս https://armeniasputnik.am/armenia/20200223/22155891/hay-iranakan-

sahmany-kpakvi.html: 
4 Տե՛ս https://www.lragir.am/2020/03/13/526633/: 
5 Տե՛ս https://www.1lurer.am/hy/2020/03/15: 
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սկսած մինչև 2020 թվականի ապրիլի 14-ը՝ ժամը 17:00-ը ներառյալ, 
հայտարարվում է արտակարգ դրություն: 

Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի և 
միջոցների միասնական ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով 
ստեղծել պարետատուն (այսուհետ` Պարետատուն): Պարետատան 
ղեկավարման համար պարետ նշանակել փոխվարչապետ Տիգրան 
Ավինյանին (այսուհետ` Պարետ): 

Պարետատան կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի ղեկավարը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, առողջա-
պահության, էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուց-
վածքների նախարարները, Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկա-
վարը, ՀՀ ոստիկանության պետը, Ազգային անվտանգության ծառայու-
թյան տնօրենը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների 
համակարգման գրասենյակի ղեկավարը, ՀՀ առողջապահական և աշխա-
տանքի ու ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինների 
ղեկավարները»6: 

Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ ողջ տարածքում արգել-
վում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և 
դրանց մասնակցությունը, արգելվում են բոլոր ուսումնական հաստա-
տությունների ոչ հեռավար աշխատանքները: 

Արտակարգ դրության պայմաններում արգելվում է կորոնավիրուսով 
վարակակիրների մասին որևէ տեղեկատվություն կամ դեպք քննարկել 
հանրացանցերում կամ լրատվամիջոցներում` բացառությամբ պաշտո-
նականի: 

Հաջորդ օրը՝ մարտի 17-ի երեկոյան, ՀՀ առողջապահության նախա-
րարությունը հայտնեց երկրում COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսով 
վարակվածների թվի մասին (78 մարդ) և Երևանի Ինֆեկցիոն հիվանդա-
նոցի մոդուլային ընդունարանի շինարարության մեկնարկի մասին, որի 
շնորհիվ 3-4 օր հետո հիվանդանոցը կունենա 40 նոր հիվանդասենյակ7: 

Մարտի 20-ին վարակվածների թիվն արդեն 136 էր, որից 4-ը՝ թոքա-
բորբով հիվանդներ8: Երեկոյան ՀՀ Ազգային ժողովը ՀՀ քրեական օրենս-
գրքում փոփոխություն կատարեց, ըստ որի՝ արտակարգ դրության 

                                                                 
6 Տե՛ս https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/: 
7 Տե՛ս https://www.tert.am/am/news/2020/03/18/norq/3239147: 
8 Տե՛ս https://www.azatutyun.am/a/30500005.html: 



 
– 411 – 

ժամանակ մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջներ 
խախտելը կպատժվի 300-500 հազար դրամ տուգանքով կամ կպատժվի 
մինչև 3 ամիս կալանքով կամ մինչև 5 տարի ազատազրկմամբ՝ կախված 
հետևանքներից:9 

Մարտի 24-ին պարետատունը մեկշաբաթյա խստացված ռեժիմի 
որոշում է կայացրել, որով սահմափակվել է մարդկանց ազատ տեղա-
շարժի իրավունքը, և սահմանվել է անձանց պարտադիր ինքնամեկու-
սացում10: 

Պարետի որոշման մեջ նշվում էր. 
«Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ 

դրություն հայտարարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 
մարտի 16-ի թիվ 298-Ն որոշմամբ՝ մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ը՝ 
ժամը 23:59-ը՝ 

1. ՀՀ ամբողջ տարածքում սահմանափակել մարդկանց ազատ 
տեղաշարժվելու իրավունքը և սահմանել անձանց պարտադիր ինքնամե-
կուսացում իրենց մշտական բնակության կամ իրենց նախընտրությամբ 
մեկ այլ վայրում՝ այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափա-
կելու և վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով. 

2. Սահմանել սույն որոշման 1-ին կետի պահանջի հետևյալ բացա-
ռությունները՝ 

1) Պարետի՝ 2020 թվականի մարտի 24-ի N 14 չարգելված տնտե-
սական գործունեության տեսակների տնտեսվարող սուբյեկտների 
աշխատակիցների և Պարետի՝ 2020 թվականի մարտի 24-ի N 15 
որոշմամբ սահմանված կարգով աշխատավայրում գտնվելու իրավունք 
ունեցող անձանց աշխատանքի վայր մեկնելը և վերադառնալը՝ սույն 
որոշման հավելվածով սահմանված տեղեկությունները պարունակող 
գրության և անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում. 

2) 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Առևտրի և ծառայությունների 
մասին» ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված 
առևտրի իրականացման վայրերում և դրանցից դուրս գործող՝ պարե-
նային ապրանքների վաճառք իրականացնող առևտրի օբյեկտներ, դեղա-
տներ, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներ, հիվանդանոցներ ու 
բժշկական այլ հաստատություններ, խնամքի կարիք ունեցող անձանց 

                                                                 
9 Տե՛ս https://www.panarmenian.net/arm/news/279288/: 
10 Տե՛ս https://a1plus.am/hy/article/363168: 
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բնակության կամ կացության վայր, հոգեհանգստի և հուղարկավորու-
թյան վայր այցելությունների՝ սույն որոշման հավելվածով սահմանված 
տեղեկությունները պարունակող գրության և անձը հաստատող փաստա-
թղթի առկայության դեպքում. 

3) Բնակության վայրի մոտակայքում օրվա ընթացքում միայն մեկ 
անգամ ֆիզիկական վարժություններ կամ հեծանվավարություն իրակա-
նացնելու նպատակով՝ սույն որոշման հավելվածով սահմանված ձևաչա-
փով լրացված թղթի և անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության 
դեպքում․ 

3. Սույն որոշման 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված 
դեպքերում թույլատրվում է անձնական տրանսպորտային միջոցներով 
առավելագույնը երկու անձանց (ներառյալ վարորդը) տեղափոխումը. 

4. ՀՀ ոստիկանության պետ Արման Սարգսյանին ապահովել սույն 
որոշման պահանջների իրականացումը: 

ՀՀ ոստիկանությանը վերապահել սույն որոշման 2-րդ կետի 1-ին, 2-
րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթի և գրության առկա-
յության ստուգումը. 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մարտի 24-ին՝ 
ժամը 23:59-ին»: 

Մարտի 31-ին վարչապետը հանդես է եկել հատուկ խստացված 
ռեժիմը ևս 10 օրով երկարացնելու մասին հայտարարությամբ11: 

Մարտի 31-ին հատուկ ռեժիմը երկարաձգվեց ևս 12 օրով: Արգելվեց 
հանրային տրանսպորտի գործունեությունը և փակվեց Երևանի մետրո-
պոլիտենը: 

Ապրիլի 12-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո 
Սահակյանը ուղերձով դիմում է հանրապետության քաղաքացիներին և 
տեղեկացնում, որ ստորագրել է հրամանագիր Արցախի Հանրապետու-
թյունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխար-
գելման և կորոնավիրուսի համաճարակի սպառնալիքից բնակչության 
պաշտպանության նպատակով Արցախի Հանրապետությունում արտա-
կարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին: Ուղերձում մասնավորապես 
նշվում էր, որ «Հաշվի առնելով, որ, չնայած նոր կորոնավիրուսային 
հիվանդության տարածման կանխարգելման և կորոնավիրուսի համաճա-
րակի սպառնալիքից բնակչության պաշտպանության ուղղությամբ ձեռ-

                                                                 
11 Տե՛ս https://www.aysor.am/am/news/2020/03/31/: 
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նարկված միջոցառումների արդյունքում տևական ժամանակահատվա-
ծում Արցախի Հանրապետությունում վարակի դեպքեր չէին արձանա-
գրվել, սակայն վերջերս վարակի արձանագրված դեպքերը անհրաժեշ-
տություն են առաջացրել նոր լրացուցիչ քայլերի ձեռնարկման և միջոցա-
ռումների իրականացման, այդ թվում՝ ապրիլի 14-ին նախագահական 
ընտրությունների անցկացման ժամանակ»12: 

Ապրիլի 13-ին ՀՀ կառավարության հրավիրված արտահերթ նիս-
տում ընդունվեց հանրապետությունում արտակարգ դրության ռեժիմը 30 
օրով երկարաձգելու որոշում: Այն կտևի մինչև 2020 թվականի մայիսի 14-
ը` ժամը 17:00-ը ներառյալ: 

Որոշման մեջ ասվում էր` երկարացման պատճառն այն է, որ 2020 թ. 
մարտի 16-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք 
ծառայած հանգամանքները երկրում դեռևս չեն վերացել: «Հայաստանի 
Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության հետևան-
քով առաջացած արտակարգ իրավիճակը շարունակում է սպառնալ 
բնակչության կյանքին և առողջությանը և կարող է հանգեցնել անձանց 
կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման»,– շեշտված 
էր որոշման մեջ13: 

Արտակարգ դրության պարետ, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը 
մայիսի 3-ին որոշում է ստորագրում, որի համաձայն` մայիսի 4-ից 
փոփոխություններ են տեղի ունենալու արտակարգ դրության ընթացքում 
կիրառվող սահմանափակումներում: 

Որոշման 6-րդ հավելվածով սահմանվում են մեծածախ և մանրա-
ծախ առևտրի օբյեկտների գործունեության ընթացքում կորոնավիրու-
սային հիվանդության (Covid-19) տարածման կանխարգելման անվտան-
գության կանոնները: 

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի օբյեկտների տարածքում առողջ և 
անվտանգ պայմանների ապահովման պարտականությունը ողջ ծավա-
լով կրում է ընկերությունը՝ պահպանելով սույն հավելվածով սահման-
ված կանոնները14: 

                                                                 
12 Տե՛ս https://168.am/2020/04/12/1288226.html: 
13 Տե՛ս https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33807/: 
14 Տե՛ս https://iravaban.net/270673.html: 
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Մայիսի 14-ին կառավարությունը կրկին երկարաձգել է արտակարգ 
դրության ռեժիմը մինչև 2020 թվականի հունիսի 13-ը` ժամը 17:00-ը 
ներառյալ15: 

Մայիսի 18-ից վերականգնվել են հասարակական տրանսպորտի, 
մարզասրահների, մանկապարտեզների և հանրային սննդի կետերը: 

Պարետ Տիգրան Ավինյանը մայիսի 21-ին նոր որոշում է ստորա-
գրում, որով փոփոխություններ են կատարվել մարտի 18-ի որոշման մեջ: 
Նախատեսվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում 
ինքնամեկուսացման պահանջ է սահմանվում արտերկրից ՀՀ ժամանող 
անձանց, ինչպես նաև COVID-19 վարակակիր անձի հետ համատեղ ապ-
րող անձանց կամ նրա հետ սերտ շփում ունեցած կոնտակտավորների 
(այսուհետ՝ կոնտակտավորներ) համար16: 

Պարետ Տիգրան Ավինյանը մայիսի 25-ին նոր որոշում է ստորա-
գրում` կապված դիմակների կրման հետ: Մասնավորապես սահմանվում 
է, որ ՀՀ տարածքում պարտադիր է հանրային բաց վայրերում դիմակի 
առկայությունը, որը պարտադիր է նաև անձնական օգտագործման մար-
դատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցներում, եթե վարորդից 
բացի` մեքենայում առկա է առնվազն մեկ ուղևոր17: 

Հունիսի 12-ին    ՀՀ կառավարությունը, թագավարակի դեմ պայքարի 
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, Հայաստանում արտակարգ 
դրություն հայտարարելու արդեն 4-րդ որոշումը կայացրեց: Այսպիսով` 
մարտի 16-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արտակարգ 
դրությունը երկարացվեց 3-րդ անգամ18: Այն հանրության կողմից ընկալ-
վեց ոչ միանշանակ: «Եթե վերցնում ենք արտակարգ դրության ռեժիմի 
սահմանման նախնական տարբերակները,– նշում է քաղաքագետ Կնյազ 
Սարոյանը,- ապա տեսնում ենք, որ այնտեղ կային հանրային կյանքի մի 
շարք ոլորտների նկատմամբ սահմանափակումներ, այդ թվում՝ մարդու 
իրավունքների իրացման հետ կապված: Բայց, եթե մենք վերցնում ենք 
արդեն վերջին տարբերակը, որն ընդունվեց ու համադրում ենք նախորդ-
ների հետ, տեսնում ենք, որ նախկինում գործող բոլոր սահմանափակում-
ները հանվել են, ու վերջնական տարբերակում կա միայն խաղաղ 

                                                                 
15 Տե՛ս https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33994/: 
16 Տե՛ս https://ipress.am/hy/page/: 
17 Տե՛ս https://a1plus.am/hy/article/376464: 
18 Տե՛ս https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34188/: 
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հավաքների, պիկետների, ցույցերի անցկացման սահմանափակումը:» 
Նրա խոսքով` տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանում համա-
ճարակի տարածմանն ու խորացմանը նպաստում են միայն հավաքները: 
Այս տեսակետից, ըստ քաղաքագետի, հարցն ավելի շատ քաղաքական 
նպատակադրումների տիրույթում է, քան զուտ համավարակի դեմ 
տարվող գործողությունների19:        

Հուլիսի 13-ին Հայաստանում արտակարգ դրության ռեժիմը երկա-
րացվեց ևս մեկ ամսով: Որոշումը կայացվեց ՀՀ կառավարության նույն 
օրվա նիստում: Արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց մինչև 2020 թ. 
օգոստոսի 12-ը՝ ժամը 17:00-ը20: ՀՀ վարչապետը հուլիսի 13-ին ավարտ-
վող արտակարգ դրության երկարաձգման մասին հայտարարել էր դեռ 
հուլիսի 6-ին: Նա նշել էր, որ այդ ընթացքում ՀՀ կառավարությունը 
կփորձի կատարելագործել նաև արտակարգ դրության մասին օրենսդրու-
թյունը այնպես, որ արտակարգ դրության ռեժիմը վերացնելուց հետո 
կառավարությունը հակահամաճարակային քաղաքականություն վարե-
լու որոշակի գործիքներ ունենա21: 

Արտակարգ դրության ժամկետը ՀՀ կառավարության որոշմամբ 
օգոստոսի 12-ից երկարաձգվեց ևս մեկ ամսով22: Պարետատան նիստից 
հետո կայացած ճեպազրույցին ՀՀ փոխվարչապետ, պարետ Տիգրան 
Ավինյանը հայտարարեց, որ չնայած որոշում է կայացվել արտակարգ 
դրության ռեժիմը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու, բայց նաև էական փոփո-
խություններ են լինելու` արտակարգ դրության ռեժիմում սահմանված 
որոշակի արգելքների հետ կապված: Նա նշեց, թե վերանայվելու են 
օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի հնարավորությունների, ապրանք-
ների արտահանման որոշակի սահմանափակումների, հանրահավաքներ 
անցկացնելու, հանրային միջոցառումների հարցերը: «Այս բոլոր հարցերի 
փաթեթն, իհարկե, կախված է համաճարակային վիճակից և բարելավվող 
տենդենցի պահպանումից, որը միանշանակ կախված է մեր վարքա-
գծից»,-ասաց նա: Ըստ Ավինյանի՝ սահմանված կանոնների պահպանումը 
թույլ կտա վերանայել այն բոլոր սահմանափակումները, որոնք առկա են 

                                                                 
19 Տե՛ս https://armeniasputnik.am/armenia/20200613/23369868/: 
20 Տե՛ս https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34414/: 
21 Տե՛ս https://armeniasputnik.am/armenia/20200713/23706800/: 
22 Տե՛ս https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34569/: 
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արտակարգ դրության ռեժիմով սահմանված ՀՀ կառավարության 
որոշման նախագծում23: 

Սեպտեմբերի 4-ին ՀՀ Ազգային ժողովն արտահերթ նստաշրջանում 
70 կողմ, 19 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ և ամբող-
ջությամբ ընդունեց ՀՀ կառավարության ներկայացրած արտակարգ դրու-
թյունը կարանտինային ռեժիմով փոխարինելուն վերաբերող նախագծերի 
փաթեթը: Նշենք, որ նախագծի ներկայացման ժամանակ ՀՀ արդարադա-
տության նախարարի տեղակալը ՀՀ Ազգային ժողովում հայտարարեց, որ 
սեպտեմբերի 12-ից հետո Հայաստանում հայտարարված արտակարգ 
դրությունը կփոխարինվի կարանտինով: Կառավարության հեղինակած 
օրենսդրական փաթեթով նախատեսվում է կարանտինային գոտում 
կիրառել մուտքի ու ելքի սահմանափակումներ` ընդհուպ պետական 
սահմանի փակում, տվյալ տարածքից ապրանքների ներմուծման ու ար-
տահանման սահմանափակումներ, ինչպես նաև կրթական հաստատու-
թյունների փակում: Տնտեսական գործունեությունը կարող է սահմանա-
փակվել միայն այն դեպքերում, երբ այդ ձեռնարկությունները լինեն 
համաճարակի աղբյուր: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` ավարտվեց կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայ-
քարի առաջին շրջափուլը, սակայն սեպտեմբերի 27-ին բռնկվեց Արցախ-
յան երրորդ պատերազմը, որը փոխեց հանրապետության ողջ իրավի-
ճակը, և որի ընթացքում բռնկվեց կորոնավիրուսի համավարակի նոր, 
ծանրագույն փուլ: 

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ընդունվել է 
2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ դրության 
իրավական ռեժիմի մասին», 12.04.2012: 

3. https://armeniasputnik.am/armenia/20200223/22155891/hay-iranakan-
sahmany-kpakvi.html. 

4. https://www.panarmenian.net/arm/news/279288/. 
5. https://iravaban.net/270673.html. 

 
                                                                 

23 Տե՛ս https://www.tert.am/am/news/2020/08/05/Gov/3362845: 
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Чрезвычайное положение в АрменииЧрезвычайное положение в АрменииЧрезвычайное положение в АрменииЧрезвычайное положение в Армении    
в условиях коронавирусной инфекциив условиях коронавирусной инфекциив условиях коронавирусной инфекциив условиях коронавирусной инфекции    

    
 Мартун ВирабянМартун ВирабянМартун ВирабянМартун Вирабян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: решения правительства, права, обязанности, 

непосредственная опасность, нарушение закона, конституция, режим, 
опасность 

В этой статье мы постарались представить борьбу с коронавирусом в 
Армении в чрезвычайных ситуациях. После того, как было принято 
решение об объявлении чрезвычайного положения, было созвано 
заседание Национального собрания РА по силе закона. Изучая различные 
документы, имеющие юридическую силу, мы приходим к выводу, что в 
случае неминуемой угрозы конституционному порядку, правительство 
объявляет чрезвычайное положение, принимает меры по урегулированию 
ситуации, обращается к населению, правовому режиму чрезвычайного 
положения, устанавливается законом, который принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов. 

Установлен комендантский час для совместного руководства силами, 
обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, в состав 
которых входят различные министерства, комитеты и органы управления. 

В этой статье мы также рассказали об ограничениях, которые были 
введены в отношении людей, инфицированных коронавирусом, во время 
ЧП. Закон вступил в силу после принятия решения о том, что они будут 
наказаны, если какая-либо информация будет обсуждаться в социальных 
сетях или в СМИ, признавая исключительно официальную информацию. 

В работе представлены права, которыми может пользоваться насе-
ление при посещении очень необходимых мест (наличие маски, наличие 
записки с соответствующей информацией, документа, удостоверяющего 
личность и т.д.). 
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State of Emergency in Armenia under Conditions State of Emergency in Armenia under Conditions State of Emergency in Armenia under Conditions State of Emergency in Armenia under Conditions     
of Coronavirus Infectionof Coronavirus Infectionof Coronavirus Infectionof Coronavirus Infection    

Martun VirabyanMartun VirabyanMartun VirabyanMartun Virabyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: government decisions, rights, responsibilities, imminent 
danger, violation of law, constitution, regime, danger. 

In this article we have tried to present the fight against coronavirus in 
Armenia in emergency situations. After the decision of declaring a state of 
emergency was made, a sitting of the National Assembly was announced by the 
force of law. Studying various documents with legal force, we come to the 
conclusion that in case of imminent threat to the constitutional order, the 
government declares a state of emergency, takes measures to address the 
situation, addresses the people, the legal regime of the state of emergency 
established by law, which is adopted by a majority vote of the total number of 
deputies. 

A curfew has been set up for the joint management of the forces, ensuring 
the legal regime of the state of emergency, which includes various ministries, 
committees and governing bodies. 

In this article, we also presented the restrictions that were imposed on 
people infected with the coronavirus during the state of emergency. The law 
came into force on the decision that they will be punished if any information is 
discussed on social networks or in the media, accepting exclusively official 
information. 

The work presents the rights of the population in case of visiting very 
necessary places (the presence of a mask, the presence of a note containing the 
relevant information, an identity document, etc.). 
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ՀՏԴ 781.7 
ՍայաթՍայաթՍայաթՍայաթ----Նովան հայ կոմպոզիտորներիՆովան հայ կոմպոզիտորներիՆովան հայ կոմպոզիտորներիՆովան հայ կոմպոզիտորների    

    ստեղծագործության մեջստեղծագործության մեջստեղծագործության մեջստեղծագործության մեջ    
Նելլի Պապանյան Նելլի Պապանյան Նելլի Պապանյան Նելլի Պապանյան     

    
Հանգույցային բառեր.Հանգույցային բառեր.Հանգույցային բառեր.Հանգույցային բառեր. աշուղ, գուսան, ժողովրդական ձայնակարգ, 

ազատ իմպրովիզացիա, ներդաշնակ և բազմաձայն մտածելակերպ, 
տարբերակում, ենթաբազմաձայնություն  

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Յուրաքանչյուր ժողովրդի ազգային երաժշտության զարգացումը 

խարսխված է ժողովրդական և ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտար-
վեստի ակունքների վրա: Բացառություն չէ նաև հայ մասնագիտական 
երաժշտությունը, որի սկզբնավորումը վերաբերում է 19-րդ դարին, երբ 
ասպարեզ եկան Տ. Չուխաջյանը, Մ. Եկմալյանը, Ք. Կարա-Մուրզան, 
Ն. Տիգրանյանը և իհարկե Մեծն Կոմիտասն ու նրա գործի արժանի շա-
րունակողները՝ Ալ. Սպենդիարյանը, Ա. Տիգրանյանը, Ա. Խաչատրյանը: 

Հայ ժողովրդական մասնագիտական երաժշտության զարգացման 
գործում վիթխարի դերակատարություն են ունեցել գուսանները, տաղեր-
գուներրը, վիպասանները, աշուղները: Հայ գուսանական արվեստն ունի 
խոր ․քային ակունքներ գուսանները կիրթ, բազմակողմանի զարգացած 
երաժիշտներ էին, գուսանը երգիչ էր, բանաստեղծ և երգահան: Աշուղա-
կան արվեստն իր բնույթով խառնածին է, մեզանում սկսել է զարգանալ 
ավելի ուշ՝ 14-րդ դարից սկսած: Աշուղը ժողովրդական բանաստեղծ-
երգիչ է և երաժիշտ, ով հանպատրաստից երգ-իմպրովիզացիաները շա-
րադրում է լարային գործիքների նվագակցությամբ: Վ. Բրյուսովի բնորոշ-
մամբ հայ աշուղական արվեստի երևելիներից Սայաթ-Նովան «անհաս 
բարձունքի հասցրեց աշուղների պոեզիան» [4]: Հանճարեղ բանաստեղծ, 
երգիչ և կատարող Սայաթ-Նովան իրավամբ համարվում է հնչյունագրու-
թյան մեծագույն և եզակի վարպետներից մեկը, որը ոչ միայն երգիչ-
երաժիշտ են, այլև քնարերգու, փիլիսոփա, որը առանձնանում է խորագի-
տական մտածողությամբ, բարոյական անաղարտությամբ, հոգևոր 
ազնվությամբ: Նրա հանգավորման մեջ զգացվում է հայ միջնադարյան 
պոեզիայի ազդեցությունը: Գրականագետ Խ. Սարգսյանն իր «Սայաթ-
Նովա» գրքում նշել է. «Նարեկացու տաղերի վառ գույները, Ֆրիկի ըմբոստ 
ոգին, Կոնստանդին Երզնկացու շեշտված աշխարհասիրությունը, Աղթա-
մարցու հոգեկան տաղանդը, հայրենների ավարտուն գեղեցկությունը, 
Հովնաթանի և 17-18-րդ դդ. բազմաթիվ աշուղների սիրո և կյանքի 
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հրավերը – այդ ամենն առկա է Սայաթ-Նովայի ստեղծագործության մեջ, 
անկախ այն բանից ծանոթ էր նա իրեն նախորդող բանաստեղծներին, թե 
ոչ» [1, 126]: Հայ կոմպոզիտորներին աշուղական երգը գրավեց հարուստ 
մելոսով, ելևէջային գունագեղ հնչողությամբ, չափակշռութային բանա-
ձևերով, բազմաբնույթ ավանդական եղանակներով: Սայաթ-Նովայի 
ստեղծագործության մեջ ժողովրդական պոեզիան և երաժշտությունը 
հասան դասական նմուշների կատարելության: Պատահական չէ, որ նրա 
անձն ու ստեղծագործական ժառանգությունը միշտ գրավել են հարակից 
արվեստների գործիչներին: Նրա երգերի մեղեդիների հիման վրա 
ստեղծվել են մեծակտավ սիմֆոնիկ, վոկալ, երաժշտաբեմական, ինչպես 
նաև դաշնամուրային ստեղծագործություններ: Սայաթ-Նովայի թեմանով 
ստեղծագործել են Ս. Բարխուդարյանը, Ալ. Սպենդիարյանը, Ա. Խաչա-
տրյանը, Ստ. Ջրբաշյանը, Գր. Հախինյանը, Ա. Բաբաջանյանը, Ալ. Հարու-
թյունյանը, Ռ. Մլքեյանը. 

Սայաթ-Նովայի կյանքի ու գործունեության առաջին ուսումնասիրու-
թյունը հանրայնացրել է Գևորգ Ախվերդյանը 1852 թվականին Մոսկ-
վայում լույս տեսած Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի առաջին հրատա-
րակությամբ: Նա Սայաթ-Նովայի Դավթարից վերծանել է երգերի տեքս-
տերը, գրել աշուղի համառոտ կենսագրականը: Սրանով հիմք է դրվել 
սայաթնովայագիտությանը:  

Հայ կոմպոզիտորների անդրադարձը ՍայաթՀայ կոմպոզիտորների անդրադարձը ՍայաթՀայ կոմպոզիտորների անդրադարձը ՍայաթՀայ կոմպոզիտորների անդրադարձը Սայաթ----ՆովայինՆովայինՆովայինՆովային    
20-րդ դարի սկզբին հայ կոմպոզիտորները կարևոր քայլ կատարե-

ցին՝ ներդաշնակելով և բազմաձայներով աշուղական երգը: Այս ասպարե-
զում առաջին քայլերը կատարեցին Քր. Կարա-Մուրզան, Մ. Եկմալյանը, 
Ն. Տիգրանյանը և այլք: Նրանք անչափ հոգատարությամբ վերաբերվեցին 
աշուղական մեղեդիներին՝ պահպանելով նրանց եղանակները, օգտա-
գործելով ներդաշնակման ամենապարզ միջոցները: Սայաթ-Նովայի 
«Դուն էն գլխեն իմաստուն իս» երգը գրավել է տարբեր կոմպոզիտորների: 
Ալ. Սպենդիարյանն օգտագործել է իր «Երևանյան էտյուդներ»-ում, 
Ա. Խաչատրյանը՝ «Գայանե» բալետում («Լուսաբաց» պատկերում), 
Ալ. Հարությունյանը՝ «Սայաթ-Նովա» օպերայում՝ կապված աշուղի մտքե-
րի և տրամադրությունների հետ: Նրանցից յուրաքանչյուրը երգի մեղեդին 
ներկայացնում է տարբեր երանգավորմամբ, ներդաշնակման յուրատիպ 
միջոցներով, բայց միշտ հավատարիմ մնալով աշուղական երգին բնորոշ 
իմպրովիզացիոն շարադրանքին, ազգային ձայնակարգին և կշռու-
թայնությանը: ․Հայ դասական սիմֆոնիզմի հիմնադիրներից Ա Սպենդիարյանը 
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խորությամբ ուսումնասիրել է և ստեղծագործաբար կիրառել աշուղական 
արվեստին բնորոշ իմպրովիզացիոն շարադրանքը, չափակշռութավոր 
ազատությունը, ձայնակարգային առանձնահատկությունները: Կոմպոզի-
տորի «Երևանյան էտյուդներ»-ն երկմաս սյուիտաձև շար է՝ կառուցված 
հակադրության սկզբունքով: Առաջին համարում հեզաճկուն, նազանի 
կանացի «Էնզելի» պարի համար որպես նախաբան է օգտագործում 
Սայաթ-Նովայի հիասքանչ «Դուն էն գլխեն իմաստուն իս» երգի մեղեդին, 
որը սկզբում հնչում է որպես խոհափիլիսոփայական մտորում, իսկ 
երկրորդ անցկացման ժամանակ ձեռք է բերում դրամատիկ մենախոսու-
թյան բնույթ: Թեմայի շարադրանքի և զարգացման համար կոմպոզիտորն 
օգտագործում է տարբերակային ձևը, հավատարիմ է մնում մաժոր-մինո-
րային համակարգին, բայց լայնորեն կիրառում է ժողովրդական ձայնա-
կարգին բնորոշ կվարտ և կվինտակորդներ, ձայնառություններ, ինչպես 
նաև դասական բազմաձայնության հնարներից՝ իմիտացիաներ, հակա-
շարադրանքներ, ստրետաներ և այլն: Թեմայի գործիքավորումը մոտ է 
ժողովրդական նվագարանների հնչողությանը (մենակատարող ջութակը 
նմանակում է քամանչային) [8]: 

Սայաթ-Նովայի երգերի եղանակները մեզ են հասել բանավոր ավան-
դույթով, մեծ խնամքով և հոգատարությամբ այդ եղանակները պահպանել 
է Շարա Տալյանը: Այդ երգերից 1932 թ. Ս. Բարխուդարյանը մշակեց 
աշուղի 8 երգը` «Բլբուլի հիդ լաց իս էլի», «Ուստի՞ գու քաս, ղարիբ բլբուլ», 
«Դուն էն գլխեն իմաստուն իս», «Յիս քու ղիմաթըն չիմ գիդի», «Ինչ կոնիմ 
հեքիմըն», «Քանի վուր ջան իմ», «Մե խոսկ ունիմ իլթիմազով», «Չիս 
ասում, թե լաց իս էլի»: Յուրաքանչյուր երգի ներդաշնակմանը Ս. Բար-
խուդարյանը մոտեցել է չափազանց հոգատարությամբ՝ ձգտելով հավա-
տարիմ մնալ մեղեդիների հնչերանգային շարադրանքին և կառուցված-
քին: Ամեն երգի բնույթին և բովանդակությանը համապատասխան` նա 
գտնում է ներդաշնակման և շարադրանքի այնպիսի հնարներ, որոնցով 
ընդգծի հեղինակի ինքնատիպ մտածելակերպը՝ պահպանելով աշուղա-
կան արվեստին բնորոշ իմպրովիզացիոն ազատ կատարողական կերպը: 
Շատ հաճախ դաշնամուրն ընդօրինակում է դհոլի կամ դափի հարվածա-
յին կշռութայնությունը: Մշակումներում ազգային ժողովրդական գունո-
լորտը (կոլորիտը) պահպանվում է` շնորհիվ պլագալ դարձվածքների 
գերակշռության: Սայաթ-Նովայի ողբալի փիլիսոփայության խորությունը 
առավել ցայտուն է արտահայտված «Դուն էն գլխեն իմաստուն իս» 
երգում, ուր լսվում են ոչ միայն աշուղի տառապանքն ու հալածանքը, այլև 
նրա մերձավորների ցավն ու վիշտը, նրանց աքսորն ու բանտարկումը, 
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բայց միշտ նա գտնում է հպարտություն և արժանապատվություն 
արտահայտող խոսքեր. 

Դուն էն գըլխեն իմաստուն իս, խիլքտ հիմարին բաբ մի՛ անի,Դուն էն գըլխեն իմաստուն իս, խիլքտ հիմարին բաբ մի՛ անի,Դուն էն գըլխեն իմաստուն իս, խիլքտ հիմարին բաբ մի՛ անի,Դուն էն գըլխեն իմաստուն իս, խիլքտ հիմարին բաբ մի՛ անի,    
Էրազումըն տեսածի հիդ միզի մե հեսաբ մի՛ անիԷրազումըն տեսածի հիդ միզի մե հեսաբ մի՛ անիԷրազումըն տեսածի հիդ միզի մե հեսաբ մի՛ անիԷրազումըն տեսածի հիդ միզի մե հեսաբ մի՛ անի…………    
կամ ․․․․Ամեն մարթ չի կանա խըմի՝ իմ ջուրըն ուրիշ ջըրեն էԱմեն մարթ չի կանա խըմի՝ իմ ջուրըն ուրիշ ջըրեն էԱմեն մարթ չի կանա խըմի՝ իմ ջուրըն ուրիշ ջըրեն էԱմեն մարթ չի կանա խըմի՝ իմ ջուրըն ուրիշ ջըրեն է     
Ամեն մաԱմեն մաԱմեն մաԱմեն մարթ չի կանա կարթա՝ իմ րթ չի կանա կարթա՝ իմ րթ չի կանա կարթա՝ իմ րթ չի կանա կարթա՝ իմ գիրընգիրընգիրընգիրըն    ուրիշ գըրեն է:ուրիշ գըրեն է:ուրիշ գըրեն է:ուրիշ գըրեն է:    
Ս. Բարխուդարյանի 8 երգերի մշակումները, ներդաշնակումները 

գեղարվեստական նոր մակարդակի հասցրին մեծ բանաստեղծի երգար-
վեստը  [4]: 

1963 թվականին կոմպոզիտոր Գրիգոր Հախինյանը Եղիշե Չարենցի, 
Հովհ. ․Շիրազի և Հովհ  Թումանյանի բանաստեղծությունների հիման վրա 
գրել է «Սայաթ-Նովա» եռամաս կանտատը սիմֆոնիկ նվագախմբի, 
երկսեռ երգչախմբի և սոպրանոյի համար: Կոմպոզիտորը հաջորդաբար 
բացահայտում է աշուղի բազմակողմանի կերպարը 1-ին մասում՝ հենվե-
լով «Դուն էն հուրին իս» երգի հնչերանգի վրա, 2-րդ մասը կանտատի 
դրամատուրգիական կենտրոնն է, այստեղ յուրօրինակ զարգացում է 
ստանում «Ուստի գու քաս, ղարիբ բլբուլ» երգի մեղեդին, և 3-րդ մասն 
ընկալվում է որպես աշուղի և նրա ստեղծագործության գովերգում, 
հիմնված է «Աշխարումս ախ չիմ քաշի» երգի հնչերանգի վրա: 
Գ. Հախինյանի ազգային երաժշտական մտածելակերպը բացահայտվում 
է ժողովրդական և աշուղական արվեստի մեղեդային, հնչերանգային և 
չափակշռութային յուրատիպ տարրերի կիրառման շնորհիվ: Սայաթ-
Նովայի թեմատիկայի վրա է հիմնված նաև կոմպոզիտորի Պոեմը 
ջութակի և նվագախմբի համար: 

1969 թ. հունիսին Երևանի օպերայի և բալետի պետական ակադե-
միական թատրոնում կայացավ Ալ. Հարությունյանի «Սայաթ-Նովա» օպե-
րայի առաջնաբեմը: Մտահաղացումը վաղուց էր ծնվել: Դեռևս 20-րդ 
դարի 50-ական թվականներին Ա. Ադամյանը գրեց լիբրետտո Սայաթ-
Նովայի մասին, որը հետաքրքրեց նաև Ա. Խաչատրյանին, սակայն առա-
վել հետևողական եղավ Ալ. Հարությունյանը, ում համար Սայաթ-Նովայի 
կենսագրությունը, նրա երգային արվեստը հայ ժողովրդի կյանքի, 
ազգային բնավորության, ազգային գեղարվեստական մշակույթի, 
ժողովրդի մտքերի և իղձերի տիպական կողմերի արտահայտությունն է: 
Լիբրետտոն գրեց Հակոբ Խանջյանը: Հեղինակների մտահղացմամբ օպե-
րայի հորինվածքը (կոմպոզիցիան) ներկայանում է յուրատիպ եռապա-
տում պայմանական ենթավերնագրերով՝ 
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1-ին արար՝ Սայաթ-Նովա – ժողովուրդ, 
2-րդ արար՝ Սայաթ-Նովա – պալատ, 
3-րդ արար՝ Սայաթ-Նովա – Հաղպատ: 
Ամբողջ օպերայով որպես ռեֆրեն անցնում է Սայաթ-Նովայի անա-

ղարտ և գեղեցիկ սիրո զգացմունքը դեպի Աննան: Հենց այս միջանցիկ 
թեման էլ ստեղծագործությանը հաղորդում է քնարական հուզականու-
թյուն, բանաստեղծականություն, իսկ երաժշտությունը ձեռք է բերում 
ոգեշունչ-կրքոտ և եղերերգական-թախծոտ երանգավորում: Կոմպո-
զիտորն օպերայում Սայաթ-Նովային ներկայացնում է բազմակողմանի՝ 
սիրահարված քնարերգու աշուղ-բանաստեղծ, ժողովրդի և երկրի ճակա-
տագրին նվիրյալ հայրենասեր: Նրա երաժշտական լեզուն հիմնված է 
հայկական ժողովրդական և աշուղական հնչերանգային և չափակշռու-
թային տարրերի վրա: Հարությունյանը օպերայի երաժշտության մեջ 
առանց վարանելու օգտագործել է աշուղի հանրաճանաչ երգերի մեղեդի-
ները կամ մեջբերյալների ձևով, կամ միջնորդավորված, իսկ «Դուն էն 
գըլխեն իմաստուն իս» երգը դառնում է լայթթեմա՝ հնչելով Սայաթ-
Նովային բնութագրող հանգուցային պահերին, դրամատիկական և 
հուզային գագաթնակետերում: Գործողության ընթացքից կախված` այս 
թեման հնչում է մերթ հուզական-կրքոտ, մերթ ողբագին-տագնապալի, 
մերթ ցասումնալից-բողոքական: Թեման հնչում է նաև Սայաթ-Նովայի 
բացակայության ժամանակ, երբ նրա մասին խոսում է ժողովուրդը կամ 
մտովի նրան է դիմում Աննան: 

Օպերայում լայթթեմաների նշանակություն են ստանում նաև աշուղի 
այլ երգերի մեղեդիներ՝ «Քամանչա», «Քանի վուր ջան իմ»: Այս մեղե-
դիների շարադրանքում կոմպոզիտորը հավատարիմ է մնում սեփական 
գրելաոճին, ներդաշնակ և բազմաձայն մտածելակերպին` դրանք մոտեց-
նելով Սայաթ-Նովայի երաժշտության հնչերանգային ակունքներին: Այդ 
առումով Հարությունյանը շարունակել է Կոմիտասի, Ալ. Սպենդիարյանի 
ավանդույթները  [6]: 

Սայաթ-Նովայի երաժշտական մտածելակերպը հոգեհարազատ է 
եղել Ա. Խաչատրյանին, որը պայմանավորված էր նաև Թիֆլիսի 
երաժշտական մթնոլորտով, ուր անցել են կոմպոզիտորի մանկությունն 
ու պատանեկությունը: Արվեստագետը խորությամբ ուսոմնասիրել է հայ-
կական աշուղական արվեստի և հատկապես Սայաթ-Նովայի ստեղծա-
գործությունը, դրանք յուրօրինակ կիրառել է իր երաժշտական շարա-
դրանքների մեջ: Ստեղծագործական բազում թելերով միմյանց հետ 
կապված են եղել նաև Ա. Խաչատրյանն ու Ա. Բաբաջանյանը: 1978 թվա-
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կանին լսելով Մեծ կոմպոզիտորի մահվան լուրը` Ա. Բաբաջանյանն իր 
հոգու կսկիծն արտահայտում է` դաշնամուրի մոտ նստած նվագելով, և 
ինքնաբուխ ստեղծվում է «Էլեգիա»-ն՝ նվիրված Ա. Խաչատրյանի հիշա-
տակին՝ հիմնված Սայաթ-Նովայի «Քանի վուր ջան իմ» երգի մեղեդու 
վրա: Այս երգին դիմել են տարբեր կոմպոզիտորներ, սակայն յուրաքանչ-
յուրն այն մշակել է սեփական ստեղծագործական սկզբունքներով, բայց 
հավատարիմ մնալով Սայաթ-Նովայի ոգուն և մտածելակերպին: 
Ա. Բաբաջանյանն իր «Էլեգիա»-յում ոչ միայն պահպանել է աշուղի քնա-
րական երգի մեղեդայնությունը, այլև դաշնամուրային շարադրանքը 
հարստացրել է ներդաշնակ նուրբ երանգներով և ենթաբազմաձայնու-
թյամբ: Բացի այդ` կոմպոզիտորը, հավատարիմ մնալով աշուղական 
երգի քառյակային ձևին, այն վերափոխել է աննշան տարբերակային 
տարրերով: 

Ենթաբազմաձայնային միջոցներով հարստացված աշուղական երգի 
ոճավորման ու մշակման հետաքրքիր օրինակ է Ռ. Մլքեյանի կամերային 
երգչախմբի համար կատարված 10 մշակումներից «Աշխահումս ախ չիմ 
քաշի» խմբերգը: 

Եզրակացության փոխարենԵզրակացության փոխարենԵզրակացության փոխարենԵզրակացության փոխարեն    
Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ նշենք, որ թեմատիկ նյութի ուսում-

նասիրությունը դեռևս շարունակություն է պահանջում, նախանշելով 
ավելի խոր հետազոտությունների հնարավորություն 21-րդ դարի հայ 
կոմպոզիտորների ստեղծագործական որոնումնմերի և հայտնագործու-
թյունների ոլորտում: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Հասրաթյան Մ., Սայաթ-Նովա, Երևան, 1963:  
2. Հարությունյան Մ., Բարսամյան Ա., Հայ երաժշտության պատմու-

թյուն (հնագույն շրջանից մինչև մեր օրերը), Երևան, 1996: 
3. Аматуни С., Арно Бабаджанян (инструментальное творчество), 

Ереван, 1985.  
4. Магакян М., Саркис Бархударян, Ереван, 1978. 
5. Саркисян С., Армянская музыка в контексте ХХ века, Москва, 2002. 
6. Тигранов Г., Армянский музыкальный театр, т. 3, Ереван, 1975. 
7. Шахназарова Н., О национальном в музыке, Москва, 1968. 
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СаятСаятСаятСаят----Нова в произведениях армянских композиторовНова в произведениях армянских композиторовНова в произведениях армянских композиторовНова в произведениях армянских композиторов    
Нелли Папанян Нелли Папанян Нелли Папанян Нелли Папанян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: ашуг, гусан, народный лад, свободная импровизация, 

гармоническое и полифоническое мышление, вариантность, подголосоч-
ная полифония 

В статье рассматриваются проблемы использования интонаций и 
мелодий Саят-Новы в произведениях армянских композиторов 20-го века. 
Выявлены методы обработки мелодий, способы многоголосного изложе-
ния, особенности использования ладоинтонационного, метроритми-
ческого мышления, принятого в народно-профессиональной музыке, 
индивидуальный подход в трактовке образа Саят-Новы у разных компози-
торов, а также способы обрисовки духовного мира самого ашуга как 
образец лирического мировоззрения. Рассмотрены способы обработки 
ашугских тем в произведениях С. Бархударяна, А. Спендиаряна, 
А. Бабаджаняна, А. Арутюняна, Р. Млкеяна. 

    
SayatSayatSayatSayat----Nova in the Works of Armenian ComposersNova in the Works of Armenian ComposersNova in the Works of Armenian ComposersNova in the Works of Armenian Composers    

NellNellNellNelliiii    PapPapPapPapanyan anyan anyan anyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: ashoogh, goosan, musical mood, free improvisation, 
harmonious and polyphonic ways of thinking, differentiation, subsonic 
polyphony 

In the article the main problems of using Sayat-Nova’s intonations and 
melodies in the works of Armenian composers of the twentieth century are 
mentioned. The methods of melody processing, the methods of polyphonic 
presentation, the ways of using the singularity of ladointonational, 
metrorhythmic peculiarities of music, accepted in folk music, an individual 
approach of professionals to the interpretation of Sayat-Nova’s character, as 
well as ways of depicting the spiritual world of ashoogh himself as an example 
of a lyrical worldview, have been revealed. The methods of analyzing the 
original treatments of the ashoogh’s themes are reviewed in the works of 
S.Barxudaryan, A. Spendiaryan, A. Babajanyan, A. Harutyanyan, R. Mlkeyan. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    03.09.03.09.03.09.03.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    10.09.10.09.10.09.10.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 172  
Ջոն Ռոլսի Ջոն Ռոլսի Ջոն Ռոլսի Ջոն Ռոլսի ««««ԱրդարություԱրդարություԱրդարություԱրդարությունը որպես անաչառություննը որպես անաչառություննը որպես անաչառություննը որպես անաչառություն» » » » 

հայեցակարգի անկյունաքարերըհայեցակարգի անկյունաքարերըհայեցակարգի անկյունաքարերըհայեցակարգի անկյունաքարերը․․․․        
ուտիլիտարիզմի և ինտուիցիոնիզմի քննադատությունըուտիլիտարիզմի և ինտուիցիոնիզմի քննադատությունըուտիլիտարիզմի և ինտուիցիոնիզմի քննադատությունըուտիլիտարիզմի և ինտուիցիոնիզմի քննադատությունը    

    
Համլետ Սիմոնյան Համլետ Սիմոնյան Համլետ Սիմոնյան Համլետ Սիմոնյան     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. անտեղյակության քող, հանրային պայմա-

նագիր, հավասարության նախնական դիրք, հասարակություն, ազատու-
թյուն, բարիք, բաշխում 

ՆաՆաՆաՆախաբանխաբանխաբանխաբան    

Սոցիալական արդարության՝ որպես փիլիսոփայական երևույթի 
հրատապությունն ու անհրաժեշտությունը երբեք չափազանցված չեն. 
ներկայումս թեմային առնչվող խնդիրների բազմազանությունն ու ապա-
կենտրոնացվածությունը փաստում են, որ թե՛ արևմուտքի երկրների, թե՛ 
Հայաստանի հանրատնտեսական, քաղաքական դաշտերում տարատե-
սակ մեխանիզմների և ընթացակարգերի ստեղծման (որդեգրման) և զար-
գացման հսկայական բացեր կան: Ռոլսի տեսությունն այս իմաստով 
փորձում է ուրույն կերպով լուծում տալ հանրային արդարությանը վերա-
բերող մի շարք խնդիրների՝ մասնավորապես անդրադառնալով հանրա-
յին հաստատություններին ու դրանց պատշաճ գործունեությանը: Աշխա-
տանքի խնդիրներից են ցույց տալ արդարության՝ որպես հանրա-փի-
լիսոփայական առանցքային երևույթի տարորոշումը քաղաքական փի-
լիսոփայության համատեքստում, ինչպես նաև վերհանել դրա գործառու-
թյան համար անհրաժեշտ հիմնաքարերը՝ ըստ Ռոլսի: Հոդվածի նպա-
տակն է քննադատական վերլուծության միջոցով ներկայացնել տեսու-
թյան հիմնադրույթները՝ դրանք կապելով հասարակության ներսում 
տեղի ունեցող գործընթացներին (խոսքը հիմնականում բարիքների 
բաշխմանն է վերաբերում), ցույց տալ արդարության ռոլսյան ուսմունքի 
գերակայությունը բարոյագիտական այլ ուսմունքների նկատմամբ, 
ինչպես նաև անդրադառնալ որոշ տեսանկյունների, որոնք Ռոլսին 
դարձրել են քննադատության թիրախ: 

Հայեցակարգի հիմնադրույթներըՀայեցակարգի հիմնադրույթներըՀայեցակարգի հիմնադրույթներըՀայեցակարգի հիմնադրույթները    
20-րդ դարում արդարության հղացքի հայեցակարգման գործում 

անուրանալի ավանդ թողած ամերիկացի քաղաքական մտածող Ջոն 
Ռոլսը իր «Արդարության տեսություն» մագիստրալային տեսության մեջ 
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առաջ քաշեց ««««արդարությունը որպես անաչառությունարդարությունը որպես անաչառությունարդարությունը որպես անաչառությունարդարությունը որպես անաչառություն» (justice as fairness) » (justice as fairness) » (justice as fairness) » (justice as fairness) 
հայեցակարգը, որի հենքի վրա էլ հնարավոր էր դառնում դուրս բերել ու 
սահմանել արդարության ռոլսյան երկու սկզբունքները. վերոնշյալ հայե-
ցակարգը, ինչպես նաև երկու սկզբունքները, չնայած քննադատություն-
ների մեծ ալիքին, որը հետևեց աշխատության հրատարակմանը, առանց-
քային նշանակություն ձեռք բերեցին հանրային արդարությանը վերաբե-
րող փիլիսոփայական մտայնություններում:  

Աշխատանքի հենց առաջին գլխում հեղինակը սահմանում է այն 
հայեցակարգային հիմքը, որի շուրջ պետք է կառուցի «արդարությունը 
որպես անաչառություն» հայեցակարգը՝ ակնարկելով վերջինիս հիմնա-
կան գծերի մասին: Այս առիթով նախևառաջ կարևոր է նկատել, որ մտա-
ծողը արդարությունը քննարկում է որպես հանրային հաստատություն-
ների առաքինություն: «Արդարությունը սոցիալական ինստիտուտների 
առաջնային առաքինությունն է, ինչպես որ ճշմարտությունը՝ մտքի հա-
մակարգերինը» [6],- գրում է Ռոլսը և այստեղից էլ հանգում նրան, որ ոչ 
իրավական հաստատություններն ու օրենքները պետք է բարեփոխվեն: 
Հաշվի առնելով վերը բերված փաստը, այնուամենայնիվ, չպետք է կար-
ծել, որ մտածողն այսկերպ երկրորդական պլան է մղում անհատին՝ 
որպես արդարության սուբյեկտ: Արդարությունը նշանակում է, որ յուրա-
քանչյուր անհատ ունի հավասար իրավունքներ և ազատություններ, 
որոնք չեն կարող նվազեցվել կամ մերժվել` փոխարենը ծառայելով որևէ 
այլ անձի կամ նույնիսկ ամբողջ հասարակության օգտին: Ռոլսը սա 
անվանում է անձեռնմխելիություն` հիմնված արդարուանձեռնմխելիություն` հիմնված արդարուանձեռնմխելիություն` հիմնված արդարուանձեռնմխելիություն` հիմնված արդարության վրա թյան վրա թյան վրա թյան վրա (an (an (an (an 
inviolability founded on justice):inviolability founded on justice):inviolability founded on justice):inviolability founded on justice):    Այստեղ արդեն նկատելի են Ռոլսի տեսու-
թյան անհատակենտրոնության նախասաղմերը, ինչպես նաև հայեցա-
կարգային-արժեքաբանական հակասությունները Ա. Բերլինի հետ: 
Հանդես գալով արժեքային փլուրալիզմի դիրքերից՝ Բերլինն այն համոզ-
մանն էր, որ հասարակության ներդաշնակության ապահովման, հիմնա-
րար բոլոր արժեքների ու նպատակների պատշաճ իրականցման համար 
հարկավոր է իրավիճակային փոխզիջումայնություն, այն է՝ որոշ արժեք-
ների իրագործման համար զոհաբերել մյուսները՝ կախված իրավիճակից: 
Մասնավորապես անդրադառնալով ազատությանը՝ Բերլինը գրում է. 
««««Այնուամենայնիվ ճիշտ է, որ որոշ մարդկանց ազատությունն ինչԱյնուամենայնիվ ճիշտ է, որ որոշ մարդկանց ազատությունն ինչԱյնուամենայնիվ ճիշտ է, որ որոշ մարդկանց ազատությունն ինչԱյնուամենայնիվ ճիշտ է, որ որոշ մարդկանց ազատությունն ինչ----որ որ որ որ 
ժամանակ պետք է կրճատվի` հանուն մյուսների ազատության ժամանակ պետք է կրճատվի` հանուն մյուսների ազատության ժամանակ պետք է կրճատվի` հանուն մյուսների ազատության ժամանակ պետք է կրճատվի` հանուն մյուսների ազատության 
ապահովմանապահովմանապահովմանապահովման» » » » [4]: Նման դիրքորոշմանը Ռոլսն ուղղակիորեն չէր կարող 
նախապատվություն տալ, ուստի ամրապնդելով արժեքային մոնիզմի 
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առավելությունը՝ ընդգծում էր ամեն անհատի՝ հավասար իրավունքներ և 
ազատություններ ունենալու հանգամանքը:  

«Արդարությունը որպես անաչառություն» հայեցակարգի քննարկ-
ման համատեքստում կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է Ռոլսը սահմա-
նում հասարակությունը, և ինչ հարաբերություններ են ունենում մարդիկ 
հասարակության մեջ: Սահմանելով հասարակությունը որպես փոխա-
դարձ օգուտի համար համագործակցային համարձակ ձեռնարկում` 
հեղինակը նշում է, որ չնայած մարդիկ հասարակության մեջ համագոր-
ծակցաբար աշխատում են շահավետ նպատակների համար, այնուամե-
նայնիվ նրանց մոտ առկա է շահերի ինքնություն: «Թեև որևէ հասարա-
կություն փոխադարձ օգուտի համար համագործակցային համարձակ 
ձեռնարկում է, այնուամենայնիվ սովորաբար այն բնութագրվում է ինչ-
պես շահերի բախումով, այնպես էլ՝ համընկմամբ: Շահերի համընկնում 
կա, քանի որ հանրային համագործակցությունը բոլորի համար հնարա-
վոր է դարձնում ավելի լավ կյանք, քան կլիներ, եթե յուրաքանչյուրը պար-
տադրված լիներ ապրելու իր սեփական ջանքերով: Շահերի բախում կա, 
քանի որ մարդիկ անտարբեր չեն, թե ինչպես են իրենց համագործակցու-
թյամբ ստեղծված ավելի մեծ օգուտները բաշխվում, քանի որ իրենց նպա-
տակներին հետամուտ լինելու համար նրանցից յուրաքանչյուրը 
նախընտրում է ավելի մեծ, քան ավելի քիչ մասնաբաժին: Հարկավոր է 
սկզբունքների հավաքակազմ օգուտների այս բաժանումը որոշադրող 
զանազան սոցիալական կարգադրումների միջև ընտրելու և պատշաճ 
բաշխիչ մասնաբաժինների շուրջ համաձայնություն երաշխավորելու 
համար: Այս սկզբունքները սոցիալական արդարության սկզբունքներն են. 
հասարակության հիմնական հաստատություններում դրանք տրա-
մադրում են իրավունքների ու պարտականությունների հատկացման 
եղանակ ու սահմանում հանրային համագործակցության օգուտների ու 
բեռների համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան բաշխումը» [6]: Կարճ ասած, հասարակու-
թյան մեջ մարդկանց փոխներգործունեության հետևանքով առաջացած 
բարիքների/բեռների բաշխումը պետք է ունենա որոշակի հավասարա-
կշռություն: Ռոլսն իրականում զարգացնում է բաշխիչ արդարության՝ 
նախարդիության մտքին բնորոշ թեզը, որը լավագույնս իր ձևակերպումն 
ստացել է Արիստոտելի ուսմունքում. ««««Արդար է այն, ինչը համաԱրդար է այն, ինչը համաԱրդար է այն, ինչը համաԱրդար է այն, ինչը համամասմասմասմաս----
նական էնական էնական էնական է»»»» [3]: Առաջադրելով ««««երկրաչափական համաերկրաչափական համաերկրաչափական համաերկրաչափական համամասմասմասմասնունունունությունթյունթյունթյուն»»»» 
եզրույթը՝ Արիստոտելը պնդում էր, որ բարիքի/չարիքի բաշխումը պետք է 
լինի համամասնական: Անհամամասնություն առաջանում է, երբ մարդ 
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ստանում է ավելի շատ բարիք, քան իրեն բաժին է հասնում, կամ ստա-
նում է ավելի քիչ չարիք, որ իրեն պետք է բաժին հասներ [3]: Այնուամե-
նայնիվ, պետք է նկատի ունենալ, որ Արիստոտելը, ինչպես իր ուսուցիչ 
Պլատոնը, իր ուսմունքի հիմքում ուներ հինհունական պոլիսակենտրոն 
մտածողության խորը կնիքը, որի շրջանակում էլ բաշխիչ արդարության 
վերջնակետը ներդաշնակ պոլիսն էր՝ խիստ դերաբաշխումով ու սոցիալ-
քաղաքական կյանքում մարդկանց միջև հստակորեն տեսանելի տարբե-
րություններով: «Նրանք երկուսն էլ իրենց հայեցակարգերը կառուցում են 
նույն հղացքի վրա, որոնք արտահայտում են նախարդիության աստիճա-
նակարգություններ ենթադրող մտահորիզոնի հիմնական կողմնորոշում-
ները» [2]: Ռոլսը, թեև որդեգրելով բաշխիչ արդարության անտիկ 
ուսմունքներին հատուկ որոշ գծեր, հակադարձում է անտիկ մտահորիզո-
նում գերակշռող այն գաղափարին, որ մարդիկ ի բնե անհավասար են: 
Ընդհակառակը՝ ազատական փիլիսոփան ընդգծում է մարդկանց հավա-
սարությունը, որն էլ լավագույնս դրսևորվել է արդարության իր երկու 
սկզբունքներում: Ռոլսը անդրադառնում է նաև արդարության համընդ-
հանուր ըմբռնմանը` նշելով, որ. «Եթե հասարակության մեջ կա արդա-
րության հանրային ըմբռնում, ապա այդ հասարակությունը համարվում է 
լավ կարգաբերվածլավ կարգաբերվածլավ կարգաբերվածլավ կարգաբերված»»»» [6]: Սա այն հասարակությունն է, որը կառուցարկ-
ված է իր անդամների օգուտը առաջ տանելու համար, որտեղ յուրաքանչ-
յուրն ընդունում է ու գիտի, որ մյուսները ընդունում են արդարության 
նույն սկզբունքները, և հանրային հաստատությունները հիմնականում 
բավարարում են ու հայտնի են որպես այդ սկզբունքները բավարարող 
հաստատություններ: Չնայած իր ժամանակի հասարակությունները 
հեռու էին լավ կարգաբերված լինելուց, այսինքն՝ մարդիկ կարող էին ան-
համաձայնություն ունենալ այն բանի շուրջ, թե որ սկզբունքները պետք է 
սահմանեն իրենց համագործակցային միության հիմնական կանոնները, 
սակայն մտածողն այն կարծիքին էր, որ մարդիկ, այնուամենայնիվ, 
կարող են ունենալ արդարության զգացում, ուստիև հասկանալ, ձևա-
վորել ու հետևել հասարակության բարիքին հանգեցնող հայեցակարգի: 

Հեղինակի՝ «արդարությունն իբրև անաչառություն» հայեցակարգը 
քննարկելիս հարկ է առանձնացնել որոշ անկյունաքարային գաղափար-
ներ, որոնք օգնում են հնարավոր դարձնել այդ անաչառությունը: «Արդա-
րությունն իբրև անաչառություն» գաղափարի հիմքում ընկած է հավասա-
րության նախնական դիրքում անաչառության հայեցակարգը, որն էլ 
վերածվում է արդարության սկզբունքների: Հասարակական ինստիտուտ-
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ներում սրանց կիրառումը պետք է անաչառ գործարքի հետևանք լինի և 
հանգեցնի արդար արդյունքների [7]: Հարց է առաջանում. հասարակու-
թյան կազմակերպման ինչպիսի՞ ձև կընտրեին բանական մարդիկ, եթե 
նրանք լինեին անկախության և հավասարության նախնական դիրքումհավասարության նախնական դիրքումհավասարության նախնական դիրքումհավասարության նախնական դիրքում և 
սկսեին համագործակցության սիստեմ մշակել: Այս ամենն էլ ավելի ման-
րամասն բացատրելու համար Ռոլսը դիմում է հասարակական դաշինքի 
գաղափարին: ««««ԱրդարությոԱրդարությոԱրդարությոԱրդարությունը որպես անաչառություն գաղափարը ւնը որպես անաչառություն գաղափարը ւնը որպես անաչառություն գաղափարը ւնը որպես անաչառություն գաղափարը 
օրինակն է այն բանի, ինչը ես անվանում եմ հանրային պայմանագիր օրինակն է այն բանի, ինչը ես անվանում եմ հանրային պայմանագիր օրինակն է այն բանի, ինչը ես անվանում եմ հանրային պայմանագիր օրինակն է այն բանի, ինչը ես անվանում եմ հանրային պայմանագիր 
(social contract)»(social contract)»(social contract)»(social contract)» [6]:[6]:[6]:[6]: Մտածողի համոզմամբ` հանրային պայմանագիրը 
համարժեք կաղապար է արդարության սկզբունքների դրսևորման հա-
մար, քանի որ համաձայնության անաչառությունն ապահովվում է նրա-
նով, որ մասնակիցները համաձայն են այն սկզբունքներին, որոնց պետք է 
հետագայում ենթարկվեն: «Արդարությունը որպես անաչառություն» տե-
սության գաղափարն այն է, որ արդարությունն այստեղ ներկայանում է 
որպես համաձայնության օբյեկտ: Հանրային համագործակցության շրջա-
նակներում մարդիկ հավասարության նախնական դիրքում ընտրում են 
այն սկզբունքները, որոնք էլ ծառայում են հասարակության կառուցվածքի 
ստեղծմանն ու զարգացմանը: Պայմանագրի նպատակը արդարության 
սկզբունքների որոշումն է հավասարության վիճակից: Հավասարության 
նախնական դիրքը համապատասխանում է ավանդական պայմանագրա-
կանությանը ներհատուկ «բնական վիճակ» եզրույթին: Ինչ վերաբերում է 
բնական վիճակին, Ռոլսը կարծում է, որ սա ամենևին էլ հավասարության 
վիճակ չէ, որովհետև որոշ մարդիկ ունեն ավելի շատ բանական տա-
ղանդներ, նախնական ռեսուրսներ, ավելի մեծ ուժ կամ վաճառքի գերիշ-
խանություն: Այսպիսինները, բնականաբար, ի վիճակի են ավելի մեծ ար-
տոնություններ ունենալ` հետևապես ստիպելով մնացածին գնալ զիջում-
ների: Բնության այսպիսի անորոշությունները ազդում են բոլորի վրա, 
բայց կան մարդիկ, ովքեր ավելի լավ են կարողանում ելք գտնել դժվար 
իրավիճակից, ուստի վերջիններս չեն համաձայնի դիմել հանրային պայ-
մանագրի, մինչև բնությունը չամրագրի նրանց բնական առավելություն-
ները: Այսպիսի փաստը, անխոս, անարդար է` ըստ Ռոլսի: Եվ քանի որ 
նմանատիպ բնական (նախնական) առավելությունները անցանկալի են, 
դրանք չպետք է ոչ մի կերպ արտոնություն տան մարդուն կամ էլ թերաց-
նեն նրան արդարության սկզբունքները որոշելու համար: Ուստի հարկա-
վոր էր մի նոր բան, որը կկանխեր մարդկանց` իրենց կամայական առա-
վելություններից օգտվելը: Ռոլսը տալիս է սրա բանալին` ի հայտ բերելով 
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իր հայտնի ««««անտեղյակության քողանտեղյակության քողանտեղյակության քողանտեղյակության քող» (veil of ignorance) » (veil of ignorance) » (veil of ignorance) » (veil of ignorance) կոչվող մտային 
փորձը,    ըստ որի` արդարության սկզբունքները ձևակերպող անհատները 
չունեն կարևոր և բազմակողմանի տեղեկություն իրենց մասին: Վերո-
նշյալ անտեղյակության քողը բացառում է մարդկանց տեղեկացվածու-
թյունն իրենց պաշտոնի, մասնագիտության, տաղանդի, առողջության, 
ֆիզիկական ուժի, խավային պատկանելության, արժանիքների ու կարո-
ղությունների, բարիքի անհատական հայեցակարգի վերաբերյալ: Այս 
ամենն իր հերթին կբացառի, ըստ Ռոլսի, որևէ հատուկ շահերի պաշտ-
պանություն կամ ներքին պայմանավորվածություն՝ ի վնաս փոքրամաս-
նության: Ռոլսը անդրադառնում է նաև քաղաքական կուսակցություն-
ներին`գրելով. «Քաղաքական կուսակցությունները չգիտեն իրենց հասա-
րակության մասնավոր հանգամանքները, այն է` չիմանալ հասարակու-
թյան տնտեսական, քաղաքական իրավիճակը, մշակույթի և քաղաքա-
կրթության զարգացման մակարդակը: Միակ բանը, որ տեսնում են կու-
սակցությունները, այն է, որ իրենց հասարակությունը ենթակա է արդա-
րությանը և այն ամենին, ինչ վերջինս ենթադրում է: Կասկած չկա նաև, որ 
նրանք գիտեն, թե ինչ են հասարակությունը, քաղաքական և տնտեսա-
կան հարաբերությունները» [6]:  

Անտեղյակության քողի պարագայում անհատի սեփական շահա-
խնդրության ենթադրությունը ստանում է նույն նպատակը, ինչ գթագթագթագթա----
սրտուսրտուսրտուսրտությունըթյունըթյունըթյունը, այսինքն՝ մարդը կարեկցաբար նույնականանում է հասա-
րակության յուրաքանչյուր անդամի հետ և հաշվի առնում նրանց բարիքը՝ 
որպես իր սեփական [5]: 

Պետք է նշել, որ անտեղյակության քողը ընկած է արդարացի 
ինստիտուտների առաջացման գործընթացի չորս փուլերի հիմքում: Այս 
փուլերից յուրաքանչյուրի ընթացքում անտեղյակության քողը աստիճա-
նաբար չքանում է` ենթադրյալ պայմանագրի մասնակիցներին տալով 
ավելի լիարժեք գիտելիքներ հասարակության և սեփական անձի վերա-
բերյալ, իսկ վերջին` չորրորդ փուլում քողn ամբողջությամբ վերանում է: 
Առաջին փուլում մտածողը ներկայացնում է նախնական դիրքի հասկա-
ցությունը: Հենց այց փուլում են հասարակության ներկայացուցիչների 
կողմից ընտրվում արդարության սկզբունքները: Արդարության սկզբունք-
ներն ընտրելուց հետո սկսվում է երկրորդ փուլը` արդար քաղաքական 
սահմանադրության ստեղծումը, որը իր հերթին էլ ավելի պիտի ամրա-
պնդի մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները: Քողա-
զերծման երրորդ փուլում հիմնադրվում են տնտեսական և հանրային 
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քաղաքականության մեխանիզմները: Այս փուլում սահմանադրությունը 
հաստատում է հավասար քաղաքացիության և քաղաքական արդարու-
թյան ապահով ընդհանուր կարգավիճակ: «Այստեղ և՛ սոցիալական, և՛ 
տնտեսական քաղաքականությունը նպատակաուղղված է ամենաքիչ 
առավելություն ունեցողի երկարաժամկետ ակնկալիքների ավելացմանը 
հնարավորության անաչառ հավասարության պայմաններում» [6]: 
Վերջին` չորրորդ փուլում դիտարկվում են ֆորմալ արդարության խնդիր-
ները` դատավորների ու պաշտոնյաների կողմից արդարացի օրենքների 
ու կանոնների անաչառ կիրառման վերաբերյալ: Այս փուլում բոլորը 
ունեն ամբողջական հասանելիություն բոլոր փաստերին: «Այստեղ, պարզ 
է, չկա ոչ մի պատճառ անտեղյակության քողի որևէ ձևի համար. բոլոր 
սահմանափակումները վերացվել են»,- գրում է Ռոլսը [6]:  

Վերադառնալով նախնական դիրքին՝ կարող է հարց առաջանալ՝ ի 
վերջո ինչպես են հասարակության անդամները, ովքեր զուրկ են նման 
համալիր տեղեկատվությունից, ի զորու լինելու որոշարկել արդարության 
սկզբունքներ. հավասարության նախնական դիրքում պայմանագիր 
կնքողներն ունեն երեք հիմնական շահախնդրություն` արդարության 
արդյունավետ զգացում զարգացնելու, բարիքի հայեցակարգի ձևավոր-
ման, շտկման, հետամուտ լինելու, ինչպես նաև այդ հայեցակարգով 
հաջողելու: Ստացվում է՝ հավասարության նախնական դիրքը, որտեղ 
մարդիկ անտեղյակության քողի ներքո են, դառնում է ստատուս-քվո, և 
ուստի դրանում տեղի ունեցած համաձայնությունները անաչառ են: Սա էլ 
ապացուցում է «արդարությունն իբրև անաչառություն» վերտառության 
պատշաճությունը, քանի որ այն փոխանցում է այն գաղափարը, որ ար-
դարության սկզբունքները գոյացել են նախնական դիրքում, որը հենց 
անաչառության դիրք է: 

Ռոլսի՝ մոնիստական ավանդույթի հիման վրա կառուցած 
ուսմունքը, չնայած լինելով ամենահեղինակավորներից մեկը, այնուամե-
նայնիվ, ունի բացթողումներ, որոնց էլ հետագայում անդրադարձել ու 
տարբեր տեսանկյուններից քննադատության են ենթարկել Մ. Ուոլզերը 
(փլուրալիզմի դիրքերից), Մ. Սենդելը (տեսական ոչ բավարար հիմքերի և 
դեօնթոլոգիական լիբերալզմի համար), և այլք: Արդարության ռոլսյան 
իմաստավորման կարևոր բացթողումներից մեկը բարիքների բաշխման 
խնդիրն է. մտածողի առաջարկած բաշխիչ համակարգը, թվում է, համ-
ընդհանուր է բոլոր բարիքների համար, և չկան առանձին բարիքների 
բաշխմանն ուղղված այլ ընթացակարգեր: Տեղին է նկատում 
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Հ. Թադևոսյանը, որ Ռոլսի տեսության շրջանակներում ոչինչ չի ասվում 
այն մասին, թե ինչպես պետք է վարվել բարիքների տարբեր տեսակների 
հետ [1]: Եվ իրոք, բաշխիչ համակարգի նման բացը մտացածին է դարձ-
նում իրական պայմաններում մարդկային փոխհարաբերություններում 
բարիքների արդարացի բաշխման հնարավորությունը: Ու հարց է առա-
ջանում. հնարավո՞ր է արդյոք, որ բոլոր բարիքները բաշխվեն միևնույն 
սկզբունքով: Փլուրալիզմի դիրքերից՝ Մ. Ուլոզերը, ի հակադրություն 
Ռոլսի, բացասական պատասխան է տալիս՝ հաշվի առնելով բարիքների 
բազմազանությունը. «Եվ բարիքների այս բազմազանությանը համապա-
տասխանում է բաշխիչ համակարգերի, գործորդների և չափանիշների 
բազմազանություն» [8]: Այսինքն՝ ամեն բարիք պետք է բաշխի տարբեր 
մեխանիզմների ու համակարգերի միջոցով: Սա բաշխիչ արդարության 
կարծես ավելի իրատեսական մեկնաբանություն է, որը նաև ավելի 
հեշտությամբ կարող է կիրառվել մեր օրերում:  

Եվս մեկ կարևոր հանգամանք. զարգացնելով «արդարությունը 
որպես անաչառություն» հայեցակարգը՝ Ռոլսը նպատակ ունի նաև ցույց 
տալ վերջինիս գերազանցությունը այլ վարդապետությունների՝ մասնա-
վորապես ուտիլիտարիզմի և ինտուիցիոնիզմի հանդեպ:  

Ուտիլիտարիզմը համարելով նպատակաբանական ուսմունք՝ մտա-
ծողը նշում է, որ արդարության իր առաջարկած ուսմունքը դեօնթոլոգիա-
կան է, որն ի տարբերություն ուտիլիտարիզմի, չի մեկնաբանում իրա-
վունքը որպես բարիքը առավելագույնի հասցնելու միջոց [6]: Ուտիլիտա-
րիզմում անկարևոր է, թե ինչպես են բավարարվածությունները բաշխ-
վում հասարակության անդամների միջև. հավասարությունը կամ անա-
չառությունն ըստ այդմ, հաշվի չեն առնվում: Էականն այն է, որ հասարա-
կության բավարարվածության/բարիքի հանրագումարը առավելագույնի 
հասցվի, ու այս ամենը, բնականաբար, դեմ էին արդարության ռոլսյան 
ուսմունքին: Բացի դրանից, ուտիլիտարիզմը բարոյական է համարում 
ընդհանուրի բարօրության համար առանձին անհատի բարիքի սահմա-
նափակումը, ինչը, ինչպես արդեն նշվել է, սկզբունքորեն հակասում է 
Ռոլսի տեսությանը, որում անհատի երջանկությունը կամ բարիքը չի 
կարող զոհաբերվել հանուն համընդհանուր բարիքի կամ երջանկության: 
Ռոլսը պնդում է, որ նախնական դիրքում մարդիկ կմերժեին օգտակարու-
թյան սկզբունքը՝ փոխարենը առաջնորդվելով արդարությունը որպես 
անաչառությամբ, քանի որ վերջինս սկսում է այն մտքից, որ յուրա-
քանչյուր անհատ ունի անձեռնմխելի բնական իրավունք արդարության 
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նկատմամբ, իսկ ուտիլիտարիստական տեսության մեջ անհատի բնական 
իրավունքները հարգվում են այնքանով, որքանով դրանք օգտակար են 
ընդհանուր բավարարվածությունը առավելագույնի հասցնելու համար: 
Քանի որ ուտիլիտարիզմը որևէ սահմանափակում չի դնում «լավ»-ի սահ-
մանման հարցում, կարող է ստեղծվել իրավիճակ, երբ մարդիկ գոհունա-
կություն գտնեն միմյանց հանդեպ խտրականությունից: Քանի որ սա 
կլիներ «լավ»-ը, հասարակությունը, հետևաբար, կփորձեր այն առավելա-
գույնի հասցնել: Նման իրավիճակ Ռոլսի արդարության տեսության մեջ 
հնարավոր չէ, որովհետև անտեղյակության քողը ապահովում է, որ հա-
վասար ազատության հիմնարար սկզբունքը միակ բանական ընտ-
րությունը լինի: «Արդարությունը որպես անաչառություն հայեցակարգում 
«իրավունք» հասկացությունը նախորդում է «բարիք» հասկացությանը» 
[6],– գրում է մտածողը: 

Արդարության ուսմունքի շրջանակներում Ռոլսն անդրադառնում է 
նաև ինտուիցիոնիզմին՝ նշելով, որ ինտուիցիոնիստական հայեցակար-
գերի դեպքում հանգում ենք առաջնահերթության խնդրի առաջնահերթության խնդրի առաջնահերթության խնդրի առաջնահերթության խնդրի (pr(pr(pr(problem of oblem of oblem of oblem of 
priority): priority): priority): priority): Ստացվում է այնպես, որ ինտուիցիոնիզմի պարագայում ունե-
նում ենք բազմակի սկզբունքներ, և դրանց միջև առաջնահերթություն 
նշանակելու այլ տարբերակ չկա, քան ինտուիցիային ապավինելը: 
Ինտուիցիոնիզմը չի առաջարկում որևէ կառուցողական չափանիշԻնտուիցիոնիզմը չի առաջարկում որևէ կառուցողական չափանիշԻնտուիցիոնիզմը չի առաջարկում որևէ կառուցողական չափանիշԻնտուիցիոնիզմը չի առաջարկում որևէ կառուցողական չափանիշ արարարարդադադադա----
րուրուրուրության մրցակցային սկզբունքների պատշաճ շեշտադրումը որոշելու թյան մրցակցային սկզբունքների պատշաճ շեշտադրումը որոշելու թյան մրցակցային սկզբունքների պատշաճ շեշտադրումը որոշելու թյան մրցակցային սկզբունքների պատշաճ շեշտադրումը որոշելու 
համար համար համար համար [6]: Եվ քանի որ չկա խելամիտ էթիկական չափում կամ համա-
պատասխան կանոն, որը կօգնի առաջնահերթություն սահմանել արժեք-
ների/սկզբունքների միջև, ապա. «Արդարության ինտուիցիոնիստական 
հայեցակարգը, կարելի է ասել, կիսահայեցակարգ էկիսահայեցակարգ էկիսահայեցակարգ էկիսահայեցակարգ է» [6]: Պարզ է, որ 
բազում սկզբունքների առկայությունն ու առաջնահերթության սահմա-
նելու չափումի բացակայությունը կարող են խարխլել համագործակցային 
հարաբերությունների մեջ գտնվող հասարակության հիմքերը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ռոլսի «Արդարության տեսություն» աշխատությունը առանքային 
դեր ունի հանրային արդարության մերօրյա քննարկումներում: Ազա-
տական գաղափարախոսության հիմքերի վրա կառուցված «արդարու-
թյունը՝ որպես անաչառություն» հայեցակարգը քննարկելիս հարկ է նկա-
տել դերն ու կարևորությունը հասկացութային այն ապարատի, որը ներ-
հատուկ է Ռոլսի տեսությանը. խոսքը մասնավորապես «հանրային պայ-
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մանագիր», «հավասարության նախնական դիրք», նաև «անտեղյակության 
քող» եզրույթների մասին է, իսկ վերջիններս, ինչպես արդեն պարզ 
դարձավ, անկյունաքարային են արդարության վերոնշյալ տեսության 
համար: Տեսության առավելություններն էլ՝ ավելի ամուր հենքի վրա ներ-
կայացնելու համար հատկանշական է դիտարկել այն ուտիլիտարիզմի և 
ինտուիցիոնիզմի հետ համեմատության առանցքի շուրջ: Կարևոր է նշել 
նաև, որ թեև դառնալով քննադատության թիրախ մի շարք մտածողների 
կողմից՝ Ռոլսի ուսմունքը շարունակում է մեծ հեղինակություն վայելել 
արևմտյան քաղաքական մտքում, ինչպես նաև հենակետ հանդիսանալ 
հանրային արդարության շուրջ կառուցվող քաղաքական ու փիլի-
սոփայական խոսույթում: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Основы концепции «Основы концепции «Основы концепции «Основы концепции «ССССпппправедливость как честность»раведливость как честность»раведливость как честность»раведливость как честность» Джона РолзаДжона РолзаДжона РолзаДжона Ролза: : : : 
ккккритика утилитаризма иритика утилитаризма иритика утилитаризма иритика утилитаризма и    интуитивизмаинтуитивизмаинтуитивизмаинтуитивизма    

ГамлетГамлетГамлетГамлет    Симонян Симонян Симонян Симонян     
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: занавес неведения, общественный договор, исходное 

положение равенства, общество, равенство, благо, распределение 
Актуальность и необходимость социальной справедливости как 

философского феномена никогда не преувеличивается. В настоящее время 
разнообразие и децентрализация вопросов, связанных с этой темой, 
доказывают наличие огромных пробелов в разработке (принятии) и 
развитии различных механизмов, процедур в социально-экономической и 
политической сферах как западных стран, так и Армении. В этом смысле 
теория Ролза пытается предоставить уникальное решение ряда проблем, 
связанных с социальной справедливостью, в частности, обращаясь к 
социальным институтам и их надлежащему функционированию. Одна из 
задач данной работы – показать определение справедливости как ключе-
вого социально-философского явления в контексте политической филосо-
фии, а также выявить основы, необходимые для ее функционирования по 
Ролзу. Цель статьи – представить основы теории посредством крити-
ческого анализа, связать их с процессами внутри общества (эти процессы в 
основном относятся к распределению благ), показать превосходство 
учения Ролза о справедливости над другими моральными учениями, а 
также рассмотреть некоторые особенности, за которые Ролза критиковали. 
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The Cornerstones of John Rawls’ Concept ofThe Cornerstones of John Rawls’ Concept ofThe Cornerstones of John Rawls’ Concept ofThe Cornerstones of John Rawls’ Concept of    “Justice as Fairness”:“Justice as Fairness”:“Justice as Fairness”:“Justice as Fairness”:    
Criticism of Utilitarianism and IntuitionismCriticism of Utilitarianism and IntuitionismCriticism of Utilitarianism and IntuitionismCriticism of Utilitarianism and Intuitionism    
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: veil of ignorance, social contract, initial position of equality, 

society, equality, good, distribution 
The urgency and necessity of social justice as a philosophical phenomenon 

is never exaggerated. Nowadays, the diversity and decentralization of issues 
related to the topic prove that there are huge gaps in the creation (adoption) 
and development of various mechanisms and procedures in socio-economic and 
political spheres of both the Western countries and Armenia. In this sense, 
Rawls’ theory attempts to provide a unique solution to a number of problems 
related to social justice, especially by referring to social institutions and their 
proper functioning. One of the tasks of this article is to show the determination 
of justice as a key socio-philosophical phenomenon in the context of political 
philosophy, as well as to identify the cornerstones necessary for its functioning, 
according to Rawls. The purposes of the article are to present the foundations of 
the theory through critical analysis by linking them to processes occurring 
within a society (these processes mostly refer to distribution of goods), to show 
the superiority of Rawls’ theory of justice over other moral doctrines, as well as 
to address some features for which Rawls has been criticized.  
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ՀՏԴ 172 
Գործադիր իշխանության ձևավորման Գործադիր իշխանության ձևավորման Գործադիր իշխանության ձևավորման Գործադիր իշխանության ձևավորման 

առանձնահատկությունառանձնահատկությունառանձնահատկությունառանձնահատկություննննները կառավարման տարբեր երը կառավարման տարբեր երը կառավարման տարբեր երը կառավարման տարբեր 
համակարգերումհամակարգերումհամակարգերումհամակարգերում    

Գնել Տիգրանյան Գնել Տիգրանյան Գնել Տիգրանյան Գնել Տիգրանյան     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. պետություն և իշխանություն, կառավարու-
թյուն, կառավարման համակարգ, նախագահական կառավարում, 
խորհրդարանական կառավարում, երկմանդատ կառավարում, 
անցումային հասարակություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
    Պետությունը որոշակի տարածքում մարդկային հարաբերություն-

ները կարգավորող, բացարձակ ղեկավարման գործառույթներ իրակա-
նացնող քաղաքական կազմակերպություն է: Այն ոչ միայն սահմանում է 
մարդկանց և հասարակական սուբյեկտների գործունեության և վարքագծի 
կանոնները, այլև անհրաժեշտության դեպքում հարկադրանքի մեթոդ-
ներով դրանք պարտադրում է հասարակությանը: Իր հիմնական գոր-
ծառույթներն իրականացնելու ընթացքում պետությունը ինքնակատա-
րելագործվել է, փոխել կառավարման համակարգերն ու ղեկավարման 
ձևերը, իշխանության կիրառման և իրականացման մեթոդները: Որքան էլ 
տարբեր են կառավարման տեսակները, այսուհանդերձ դրանց ընդ-
հանրության հենքի վրա պատմականորեն ձևավորվել և այսօր կիրառելի 
են երեք հիմնական ուղիներ՝ նախագահական, պառլամենտական և երկ-
մանդատ: Որդեգրելով կառավարման որոշակի կաղապար (մոդել), գոր-
ծադիր իշխանության կազմավորման սկզբունք՝ պետությունը միջազգայ-
նորեն արդեն փորձարկված համակարգը հարմարեցնում է իր ազգային և 
պետական շահերին, աշխարհընկալմանն ու աշխարհայեցողությանը:    

    
Գործադիր իշխանությունԳործադիր իշխանությունԳործադիր իշխանությունԳործադիր իշխանություն    

Որպես քաղաքական համակարգի հիմնական և վճռորոշ տարր՝ 
պետությունը անցել է զարգացման, փոխակերպման և կայացման երկար 
ճանապարհ: Պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ պետություններ, 
որոնք միմյանցից տարբերվում են ղեկավարման կարգով, ազգային 
կառուցվածքի առանձնահատկություններով, իրավաքաղաքական մշա-
կույթով: Սակայն պետությունների տարբերակման կամ հատկորոշման 
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գլխավոր սկզբունքները մնում են կառավարման համակարգը, պետական 
իշխանությունների ձևավորման սկզբունքներն ու տարանջատման յուրա-
հատկությունները: Այս խնդրին ժամանակին անդրադարձել է նույնիսկ 
հույն փիլիսոփա Արիստոտելը: Նա առաջարկում էր ոչ թե իշխանու-
թյունը բաժանել-տարանջատել, այլ պետության գործառույթները բաշխել 
առանձին ճյուղերի և մարմինների միջև: Երկու դեպքում էլ ենթադրվում է 
հակակշիռների, սահմանազատման և զսպման այնպիսի գործիքակազմի 
ստեղծում, որը կբացառի իշխանության զավթումը որևէ մարմնի կողմից1: 

Անցյալի պետությունների կառավարման համակարգում պետական պետական պետական պետական 
իշխաիշխաիշխաիշխանության մարմիննության մարմիննության մարմիննության մարմին և գործադիրգործադիրգործադիրգործադիր    իշխանություն իշխանություն իշխանություն իշխանություն (կառավարություն) 
եզրույթները նույնացվել են: Սակայն ժամանակակից իրավաքաղաքա-
կան հարաբերությունների համատեքստում պետության գործադիր 
իշխանությունը դիտվում է իբրև ընդհանուր իշխանության միայն մեկ 
ինքնուրույն ճյուղ, որն ունի հստակ իրավասուբյեկտություն և գործում է 
որոշակի տարածության ու ժամանակի մեջ: 

Գործադիր իշխանության ձևավորման, գործառույթների, իշխանու-
թյան մյուս ճյուղերի նկատմամբ վերահսկողական սկզբունքների շնոր-
հիվ պետությունները բաժանվում են ըստ կառավարման համակարգերի: 
Յուրաքանչյուր պետություն, ելնելով իր աշխարհաքաղաքական դիրքից, 
ազգային առանձնահատկություններից, ժողովրդավարական նորմերի 
կիրառման պատմական մշակույթից, որդեգրում է կառավարման յուրա-
հատուկ համակարգ, ստեղծում է վերջինիս ձևավորման առանձնահա-
տուկ մեխանիզմ: Սակայն որքան էլ տարբեր են պետությունները, այսու-
հանդերձ նրանց կառուցվածքում կան որոշակի ընդհանրություններ, 
որոնց հետևանքով դրանք միավորվում են մեկ ընդհանուր տիպի մեջ: 
Ավելին, կան պետություններ, որոնց կառավարման և ղեկավարման 
ձևերը երկար ժամանակ արդարացնում են իրենց և միջազգայնորեն դիտ-
վում իբրև կառավարման դասական օրինակ կամ կաղապար: Այդպիսի 
համակարգերում գործադիր իշխանությունը պետության մեջ իրականաց-
նում է հանրային իշխանության գործառույթ, հետևաբար պետության 
հիմնական կառավարումը տեղի է ունենում առավելապես գործադիր 
իշխանության միջոցով՝ ապահովելով պետական կառավարման ճյուղերի 
գործունեության ներդաշնակությունն ու սուբյեկտայնությունը: Հետևա-

                                                                 
1 Տե´ս  Խաչատրյան Հ. Մ., Իշխանությունների տարանջատում և պառլամեն-

տարիզմ, Երևան, 1994, էջ 5: 
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բար պետական տարբեր օղակների կառավարումը իրականացնում է 
գործադիր իշխանությունն իր բազմաճյուղ ենթահամակարգերի միջոցով: 
Պետական ինստիտուտների, գործադիր մարմնի գործառութային արդյու-
նավետությունը հիմնավորվում է միայն պրակտիկ գործադրման ընթաց-
քում: Տեսագործնական կիրառման ընթացքում յուրաքանչյուր պետու-
թյուն իր զարգացմանը համապատասխան որոշում է գործադիր իշխա-
նության գործառույթները՝ ընդհանուր առմամբ պահպանելով նրա ձևա-
վորման առանձնահատկությունները: 

«Գործադիր իշխանություն» եզրույթը առաջին անգամ գործածել է 
անգլիացի փիլիսոփա Ջոն Լոկը: Նա գտնում էր, որ իշխանության յուրա-
քանչյուր ճյուղ պետք է ունենա հստակ լիազորություն ու գործառույթ2: 
Լոկը, հետագայում նաև Մոնտեսքյոն առաջարկում էին պետական 
իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմինները տարանջատել, իսկ 
կառավարման բնագավառին տալ մշտապես գործող կարգավիճակ: Այն 
իր տարբեր դրսևորումներով և ենթամարմիններով պետք է աշխատի 
ինքնուրույն՝ առանց ենթարկվելու այլ մարմինների ճնշումներին և 
թելադրանքին: Պետականության զարգացման ընթացքում գործադիր 
իշխանությունը հատկապես ժողովրդավարական հասարակարգերում 
դարձել է ինքնուրույն և հասարակական կյանքում իրականացնում է 
օրենսդիր իշխանության կողմից ընդունված իրավական ակտերի 
պահանջները3: Այս պահանջը հնարավոր է իրականացնել միայն այն 
պարագայում, երբ պետական իշխանության ճյուղերը խստորեն տարան-
ջատված են, ունեն հակակշռման հիմնավորված գործիքակազմեր և 
դրանք կիրառելու տեխնոլոգիա:  

Մարդկային հասարակությանը լավագույնս կառավարելու 
փնտրտուքը պետություններին տարել է տարբեր ուղիներով: Սակայն 
կառավարման բազմաբնույթ համակարգերն ունեն ընդհանրություններ, 
ինչի հետևանքով դրանք խմբավորվել են կառավարման մեկ ձևի մեջ: 
Կառավարման ձևը պետության կառուցվածքի միջուկն է, քանի որ այն 
ապահովում է պետական համակարգի ինքնուրույնությունը4: 
        

                                                                 
2 Տե՛ս  Փիլիսոփայության  պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան (խմբա-

գիր՝ Իովչուկ Մ. Տ.), 1979, էջ 216: 
3 Տե՛ս  Հովհաննիսյան Ս. Ս.,  Քաղաքագիտություն, Երևան,  2007, էջ  45: 
4 Տե՛ս  Тененбаум  В. О.,  Государство, система  категорий, Саратов, 1971, էջ 185: 
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Գործադիր իշխանության դասականԳործադիր իշխանության դասականԳործադիր իշխանության դասականԳործադիր իշխանության դասական    կաղապարկաղապարկաղապարկաղապարներներներներ    

Գործադիր իշխանության ձևավորման և գործառութային սկզբունք-
ների հիման վրա պետություններն ըստ կառավարման համակարգի 
բաժանվում են նախագահական, պառլամենտական և երկմանդատ՝ 
կիսանախագահական-կիսապառլամենտական տեսակների: Կառավար-
ման համակարգի բնույթը որոշվում է մեկ հարցի պարզաբանմամբ՝ ո՛ր 
սուբյեկտի կողմից է ձևավորվում կառավարությունը (այս դեպքում՝ գոր-
ծադիր մարմինը), և վերջինս ո՛ւմ է պատասխանատու: 

Կառավարման այս դասական ձևերը մշտապես կատարելագործվում 
են, փոխակերպվում, բայց կառուցվածքային գլխավոր մեթոդը՝ գործադիր 
իշխանության ձևավորման մեխանիզմը, մնում է անփոփոխ: 

Կառավարման նախագահական կաղապարի հիմքերը ձևավորվել են 
18-րդ դարում, երբ ստեղծվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ պետու-
թյունը: 1787 թ. սահմանադրությամբ որոշվեց ԱՄՆ-ի կառավարման հա-
մակարգը: Իրավաքաղաքական ամերիկյան փիլիսոփայությունը գրեթե 
փոփոխությունների չի ենթարկվել, տարիների ընթացքում իրականաց-
ված քաղաքական փոխակերպումները ընդամենը լավագույնս կատարե-
լագործել են համակարգը5: Համակարգային փոփոխությունները կարելի է 
դիտել իբրև գործադիր իշխանության հաջորդափոխության արժեքային 
ծրագիր և հասարակության անընդհատական զարգացող պահանջմունք-
ների բավարարման միջոց:  

Հայտնի է, որ նախագահական կառավարման համակարգերն ունեն 
տարբերակիչ հատկանիշներ, որոնք որոշվում են նախագահի ընտրու-
թյան մեթոդի և ժամկետի, լիազորությունների մակարդակում: Սակայն, 
ընդհանուր առմամբ, դասական կաղապարներում պետական իշխանու-
թյան բարձրագույն մարմինները ձևավորվում են քաղաքական ընտրու-
թյունների ճանապարհով: Որպես պետության գլուխ՝ նախագահը կատա-
րում է նաև վարչապետի գործառույթ, ձևավորում է կառավարությունը և 
ղեկավարում այն: Նախագահն իրավասու է չհամաձայնել օրենսդիրների 
կողմից կառավարությանն անվստահություն հայտնելու պահանջին և 
ունի Ազգային ժողովն արձակելու սահմանադրական իրավունք6: Կառա-

                                                                 
5 Տե´ս  Հարությունյան Է․Ա., Անցումային հասարակությունը որպես տրանս-

ֆորմացիոն գործունեության  համակարգ, Երևան, 2000, էջ 177: 
6 Տե՛ս  Арановский К. В., Государственное право зарубежных стран, Москва, 

1998,  էջ 162: 
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վարման նախագահական շատ պետություններ շեղվել են դասական այս 
մոտեցումից և որդեգրել նոր մոտեցում: Օրենսդիր մարմինը չի կարող 
լուծարել գործադիր իշխանությունը, իսկ նախագահը չունի խորհրդա-
րանը արձակելու լիազորություն: Նախագահի կողմից կազմած գործադիր 
իշխանությունը դասական առումով կառավարություն չէ: Դեպարտա-
մենտները իրականում համարվում են նախագահի խորհրդականներ և 
իրենց վարչական ու իրավական գործառույթները իրականացնում են 
առավելապես նախագահի հրահանգով: Նախագահի կողմից արձակած 
կատարողական հրամանները իրենց իրավական բնույթով համարժեք են 
օրենքներին և ենթակա պարտադիր կատարման: Ահա թե ինչու գործա-
դիր իշխանությունը պատասխանատու և հաշվետու է միայն նախագահի 
առջև: Սահմանադրությամբ իշխանության մարմինները խստորեն սահ-
մանազատված են: 

Կառավարման պառլամենտական համակարգի ձևավորման իրա-
վաքաղաքական պայքարը սկսվել է դեռևս 17-րդ դարում Անգլիայում: 
Այստեղ նախապես կայացավ նոր կաղապարի փիլիսոփայական հիմնա-
վորում, ապա պայքարը թևակոխեց քաղաքական դաշտ, որտեղ պառլա-
մենտարիզմի կողմնակիցները հաղթեցին թագավորական միապետական 
ուժերին: Ժամանակի ընթացքում կառավարման խորհրդարանական 
կաղապարը նույնպես ենթարկվել է անընդհատական փոփոխություն-
ների, սակայն գլխավոր պահանջները պահպանվել և այսօր կիրառվում 
են տարբեր պետություններում: 

Գործադիր իշխանությունը ձևավորվում է քաղաքական ընտրու-
թյունների միջոցով: Խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնության քվե 
ստացած քաղաքական ուժը կամ դաշինքը վարչապետի գլխավորությամբ 
կազմում է կառավարություն: Այս պարագայում կառավարությունը գոր-
ծադրում է օրենսդիր մարմնի ընդունած օրենքները, հետադարձորեն 
ազդում դրանց բարեփոխման, օրենքների, նորմատիվ այլ ակտերի իրա-
վական բացերի սրբագրման վրա: Կառավարությունը լուծում է պետա-
կան կառավարման ընթացիկ խնդիրները, պլանավորում տարեկան 
բյուջետային ծախսերը, կառավարում և ղեկավարում է երկրի ծրագրված 
գործունեությունը, կատարում օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործա-
ռույթներ: Հանրային կառավարումը իրականացվում է նաև գործադիր 
իշխանության ենթահամակարգերի, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների միջոցով: Մեծանում է քաղաքացիական հասարակության 
դերն ու հսկողությունը կառավարման բնագավառում: 
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Որքան էլ գործադիր իշխանությունն ինքնուրույն միավոր է, իրակա-
նացնում է սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված իր լիազորու-
թյունները, այսուհանդերձ, շնորհիվ հակակշիռների գործող գործիքների, 
նրա նկատմամբ վերահսկողություն կարող է իրականացնել օրենսդիր 
մարմինը: Գործընթացների և գործառույթների հստակ տարանջատման 
շնորհիվ իշխանության այս երկու օղակները երկուստեք բացահայտում 
են հնարավոր վրիպումներն ու թերացումները, ձևավորում գործելակեր-
պի և հանդուրժողականության այնպիսի միջավայր, որի մեջ կատարելա-
գործվում են օրենսդրությունը և դրա շրջանակներում իրականացվող 
կառավարումը: 

Կառավարման համակարգի խառը կամ երկմանդատ՝ կիսանախա-
գահական-կիսապառլամենտական դասական կաղապարի հիմնադիրը 
Ֆրանսիան է, որտեղ մինչև այժմ այն կիրառվում է: Ընտրական համա-
կարգի համաձայն՝ հասարակությունը կառավարման մեկ մանդատ 
տալիս է նախագահին, իսկ երկրորդը՝ օրենսդիր մարմնին: 

Այսպիսի կառավարման դեպքում գործադիր իշխանությունը, սահ-
մանադրական հստակ պահանջի համաձայն, ձևավորվում է քաղաքա-
կան երկու մարմինների՝ նախագահի և պառլամենտի համաձայնությամբ 
և փոխլրացմամբ7: Եթե նախագահն ու պառլամենտի մեծամասնությունը 
պատկանում են միևնույն քաղաքական ուժին, գործադիր իշխանության 
ձևավորումն ընթանում է սահուն ու անցնցում: Հակառակ դեպքում առա-
ջանում են բարդություններ, կողմերը քաղաքական ճգնաժամից խուսա-
փելու ըմբռնումով կարող են գնալ փոխզիջումների: 

Երկմանդատ կառավարման համակարգ որդեգրած շատ երկրներում 
պետության քաղաքական գլխավոր ինստիտուտը նախագահն է, որոշ 
դեպքերում առաջնային դերը պատկանում է վարչապետին: Ժամանակ 
առ ժամանակ ղեկավարման այս թևերի լիազորությունները փոփոխվում 
են, երբեմն՝ հավասարակշռվում: Անցումային հասարակության այսպիսի 
փոխակերպումների ընթացքում երբեմն նախկին արժեքներն ու հարաբե-
րությունները մնում են կենսունակ, դժվարությամբ են փոփոխվում 
քաղաքական գիտակցությունն ու հասարակական հարաբերությունները: 

Վերջին շրջանում առաջ է քաշվում կառավարման համակարգի նոր 
կաղապարի՝ վարչապետության գոյության խնդիրը: Այս տեսակետը հիմ-
նավորվում է որոշ երկրներում վարչապետի՝ իշխանության մյուս մար-

                                                                 
7 Տե´ս  Պետրոսյան Ռ. Հ., Քաղաքագիտություն, Երևան,  2002, էջ 122: 
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մինների նկատմամբ իրավասությունների գերակայության արձանա-
գրմամբ: Կարծում ենք՝ սա ճիշտ մոտեցում չէ: Կառավարության ղեկա-
վարի սահմանադրական իրավունքների և լիազորությունների բացար-
ձակացումը ընդամենը օրենսդրական կարգավորման արդյունք է: Նույ-
նիսկ այս պարագայում կառավարման էությունն ու բնույթը եթե թվացյալ 
վարչապետական են, ապա դրա ձևն ու բովանդակությունը հանգում են 
հայտնի կաղապարներից որևէ մեկին: Իրականում վարչապետական 
ենթադրյալ կառավարումը ընդամենը ենթահամակարգ է. այն ածանց-
վում է կառավարման երկմանդատ կամ խորհրդարանական հայտնի 
կաղապարներից որևէ մեկից: 

ԵզրակացուԵզրակացուԵզրակացուԵզրակացությունթյունթյունթյուն    

Այսպիսով՝ կառավարման վարչակարգերը հավերժական չեն, դրանք 
ստեղծում են մարդիկ և մարդկանց համար: Վարչակարգի արդյունավե-
տությունը գնահատվում է հասարակության ինքնակատարելագործման և 
ժողովրդավարական նորմերի զարգացման չափանիշներով: Կառավար-
ման ձևերը, գործիքակազմերն ու մեթոդները կարող են անընդհատ 
փոփոխվել: Սակայն մարդկությունն արդեն գտել է գործադիր իշխանու-
թյան արդյունավետ ձևավորման առավել ընդհանրական կաղապարներ, 
որոնք տարբեր փոխակերպումներով կիրառվում են տարբեր պետու-
թյուններում ու հասարակարգերում: Հաջողված և կիրառելի են համար-
վում այն կաղապարները, որոնք համապատասխանում են տվյալ հասա-
րակության աշխարհընկալմանն ու գաղափարախոսությանը: 
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Особенности формирования исполнительной властиОсобенности формирования исполнительной властиОсобенности формирования исполнительной властиОсобенности формирования исполнительной власти    
в разных системах управленияв разных системах управленияв разных системах управленияв разных системах управления    

Гнел Тигранян Гнел Тигранян Гнел Тигранян Гнел Тигранян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: государство и власть, исполнительная власть, 
система управления, президентское правление, парламентское правление, 
двухмандатное правление, переходное общество 

Государство является основной подсистемой общественно-полити-
ческой системы. Оно своей деятельностью и методологией определяет 
деятельность и полномочия других политических элементов. Государство 
является институциональным воплощением политического управления, 
которое имеет определенные ресурсы и осуществляет централизованное 
правление. Управление – организация власти, которое осуществляется с 
помощью высшего исполнительного органа или его подсистем. Нет 
единой типологии исполнительной власти. Каждое государство, в зависи-
мости от политической культуры и уровня своего развития, формирует 
принципы организации и формы высшей исполнительной власти. Однако 
исторически сложились классические модели исполнительной системы, ее 
функции и методы, которые в той или иной степени применяются в 
разных государствах мира. Классические модели правления делятся на три 
основные группы: президентская, парламентская и двухмандатная, или 
полупрезидентская-полупарламентская. Тип государственного правления 
определяется одним вопросом: кем формируется исполнительный орган – 
правительство и кому оно подотчетно. 

Если правительство формируется президентом, страна называется 
президентской. В этом случае президент формирует исполнительную 
власть. Если исполнительная власть устанавливается парламентом, следо-
вательно, государство избрало парламентскую форму правления. В третьем 
случае полномочия распределяются между президентом и парламентом. 
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Features of Features of Features of Features of     tttthe Exercise of Executive Power in Various Systems of he Exercise of Executive Power in Various Systems of he Exercise of Executive Power in Various Systems of he Exercise of Executive Power in Various Systems of 
Public AdministrationPublic AdministrationPublic AdministrationPublic Administration    

Gnel TigranyanGnel TigranyanGnel TigranyanGnel Tigranyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: state and power, the executive, system of government, 
presidential government, parliamentary government, dual government, 
transitional society 

The state is the main subsystem of the public political system. It 
determines the activities and authorities of other political elements with its 
activity and methodology. The state is the institutional embodiment of political 
governance, which has certain resources and carries out centralized 
governance. Governance is the organization of power, which is carried out 
through the highest executive body or its subsystems. There is no unified 
typology of executive power. Each state, in accordance with its level of 
development, based on its political culture, forms the principles and forms of 
formation of the highest executive power. However, historically classical 
models of the executive system, its functions and methods have been created, 
which are used in one way or another in different countries of the world. The 
classical models of government are divided into three main groups: presidential, 
parliamentary and bicameral or semi-presidential-semi-parliamentary. The type 
of government is determined by one question: who forms the executive body: 
the government, and to whom it is accountable. 

If it is formed by the president, the country is called presidential. In this 
case, the executive power is formed by the president. If the executive power is 
formed by the parliament, then the state adopts a parliamentary government. In 
the third case, the powers are distributed between the president and the 
parliament. 
 

 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    10.10.10.10.10.10.10.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    17.10.17.10.17.10.17.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,     
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ     

ՄԵԹՈԴԻԿԱՄԵԹՈԴԻԿԱՄԵԹՈԴԻԿԱՄԵԹՈԴԻԿԱ    
    

ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ,     
ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИКА И     

МЕТОДИКАМЕТОДИКАМЕТОДИКАМЕТОДИКА    
    

PSYCHOLOGY,PSYCHOLOGY,PSYCHOLOGY,PSYCHOLOGY,    
PEDAGOGY ANDPEDAGOGY ANDPEDAGOGY ANDPEDAGOGY AND    
METHODOLOGYMETHODOLOGYMETHODOLOGYMETHODOLOGY    

    



 
– 449 – 

ՀՏԴ 741 և 37.02 
ՄՄՄՄատենական գեղանկարչության ուսուցման ատենական գեղանկարչության ուսուցման ատենական գեղանկարչության ուսուցման ատենական գեղանկարչության ուսուցման     

մմմմեթոդեթոդեթոդեթոդաաաականկանկանկան    ցուցումներցուցումներցուցումներցուցումներ    
ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    ԱմիրջանյանԱմիրջանյանԱմիրջանյանԱմիրջանյան    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    մանրանկարչության սկզբունքներ, գեղանկար-
չական գիտելիքներ, կատարողական տեխնիկա, գունազարդման արվեստ, 
գուներանգային անցումներ, գունային գամմա, վարժություններ, 
տեխնիկական-տեխնոլոգիական մեթոդներ 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հայտնի է, որ կերպարվեստի, առավել ևս մանրանկարչության 
արվեստի ուսուցման և կատարողական տեխնիկայի յուրացման լավա-
գույն մեթոդը կրկնօրինակումն ու ստեղծագործական վերարտադրումն է: 
Կրկնօրինակման ճանապարհով էին յուրացվում անցյալի վարպետների 
(անտիկ, միջնադարյան և վերածննդի դարաշրջանների) փորձն ու հմտու-
թյունը, կատարողական տեխնիկան, հետագայում նաև ստեղծագործելու 
բարձր արվեստի հնարներն ու գաղտնիքները: Նկարելու տեխնիկայի 
ուսուցողական մեթոդներ էին ոչ միայն միջնադարյան վարպետների 
փորձառության ու գեղարվեստական գիտելիքների, կատարողական 
փորձի բանավոր փոխանցումը սերնդեսերունդ՝ հորից որդուն, ուսուցչից 
աշակերտին, այլև հիշատակարաններում, ուսուցողական մատյաննե-
րում նրանց կատարած գրառումները: 

Այս ճանապարհով է մանրանկարչության արվեստը դարեդար շա-
րունակվել՝ անցյալի վարպետներին կրկնօրինակելով, ինչպես նաև հին 
ավանդները, կանոններն ու օրենքները պահպանելով հանդերձ՝ ստեղ-
ծագործաբար նորը կերտելով, ինչի շնորհիվ էլ ապահովվել է այդ ավան-
դույթների պահպանումը, շարունակական, դինամիկ, ստեղծագործական 
զարգացումը V դարից մինչև XIX դարը: 

    

ՄՄՄՄատենական գեղանկարչության ավանդականատենական գեղանկարչության ավանդականատենական գեղանկարչության ավանդականատենական գեղանկարչության ավանդական    
    ուսուցման մեթոդներըուսուցման մեթոդներըուսուցման մեթոդներըուսուցման մեթոդները 

Չնայած մանրանկարչական տարբեր դպրոցների առանձնահատկու-
թյունների առկայությանը՝ հայկական միջնադարյան մանրանկարչության 
սկզբունքները, տեխնիկան, մեթոդները հիմնականում ընդհանուր են եղել 
պատմական Հայաստանի տարբեր շրջանների, գավառների, գրչակենտ-
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րոնների, նույնիսկ գաղթօջախների համար և կրել են երկու հիմնական 
ուղղությունների ազդեցությունը՝ Վասպուրականի, որ ժողովրդական է 
համարվում, և Կիլիկիայի, որ պալատական կամ ազնվականական է 
կոչվում: «XIII դարից սկսած հաճախ առանձին մանրամասներ մեկ 
ուղղությունից անցնում էին մյուսին և այնտեղ էլ հաստատվում, մեծ 
մասամբ ոճը փոխելով, ըստ ժամանակի ու դպրոցի պահանջների» [2, 14]: 

Ըստ վաղեմի ավանդության՝ շատ ներկերի և ոսկու պատրաստման 
տեխնիկան հաճախ գաղտնի էին պահում: Իսկ այդ դեղատոմսերը հին 
հայերենով` գրաբարով գրված լինելու պատճառով մնում էին անծանոթ 
ու անհասկանալի հարևան երկրների համար: «Ձեռագրերի և նրանց մեջ 
եղած նյութերի ուսումնասիրությունը կարևոր խնդիր է հանդիսանում: 
Եթե կուլտուրական աշխարհը անծանոթ է մնացել այդ աշխատանքնե-
րին, պատճառն այն է, որ դրանք գրված են եղել գրաբար լեզվով, որ 
անհասկանալի է եղել ուրիշ երկրների ժողովուրդներին, որովհետև այն 
ժամանակ արևելքում տիրապետող գրական լեզուն արաբերենն էր» [3, 6]: 

Որոշ մեթոդներ ընդհանուր էին այնպիսի երկրների համար, ինչպի-
սիք էին Սիրիան, Բաբելոնը, Եգիպտոսը, Բյուզանդիան և արաբական 
երկրները, որոնց հետ Հայաստանը տնտեսական-առևտրական ու մշա-
կութային սերտ հարաբերություններ ուներ: 

Միջնադարյան ձեռագրային արվեստի կատարողական տեխնիկայի 
վերաբերյալ գործնական, նկարչական եղանակների մասին որոշակի 
տեղեկություններ են հայտնում միջնադարի վարպետները, ուսուցիչներն 
իրենց գրած հիշատակարաններում, ուսուցողական մատյաններում: 
Դեռևս վաղ միջնադարում եղել են ուսուցողական տետրեր (օրինակ՝ 
Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանի №1494/34 
ձեռագիրը՝ «Պատկերուսույց» գիրքը), ինչպես նաև գաղափար-օրինակ-
ներ՝ ձեռագրերի նմուշներ՝ որպես կրկնօրինակման տեխնիկային տիրա-
պետելու լավագույն, նախընտրելի օրինակներ, որոնցում ուսուցողական 
խրատների, պարզից դեպի բարդն ընթացող հանձնարարականների ձևով 
ուղղություն է տրվել, թե ինչպես պետք է կիրառել այն թեմատիկ 
պատկերների, զարդագրերի և զարդանախշերի ուրվանկարները, որոնք 
բովանդակել են այդ դասագրքերը: Այդպիսի ուսումնական ձեռագիր է 
եղել ՄՄ Ձեռ. 3433 Ավետարանը, որի թերթերի վրա նշված են վարպետի 
կատարած դիտողություններն ու խորհուրդները, ինչպես նաև աշակերտի 
նկարչական փորձերը [1, 68]: Բացի նշված ձեռնարկներից՝ նկարիչներն 
իրենց փորձի հիման վրա կազմել են ուսուցողական տետրեր, ինչպես, 
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օրինակ, Սահակ Ծաղկարարի «Տետրակ այս է ծաղկարան» ձեռագիր 
մատյանը՝ ՄՄ Ձեռ. 6248 (Նույն տեղում, էջ 69): 

 
Մանրանկարի գեղանկարչական վերարտադրման (կրկնօրինակման) Մանրանկարի գեղանկարչական վերարտադրման (կրկնօրինակման) Մանրանկարի գեղանկարչական վերարտադրման (կրկնօրինակման) Մանրանկարի գեղանկարչական վերարտադրման (կրկնօրինակման) 

տեխնիկականտեխնիկականտեխնիկականտեխնիկական----տեխնոլոգիական միջոցներն ու մեթոդներըտեխնոլոգիական միջոցներն ու մեթոդներըտեխնոլոգիական միջոցներն ու մեթոդներըտեխնոլոգիական միջոցներն ու մեթոդները::::    
    Ջրաներկի չոր տեխնիկային բնորոշ տեխնիկական առանձնաՋրաներկի չոր տեխնիկային բնորոշ տեխնիկական առանձնաՋրաներկի չոր տեխնիկային բնորոշ տեխնիկական առանձնաՋրաներկի չոր տեխնիկային բնորոշ տեխնիկական առանձնահատհատհատհատ----

կուկուկուկություններըթյուններըթյուններըթյունները    
Դասական մանրանկարչությունը պահանջում է աշխատանք, որը 

կատարվում է չոր թղթի կամ մագաղաթի վրա՝ ջրաներկի չոր տեխնիկա-
յով, որի առավելությունը ջրաներկի թաց տեխնիկայի համեմատ այն է, որ 
ջրաներկային յուրաքանչյուր գուներանգ, որ դրվում է պատկերի երան-
գավորման ընթացքում, չի սահում ու խառնվում մեկ այլ գուներանգի: 
Ջրաներկի չոր տեխնիկայի դեպքում նկարիչը կարող է կառավարել իր 
վրձնահարվածները այնպես, որ գույները չտարածվեն, չմիախառնվեն, 
չձուլվեն իրար, և յուրաքանչյուր կառուցակերպի (ֆիգուր), առարկայի 
գունային սահմանը հստակորեն ընդգծվի՝ նպաստելով պատկերվող 
հատվածի ՝ իր գույնի մեջ առավել արտահայտիչ դրսևորվելուն: 

 Ջրաներկի չոր տեխնիկան թույլ է տալիս ստեղծել գույնի նրբերան-
գային աստիճանական անցումներ՝ վալյորային մշակումներ տվյալ 
կառուցակերպի, առարկայի, ձևի կաղապարման ընթացքում, ինչը հնա-
րավոր չէ ջրաներկի թաց տեխնիկայի կիրառմամբ, քանի որ վերջինիս 
պարագայում առաջանում են նրբերանգների, ինչպես նաև ձևերի անցան-
կալի միաձուլում և խախտում, ուստի թաց տեխնիկան կիրառվում է ոչ թե 
դասական մանրանկարչության ոլորտում, այլ բնանկարի, նատյուրմոր-
տի և կերպարվեստային տարբեր ժանրերում՝ կախված նկարչի գեղագի-
տական խնդիրներից, երբ անհրաժեշտ է որոշակի օդային, եթերային, 
ծավալային և այլ խնդիրներ լուծել: 

    
Մանրանկարի կրկնօրինակման մեթոդներըՄանրանկարի կրկնօրինակման մեթոդներըՄանրանկարի կրկնօրինակման մեթոդներըՄանրանկարի կրկնօրինակման մեթոդները::::    

Գունանկարի (երփնանկարի), Գունանկարի (երփնանկարի), Գունանկարի (երփնանկարի), Գունանկարի (երփնանկարի), գունաշարգունաշարգունաշարգունաշարիիիի    ստեղծումն ու մշակումըստեղծումն ու մշակումըստեղծումն ու մշակումըստեղծումն ու մշակումը    
    
Ինչպե՞ս նկարել ջրաներկով, որպեսզի չկորսվեն և չխաթարվեն այս Ինչպե՞ս նկարել ջրաներկով, որպեսզի չկորսվեն և չխաթարվեն այս Ինչպե՞ս նկարել ջրաներկով, որպեսզի չկորսվեն և չխաթարվեն այս Ինչպե՞ս նկարել ջրաներկով, որպեսզի չկորսվեն և չխաթարվեն այս 

նյութին բնոնյութին բնոնյութին բնոնյութին բնորոշ լավագույն որակական հատկությունները՝ գույնի րոշ լավագույն որակական հատկությունները՝ գույնի րոշ լավագույն որակական հատկությունները՝ գույնի րոշ լավագույն որակական հատկությունները՝ գույնի 
թափանցիկությունն ու լուսավորությունը, հնչեղությունը, մաքրությունը, թափանցիկությունն ու լուսավորությունը, հնչեղությունը, մաքրությունը, թափանցիկությունն ու լուսավորությունը, հնչեղությունը, մաքրությունը, թափանցիկությունն ու լուսավորությունը, հնչեղությունը, մաքրությունը, 
պայծառությունըպայծառությունըպայծառությունըպայծառությունը::::    

Ջրաներկի տեխնիկան, լինելով բազմաշերտ, ինչպես յուղաներկինը, 
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բավական դժվար ու բարդ խնդիրներ ունեցող տեխնիկա է, որին բնորոշ 
թափանցիկությունն ու պայծառությունը չկորցնելու համար նկարչից պա-
հանջվում են մեծ ջանք, հմտություն, վարպետություն: Ջրաներկի տեխնի-
կայում շատ կարևոր է գույները դնել սկզբից ևեթ մաքուր, բարակ, նոսր, 
թափանցիկ, բաց երանգի ներկաշերտով, ինչպես տեմպերայի տեխնի-
կայի դեպքում: Այն լույսը, որ գտնվում է սպիտակ թղթի կամ մագաղաթի 
մակերեսին, նկարի հիմքի՝ գծանկարի տակ, պետք է մինչև ամենավերին 
գունաշերտը չկորսվի, չմթագնի և երևա նույնիսկ բազմաշերտ ներկի 
տակից: Սա է ջրաներկի տեխնիկայի ողջ հմայքը, նրբագեղությունը, որ 
գույնը չկորցնի իր «հնչեղությունը», պայծառությունը:     

Ջրաներկի տեխնիկայում լույսն անդրադարձվում է ոչ միայն ներքին 
հիմնաշերտերից, այլև վերնաշերտերից: Առարկաները, կառուցակերպ-
ները, նրանց դեմքերը և հագուստները լուսավորվում են մաքուր սպիտակ 
տեմպերայի կամ գուաշի վրձնահարվածներով՝ շեշտելով առարկայի այն 
հատվածները, որտեղից լույսն ավելի ինտենսիվորեն է անդրադարձվում: 
Մաքուր սպիտակ ներկը դրվում է ցանկալի հատվածներում ոչ միայն 
իբրև նոսր, թափանցիկ ներկաշերտնոսր, թափանցիկ ներկաշերտնոսր, թափանցիկ ներկաշերտնոսր, թափանցիկ ներկաշերտ, որը նրբացնում, մեղմացնում է տվյալ 
գույնը (թափանցաներկումթափանցաներկումթափանցաներկումթափանցաներկում), այլև որպես թանձր, ամուր, խիտ գիծթանձր, ամուր, խիտ գիծթանձր, ամուր, խիտ գիծթանձր, ամուր, խիտ գիծ, որն 
ընդգծում է լույսի արտահայտչականությունըլույսի արտահայտչականությունըլույսի արտահայտչականությունըլույսի արտահայտչականությունը, կառուցակերպին, առար-
կային տալիս է ծավալի տպավորությունծավալի տպավորությունծավալի տպավորությունծավալի տպավորություն, ինչի շնորհիվ այն ձեռք է բերում 
իրական տեսք՝ ռեալիստական մեկնաբանությունռեալիստական մեկնաբանությունռեալիստական մեկնաբանությունռեալիստական մեկնաբանություն:  

Սովորելու ընթացքում սկզբից առաջադրում են կրկնօրինակել պար-
զագույն նմուշները, այնուհետև՝ աստիճանաբար ավելի բարդերը: 

Մատենական գեղանկարչության ուսուցման գործընթացի գիտակից 
կառավարումը, սովորողների գեղանկարչական գիտելիքները, պատկերի 
զգայական ընկալումը և դրա գեղարվեստական հստակ ու պարզ վերար-
տադրումը, արվեստի լեզվի արտահայտչական և կատարողական միջոց-
ներին տիրապետելը, նաև գեղարվեստական ազատ մտածողությունը, նո-
րարարությունն ու երևակայությունը, գյուտարարությունը, ներշնչանքն ու 
ինտուիցիան, մեկը մյուսի հետ միահյուսված, մանրանկարի գեղանկար-
չական վերարտադրման՝ կրկնօրինակման արվեստի ստեղծագործական, 
տեխնիկական-տեխնոլոգիական միջոցներն ու մեթոդներն են:  

Մատենական գեղանկարչության ուսուցման խնդիրը թղթի երկչափ 
մակերեսին առարկաների, կերպարների տեսանելի, գունային երևույթ-
ների ու դրսևորումների, ծավալների գունային արտահայտիչ, ներդաշ-
նակ համադրումների ու ամբողջականության՝ գունային գամմայի պատ-
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կերումն է, որը, արտահայտելով կերպարների հիմնական ծավալային և 
գունաստեղծման կարևորագույն տարրերը, իր ողջ ուժգնությամբ պետք է 
ընդգծի կերպարների գլխավոր հատկանիշերը, շարժումները, ռիթմը, 
պատկերի հիմնական գաղափարական, գեղարվեստական իմաստը:  

Մատենական գեղանկարչության կատարողական տեխնիկային 
լավագույնս տիրապետելու չափանիշը արտահայտիչ գույն, գունային 
նրբերանգներ ստեղծելու, գույնով և գունային նրբերանգներով լույս ու 
ստվերային խնդիրներ լուծելու կարողություններն ու հմտություններն են:  

Մատենական գեղանկարչության արվեստում ուսանողների ու 
սկսնակների գեղանկարչական առաջին փորձերում նկատելի է գույն 
պատրաստելու անփորձությունը՝ անկարողությունը, որը դրսևորվում է 
ներկը, առանց նրանից խառնուրդային գույն պատրաստելու, թղթի մակե-
րեսին իբրև արդեն պատրաստի «գույն» տեղադրելում ու բաշխելում: 
Ներկն ինքնին գեղարվեստական արժեք ու գույն չէ, քանի դեռ այն չի 
համակցվել, միավորվել այլ գույնի ներկերին ու խառնվելով չի դարձել 
համապատասխան, ցանկալի գույնը, որով դրսևորվելու է տվյալ կեր-
պարը: Ուստի ներկն ու գույնը տարբեր հասկացություններ են, և պարզա-
պես ներկերով թուղթը պատելը նույնն է թե ներկարարությամբ զբաղվել, 
իսկ հատկապես մատենական գեղանկարչության արվեստում սա ան-
թույլատրելի է և ապարդյուն աշխատանք: Սկսնակ ուսանողների վերը 
նշված թերացման պատճառը գունազարդման արվեստին, գույներն 
իրենց նրբերանգներով պատրաստելու տեխնիկային չտիրապետելն է:  

Մանրանկարչական գեղազարդման արվեստում ուսանողների հիմ-
նական սխալի՝ պատկերը սկզբից ևեթ ամենամուգ, ավարտուն գունային 
տոնայնությամբ ծածկելու հետևանքով նկարի ներքին՝ հիմնաշերտային 
թափանցիկ, բաց գուներանգները բացակայում են, առկա չի լինում 
գունային տոնայնության աստիճանական զարգացումը՝ վալյորային 
մշակումը, գույները չեն հնչում, դրանք խլացած, ծանր ու պղտոր են 
լինում: Ուստի կարևոր է, որ մանրանկարչության տեխնիկայում սկզբից 
ևեթ դրվեն գույների ամենաբաց երանգները՝ տոները, իսկ միջին և մուգ 
երանգները՝դրանից հետո, որպեսզի ձեռք բերվի գունային հարուստ, 
վալյորային, շքեղ հնչեղություն ու արտահայտություն: 

Տիրապետել գեղազարդման կամ գեղանկարչության արվեստին նշա-
նակում է տիրապետել գույն կերտելու կարողությանն ու հմտությանը՝ 
գույների նրբերանգներ և դրանց ելևէջային անցումներն ու գունաշեր-
տերը կառուցել կարողանալ, այդ նրբերանգներով լույսուստվերային ու 
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ծավալային խնդիրներ լուծել, գեղանկարչական արժեք, վալյորային 
հարստություն ստեղծել:  

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն 

Մատենական գեղանկարչության արվեստում սկսնակների և ուսա-
նողների վերոնշյալ թերացումները շտկելու, գույն և գուներանգ պատ-
րաստելու կարողություններ և կատարողական հմտություններ ձևա-
վորելու ու զարգացնելու համար առաջարկում ենք ուսուցման հետևյալ 
արդյունավետ մեթոդները: 

▪ Մշտապես կատարել գունային ամենատարբեր ելևէջների ստեղծ-
ման գործնական վարժություններ ու փորձեր, գեղանկարչական էտյուդ-
ներ, ստեղծագործական բազմաբնույթ առաջադրանքներ ինչպես լսա-
րանում, այնպես էլ լսարանից դուրս, բացօթյա՝ բակում, այգում, տնամերձ 
հողամասում, պլեներային՝ բնության գրկում՝ բնանկարային, դիմա-
նկարային, գունանկարային փորձերով, վերարտադրումներով, ինչպես 
նաև տանը՝ ինքնանկար, մտերիմների, ծանոթների, անծանոթների դիմա-
նկարներ ու նատյուրմորտներ նկարելով և շատ կրկնօրինակությունների 
գունազարդման վարժություններ կատարելով: 

▪ Ուսուցման գործընթացում գեղանկարչական ինքնուրույն, ինչպես 
նաև մանկավարժի օժանդակությամբ, ցուցադրությամբ ու բացատրու-
թյամբ կատարվող գործնական վարժությունները՝ գեղանկարչական 
տեսական գիտելիքների կիրառմամբ, նպաստում են գույնն զգալու, տես-
նելու, վերարտադրելու և պատկերելու կարողությունների ու հմտություն-
ների զարգացմանը:  

▪ Խնդրահարույց, որոնողական առաջադրանքներն ու վարժություն-
ները մատենական գեղանկարչության արվեստի ուսուցման գործընթա-
ցում առավել արդյունավետ են դարձնում ուսանողների գեղանկարչա-
կան կարողությունների ու հմտությունների զարգացումը՝ նրանց մոտ 
ձևավորելով ու զարգացնելով գեղանկարչական տեսողությունն ու 
գեղարվեստական մտածողությունը, երևակայությունը, երևույթի և պատ-
կերի ավելի խոր ներըմբռնումը, զգայական, ստեղծագործական ընկա-
լումը, գեղարվեստական մտածողությունը և գունազգացությունը:  

▪ Մատենական գեղանկարչության ուսուցման գործընթացի արդյու-
նավետությունը, ուսանողների գեղանկարչական կարողությունների 
զարգացումն ապահովվում են առաջին հերթին մանկավարժի կողմից 
գույն կերտելու, գուներանգային անցումներ և դրանց հերթական, աստի-
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ճանական շերտեր կառուցելու, գունային գամմա ստեղծելու բուն գործըն-
թացի փուլային ցուցադրմամբ, ուսուցման փոխներգործուն մեթոդների և 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:  

▪ Բուն ուսուցողական առաջադրանքի կատարման պահին՝ ուսա-
նողի աշխատելու ընթացքում, սխալներն ու թերացումները մատնանշելն 
ու դրանց շտկումները մանկավարժի անմիջական բացատրությամբ 
առավել արդյունավետ են դարձնում կատարողական հմտությունների 
զարգացումը:  

▪ Արդյունավետ են նաև ուսուցման միջոցների՝ գրքերի, ալբոմների, 
գրքույկների, գունավոր վերատպությունների օգտագործումը, որոնք 
ուսումնական գլխավոր նմուշներն ու գիտելիքի աղբյուրն են մատենա-
կան գեղանկարչության ուսուցման ընթացքում: Օգտակար են բուն 
ձեռագիր բնօրինակների՝ ընդօրինակության լավագույն նախօրինակների 
ուսումնասիրությունները ձեռագրատներում, թանգարաններում:  

▪ Կիրառելի և արդյունավետ կարող են լինել նաև անցյալի վարպետ-
ների ստեղծած մանրանկարներում նրանց կիրառած գեղանկարչական 
մեթոդների՝ էլեկտրոնային, լուսարձակման սարքավորումներով ցուցադ-
րություններն ու բացատրությունները:  
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Երևանի համալսարանի, Առանձնատիպ N2(74), Երևան, 1991, 
էջ 68: 
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Методические указания по обучению искусстваМетодические указания по обучению искусстваМетодические указания по обучению искусстваМетодические указания по обучению искусства    
миниатюр рукописейминиатюр рукописейминиатюр рукописейминиатюр рукописей    

Лилит Лилит Лилит Лилит     Амирджанян Амирджанян Амирджанян Амирджанян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: принципы миниатюры, живописные знания, 
исполнительская техника, искусство раскрашивания, переходы цветовых 
оттенков, цветовая гамма, упражнения, технико-технологические методы 

В статье представлены методы и технические возможности передачи 
традиционного, векового опыта исполнительской техники и искусства 
армянских миниатюр рукописей. Отмечается, что, несмотря на наличие 
особенностей различных миниатюрных школ, принципы армянской 
средневековой миниатюры, техника, методы в основном являлись общими 
для скрипториев различных регионов, провинций, даже для диаспоры и 
были под влиянием двух основных направлений – Васпуракана, которое 
считается народным, и Киликии, которое называется дворцовым или 
дворянским. Представлены технико-технологические средства, методы, 
проблемы копирования классической миниатюры и способы решения 
последних. Описаны технические особенности, характерные для сухой 
техники акварели, методы копирования миниатюр, способы создания и 
обработки живописи и цветовой гаммы. 

Даны критерии наилучшего овладения исполнительской техникой 
искусства миниатюр рукописей. В заключении представлены предла-
гаемые автором эффективные методы и технико-технологические способы 
обучения и развития творческих способностей и исполнительских навыков 
новичков и студентов в искусстве миниатюр рукописей. В частности 
предлагается: в процессе обучения самостоятельно, а также посредством 
помощи, представлений и объяснений педагога постоянно выполнять 
художественные практические упражнения и делать попытки создания 
самых различных цветовых нюансов, живописных этюдов, творческих 
разнообразных заданий. 
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Methodological Instructions for TeacMethodological Instructions for TeacMethodological Instructions for TeacMethodological Instructions for Teaching Manuscript Illuminationhing Manuscript Illuminationhing Manuscript Illuminationhing Manuscript Illumination    
    

Lilit AmirjanyanLilit AmirjanyanLilit AmirjanyanLilit Amirjanyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: principles of miniature painting, knowledge of painting, 
executional technique, art of coloring, gradational color hues, gamut, exercises, 
technical-technological methods 

The article presents the methods and means of transferring the ancient, 
traditional experience of the executive technique and art of Armenian 
manuscript illumination. The author commemorates, that despite the existence 
of various characteristical workshops, the principles, technical meathods were 
mainly common for the scriptoria in different regions, districts, provinces of 
ancient Armenia and even in diaspora, and beared the influence of two main 
trends – Vaspurakan regarded as popular, and Cilician as noble. The technical-
technological means, methods, problems of classical miniature painting and 
ways of their solution are also depicted. The technical characteristics of dry 
watercolor painting, the methods of copying classical miniature, the modes of 
creating and developing color painting, gamut are described. 

The criteria of the best mastering the executional technique of manuscript 
illumination are also rendered. In conclusion effective methods and technical-
technological means, suggested by the author for teaching the rookies and 
students to develop their creative abilities and executional skills in the art of 
manuscript illumination, are represented. In particular, it is proposed: during 
the process of learning independently, as well as with the assistance, 
explanations of the teacher, constantly perform artistic, practical exercises and 
experiments of creating a variety of gradational color hues, coloring practices 
(studies), various creative tasks. 
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ՀՏԴ 37.04 
ԱԱԱԱշակերտականշակերտականշակերտականշակերտական    խմբերխմբերխմբերխմբերումումումում    բախումբախումբախումբախումներիներիներիների        
մանկավարժականմանկավարժականմանկավարժականմանկավարժական    կանխարգելումըկանխարգելումըկանխարգելումըկանխարգելումը    

 
Լյուդմիլա ԴանիելյանԼյուդմիլա ԴանիելյանԼյուդմիլա ԴանիելյանԼյուդմիլա Դանիելյան     
Անահիտ ՀովսեփյանԱնահիտ ՀովսեփյանԱնահիտ ՀովսեփյանԱնահիտ Հովսեփյան        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բախում, խումբ, միջանձնային փոխհարաբե-

րություններ, բախումների կանխարգելում, մեթոդներ, մրցույթ, խնդրա-
հարույց իրավիճակ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
21-րդ դարում կատարված համաշխարհային փոփոխություններն 

այսօր հանգեցրին մարդու և բնության, մարդու և հասարակության 
նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության: Անվստահությունը, բռնու-
թյունը, քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամերը, պատերազմական 
իրավիճակը, շրջակա միջավայրի օրեցօր ավելացող խնդիրները ամենուր 
ուղեկցում են մարդուն, որոնք էլ առաջացնում են անհանդուրժողակա-
նություն և բախումներ: Հանրակրթական դպրոցներում հանրային անհա-
վասարությունը, աշակերտների և ուսուցիչների ոչ արդյունավետ հաղոր-
դակցումը բախումների առաջացման պատճառ են դառնում: Ժամա-
նակակից դպրոցական կյանքում աշակերտական խմբում բախումների 
խաղաղ լուծման գործում կարևոր է ուսուցչի` որպես կրթական ներդաշ-
նակ միջավայր ստեղծող պատասխանատու անձի դերը: Այստեղ կարևոր 
է նաև ընտանիքի և դպրոցի համագործակցությունը, ինպես նաև ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացում փոխգործուն մեթոդներ, մասնա-
վորապես զրույց, խնդրահարույց իրավիճակների վերլուծություն, դեպ-
քերի ուսումնասիրություն և այլն: 

Բախումն իշխանության, կարգավիճակի կամ միջոցների պակասի 
պատճառով առաջացած պայքար է կողմերի հավակնությունները բավա-
րարելու կամ հակառակորդի նպատակները չեզոքացնելու համար: 
Միայն խմբում և խմբի ազդեցությամբ է դպրոցականը ձեռք բերում համե-
րաշխ փոխհարաբերությունների փորձ, հասարակական ուղղվածության, 
զարգացման, անձնականի և հասարակական ուղղվածության զարգաց-
ման ճիշտ փոխհարաբերության փորձ [4, 384]: 

 Խմբի մեջ դաստիարակչական աշխատանքում գլխավորը, մեր 
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խորին համոզմամբ, այնպիսի պայմանների ստեղծումն է, որոնց դեպքում 
դպրոցականը կցուցաբերի ինքնուրույնություն մտքերում, զգացմունքնե-
րում, աշխատանքում: Երեխան ինքնուրույն կյանքի առաջին քայլերից 
սկսում է գործնականորեն ըմբռնել մարդկային փոխհարաբերություն-
ները: Ամեն մի փոխհարաբերության հիմքը աշխատանքն է, գործնեու-
թյունը, ստեղծագործությունը: Այսպիսով` մանկավարժների խնդիրն է 
դպրոցական կյանքի առաջին օրերից սաներին հաղորդակից դարձնել 
այնպիսի գործնեության, որում մարդն իր սեփական փորձով տեսնի, որ                            
ինքն անում է ինչ-որ էական, հասարակությանն անհրաժեշտ բան, որ այդ 
աշխատանքը ուրախություն, հպարտություն բերի յուրաքանչյուր անհա-
տին ու խմբին:  

Շատ հաճախ երեխան մեծանում է, բայց հաղորդակցման խնդիր-
ները շարունակում են ուղեկցել նրան: Միջանձնային փոխհարաբերու-
թյունների համակարգում երեխայի դիրքը ոչ միայն պայմանավորված է 
մի շարք գործոններով, այլև ինքն էլ անձի զարգացման էական նախա-
դրյալներից մեկն է [3, 191]: Կրտսեր աշակերտների շրջանում բախում-
ների և դժգոհությունների պատճառները հիմնակում նույնն են, ինչ ման-
կապարտեզում: Նախքան դպրոցական բախումները լուծելու վերաբերյալ 
խորհուրդ տալը փորձեք օգնել ձեր երեխային վաղ օրերից հարաբերու-
թյուններ հաստատելու շատ ընկերների հետ: Հակամարտությունների 
կանխատեսման ժամանակակից մեթոդները կլուծեն խնդիրները` առանց 
երեխայի համար հոգեկան ծանր հետևանքների: Բախումնային իրավի-
ճակները անխուսափելի են: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր դեպքից 
կարելի է արդյունքներ բերել և՛ բացասական, և՛ դրական: Ամեն ինչ կախ-
ված է նրանից, թե որքանով են ճիշտ վերլուծվում բախումների պատճառ-
ները, և ինչ եզրակացության են հանգել կողմերը: Բախման առաջացման 
համար անհրաժեշտ նախապայման է բախումնածին երևույթների առկա-
յությունը: Որպես այդպիսիք կարող են լինել, օրինակ, ընդիմակցի վիրա-
վորահարույց պահվածքն ու արտահայտությունները [2. 53]: Յուրա-
քանչյուր բախումնային իրավիճակ եզակի է: Այն ունի իր սեփական, 
հասարակ և ուղղակի նախադրյալները, դրա մասնակիցներն ու լուծման 
անհատական մեթոդները: Պայմանականորեն դպրոցական միջավայրում 
կան բախումների մի քանի տեսակներ: Քննենք դրանք: 
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ՀակասություններՀակասություններՀակասություններՀակասություններ    դպրոցումդպրոցումդպրոցումդպրոցում    աշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների    միջևմիջևմիջևմիջև 
Ամենից հաճախ դրանք արտահայտվում են դասերիդասերիդասերիդասերի    առաջառաջառաջառաջնորնորնորնորդուդուդուդու----

թյանթյանթյանթյան համար մղվող պայքարում: Մենք այս դեպքում գործում ենք որպես 
դիտորդ: Դպրոցականների միջև բախման պատճառ է նաև տարիքըտարիքըտարիքըտարիքը: 
Մանկության սովորական դժգոհություններին զուգահեռ՝ խմբում կան 
առաջնորդության պայքար և անձնական մրցակցություն: Բախումների 
պատճառներից ամենավտանագավորը հանրայիննհանրայիննհանրայիննհանրայինն է: Լիարժեք ընտա-
նիքի երեխաները հաճախ հակադրվում են թերի ընտանիքների երեխա-
ներին: Արդյունքը կարող է լինել ինչպես կողմերի անվերահսկելի հար-
ձակողականությունը, այնպես էլ հետ քաշվելու փորձը: Շատ կարևոր է 
ժամանակին հայտարարել խնդիրը և լուծել այն լավագույն կերպով: Հազ-
վադեպ են նաև էթնիկաէթնիկաէթնիկաէթնիկականկանկանկան    բախումներըբախումներըբախումներըբախումները, երբ դասարանում սովորում են 
տարբեր էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչներ:  

    
ՀակամարտություններիՀակամարտություններիՀակամարտություններիՀակամարտությունների    փուլերըփուլերըփուլերըփուլերը    

1. Նախաբախում (թաքնված փուլ, երբ հակառակորդների միջև 
որոշակի հակասություն է առաջանում, բայց նրանք դա դեռ չեն 
գիտակցում և ոչ մի գործողություն չեն ձեռնարկում իրենց դիր-
քերը պաշտպանելու համար): 

2. Հակամարտությունների փոխազդեցություն (հակազդեցության 
գործուն փուլում, որն իր հերթին բաժանված է երեք փուլերի՝ 
միջադեպ, սրացում, հավասարակշռված փոխազդեցություն): 

3. Բանաձև (դիմակայության ավարտ): 
4.  Հետբախումնային վիճակ (հնարավոր հետևանքներ): 
Որոշ դեպքերում բախումնային իրավիճակը կարգավորվում է խմբի 

ներսում՝ առանց արտաքին միջամտության: Այնուամենայնիվ, կարևոր է 
դիտարկել, ուղղորդել և վերահսկել այն: Մենք կարող ենք սկզբնական 
փուլում լուծել բախումը՝ բացառելով դրա հետագա զարգացումը: Կան-
խարգելիչ միջոցառումներից մեկը կլինի երեխաների թիմի առավելա-
գույն համախմբվածությունը: Դպրոցներում կարող ենք կազմակերպել 
տարբեր միջոցառումներ և մրցույթներ: Դպրոցական բախումները խան-
գարում են դասի գործունեությանը, և այդ պատճառով երբեմն մենք 
հակված ենք ճնշելու այդպիսի բախումը՝ լուծման պատճառներն ու 
ուղիները որոշելու փոխարեն: Մեր այս կեցվածքն ամրապնդող այլ գոր-
ծոններ են դասի ժամանակ բախումները կառուցողական կերպով կար-
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գավորելու համար ժամանակի և միջոցների սղությունը: Մենք պետք է 
չխրախուսենք խնդրի վերաբերյալ քննարկումները, բայց և չվախենանք  
պատճառներն ի հայտ բերելուց, այլապես հակամարտությունը կարող է 
լուծվել, բայց միևնույն ժամանակ կործանարար կդառնա միջանձնային 
հարաբերությունների համար, որովհետև կկուտակվեն անհարմարու-
թյուններ, թյուրիմացություններ: Այսպիսով` անհրաժեշտ է, որ մենք 
նախապես ենթադրենք հակամարտության առկայությունը, որպեսզի 
որոնենք այլընտրանքներ այն կառուցողաբար լուծելու համար: Կախված 
բախման մեծությունից և ուսուցչի պատրաստվածությունից՝ խնդրի լուծ-
ման հարցում բախումը կարող է պահանջել հոգեբանի ուղղորդում կամ 
միջամտություն: Շատ դեպքերում իրավիճակի ճիշտ կանխորոշումը 
կօգնի կանխելու բախումները: Բախումների յուրաքանչյուր սրմանը 
նախորդում է նախաբախումնային իրավիճակ, որի միջոցով կարելի է 
խուսափել հարձակողականությունից: Հակամարտությունը կանխելու 
ուղիներից մեկը աշակերտներին դիտարկելն է ընդհանուր հետաքրքրու-
թյունների և նպատակների հայեցակերպով: Ամեն դեպքում կարևոր է 
պահը բաց չթողնել: Իսկ եթե հակամարտությունը մտել է գործուն փուլ, 
անիմաստ է միջոցներ ձեռնարկել այն կանխելու համար: Հակամարտու-
թյուն կարող է առաջանալ հետևյալի շուրջ. 

▪ Առաջնորդ դառնալու ցանկություն. 
▪ Անձնական թշնամանք. 
▪ Պայքար ճանաչման համար. 
▪ Անպատասխան զգացում. 
▪ Չսիրելը և ամբարտավան զիջող վերաբերմունքը մեկի նկատմամբ: 
Երբեմն դպրոցում տարբեր դասարանների երեխաներ են բախվում: 

Պատահում է նաև, որ դասընկերները խմբերի են բաժանվում: Դպրոցա-
կանների և դասընկերների բախումները կարող են մի փոքր այլ բնույթ 
ունենալ: Տարբեր բախումնային իրավիճակներում մանկավարժը պիտի 
ցուցաբերի բախումնաբանի որոշակի հատկանիշներ: Այս առումով ման-
կավարժը պետք է կարողանա ժամանակին ախտորոշել տվյալ բախում-
նային իրավիճակը, կանխորոշել և, իհարկե, հարթել կամ կանխել այն: 
Շատ դեպքերում խոսքը վերաբերում է ոչ թե բախումները կանխելուն 
կամ հարթելուն, այլ դրանք ճիշտ հասկանալուն և գուցե նաև կառավա-
րելուն: Այսինքն` դպրոցի կառավարման բաղկացուցիչ մասերից են ոչ 
միայն բախումների կանխումն ու հարթումը, այլև բախումների կառավա-
րումը:  
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Բախումնաբանական մանկավարժությունն իր զարգացման տարբեր 
փուլերում հաշվի է նստում հոգեբանության այն տեսությունների և 
գիտափորձարարական տվյալների հետ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում 
են բախումների կանխման և հաղթահարման հետ: Բախումների կանխ-
ման և հաղթահարման կաղապար մշակելիս կարևորվում են հույզերի 
բարդույթները և անձի հուզական գծերը: Հատկանշական է այն, որ հոգե-
բանության մեջ տագնապի ամեն մի դրսևորում կարող է բախման պատ-
ճառ դառնալ: Ուսուցիչները պետք է կարողանան ժամանակին ախտորո-
շել իրենց և աշակերտների տագնապները: Ճնշվածությունը նույնպես 
կարող է բախման պատճառ դառնալ: Սակայն դպրոցականները երբեմն 
չեն կարողանում մեծահասակների նման թաքցնել կամ զսպել ճնշվածու-
թյունը արտահայտելու ցանկությունը: Մանկավարժները բախումնային 
են համարում նաև թշնամությունը և հարձակողականությունը: Նրանց 
կարծիքով, եթե մարդիկ ուղղակիորեն միմյանց չեն վիրավորում, վնաս 
պատճառում, ապա բախումների առաջացման հավանականությունը 
այնքան էլ մեծ չէ: Սակայն ներդպրոցական կառավարման կաղապար 
ստեղծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել նշված հուզական բարդույթները 
և ամեն անգամ ծագող բախմանը մոտենալ շատ մեծ զգուշությամբ, եթե 
խոսքը վերաբերում է նրանց ախտորոշմանը: 

Բախումը հարթելու նպատակ ունեցող մանկավարժը պետք է հաշվի 
առնի բախմանը ներգրավվածնների բախումնաբանական իրազեկության 
մակարդակը: Ընդհանուր առմամբ՝ կարելի է առանձնացնել հետևյալ 
մակարդակները.  

Առաջին մակարդակ – թե՛ ուսուցիչները, թե՛ աշակերտները բախում-
ները հաղթահարում են ներըմբռնողական մակարդակում: 

Երկրորդ մակարդակ – ուսուցիչները տիրապետում են ինչ-որ 
չափով բախումնաբանական գիտելիքներին, աշակերտները` ոչ: 

Երրորդ մակարդակ – թե՛ առաջինները, թե՛ երկրորդները տիրապե-
տում են, պատկերացում ունեն, ունեն ցանկություն, ունեն փորձ բախում-
ները հաղթահարելու:  

Չորրորդ մակարդակ – դպրոցի դաստիարակության համակարգի 
կառուցողական բախումների կառավարման գործընթացում աստի-
ճանաբար թե՛ ուսուցիչները, թե՛ աշակերտները յուրացնում են խաղաղա-
րար մարտավարության, խաղաղ համագործակցության մեթոդներն ու 
միջոցները, հումանիտար հոսքի առարկաններն ուսումնասիրում են 
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առավել խորությամբ` առանձնացնելով բախումնաբանական հայեցա-
կետը:  

Ելնելով աշակերտական բախումների վերոնշյալ որոշ տեսակներից` 
ներկայացնենք դրանց կանխարգելման ուղիները. 

▪ հաշվի առնենք սովորողների տարիքային առանձնահատկություն-
ները. 

▪ ստեղծենք դրական պայմաններ` առանց բախումների մանկա-
վարժական հաղորդակցության ձևավորման համար. 

▪ համակարգում իրականացնենք հատուկ կազմակերպված աշխա-
տանքներ` բախումնային իրավիճակներ չստեղծելու հմտություն-
ներ զարգացնելու համար. 

▪ ստեղծենք համագործակցության մթնոլորտ. 
▪ ձգտենք հարաբերությունների և հաղորդակցության պարզության: 
Բախումները կանխելու ուղիներից մեկը դիտարկելն է, աշա-

կերտների ընդհանուր հետաքրքրությունների և նպատակների որոնումը: 
Եթե աշակերտներին միավորում է ինչ-որ նպատակ, շատ խնդիրներ 
պարզապես հանվում են: Այլ խնդիրներ (խանդը, անձնական դրդապատ-
ճառները) լուծվում են անհատապես: 

Դպրոցում երեխաների բախումներից խուսափելը և իրավիճակը 
հարթել փորձելը մեր սուրբ պարտականությունն է: Ինչ էլ որ լինեն 
դպրոցում երեխաների բախումների պատճառները, մենք պետք է լուծենք 
դրանցից շատերը: Մենք պետք է սովորեցնենք ոչ միայն գրագիտություն, 
այլև օգնենք՝ հարմարվելու թիմում, սովորեցնել հաղորդակցվել քաղաքա-
կիթ ձևով, վիճել, պաշտպանել սեփական տեսակետը, զիջել, պատասխա-
նատու լինել իր գոծողությունների համար: 

Աշակերտական խմբում բախումները կանխարգելելու նպատակով, 
ինչպես նաև բարոյական վարքագծի ձևավորման համար կիրառել ենք 
զրույցի, բանավեճի մեթոդ, իրականցրել ենք խնդրահարույց իրավիճակ-
ների վերլուծություն: Կազմակերպել ենք առաձին դասեր «Բախումների 
առաջացման պատճառները», «Բախումների կանխարգելման հնարավոր 
ելքերը», «Մանկավարժի դերը բախումնային իրավիճակներում», «Բարու-
թյունը կփրկի աշխարհը» թեմաներով: Եվ այս դասերը նպաստել են 
միմյանց հարգելու, միմյանց լսելու, միասին աշխատելու, տարբեր կար-
ծիքների հետ հաշվի նստելու, բոլորի կողմից մեկ ընդունելի արդյունքի 
գալու և բարություն սերմանելու գիտակցությանը: Սրանով սովորողները 
հասկացել են, որ շրջապատի, խմբի նկատմամբ հարգալից լինելով, իրար 
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լսելով, բախումները հարթելու հմտություններ ձեռք բերելով` կարողա-
նում են իրերն ու երևույթները տարբեր տեսանկյունից դիտարկել, վերլու-
ծել, ունենալ պատասխանատու վարքագիծ: 

Այս ամենի շնորհիվ կարողացել ենք նպաստել խմբի ներսում 
միմյանց օգնելու, միասին աշխատելու, դրված նպատակին հասնելու 
կամքի ու օրինակելի վարքի ձևավորմանը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` եկանք այն եզրակացության, որ աշակերտական խմբե-
րում բախումներ չեն առաջանա, երբ առանց ճնշման փորձենք հաստա-
տել համերաշխություն, կազմակերպենք համընդհանուր դասարանային 
միջոցառումեր և մրցույթներ, իսկ առաջացման դեպքում մշակենք լուծ-
ման տարբերակներ, համաձայնեցված որոշում կայացնենք, հնարավո-
րություն տանք կողմերին արտահայտվելու, ժամանակից շուտ չկա-
տարենք եզրակցություններ, բախումը լուծենք հանգիստ մթնոլորտում: 

    
    

ԳրականություԳրականություԳրականություԳրականությունննն    
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4. Կրուտեցկի Վ. Ա., Մանկավարժական հոգեբանության հիմունքներ, 

«Լույս», Երևան, 1976, 384 էջ: 
5. Սուխոմլինսկի Վ. Ա., Կոլեկտիվ ձևավորելու մեթոդիկա, Երևան, 

«Լույս» 1986, 312 էջ: 
  

    
    

    
        



 
– 465 – 

Предотвращение конфликтов в ученическом коллективеПредотвращение конфликтов в ученическом коллективеПредотвращение конфликтов в ученическом коллективеПредотвращение конфликтов в ученическом коллективе    
    

Людмила Даниелян Людмила Даниелян Людмила Даниелян Людмила Даниелян     
Анаит Овсепян Анаит Овсепян Анаит Овсепян Анаит Овсепян     

РезРезРезРезюмеюмеюмеюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    конфликт, коллектив, межличностные отношения, 

предотвращение, методы 
В статье представлены причины возникновения конфликтов в 

ученических коллективах, средства и методы их предотвращения. При 
формировании ученических коллективов возникают конфликты которых 
невозможно избежать. В ученических коллективах истоки конфликтов 
обусловлены разными причинами и преодоление этих конфликтов может 
способствовать саморазвитию учащихся. 

В статье рассматриваются многие постоянно существующие в учени-
ческих коллективах проблемы которые с педагогической точки зрения 
необходимо диагностировать, выявлять и предотвращать. Здесь же конф-
ликты также охарактеризованы как противоположно направленные, несов-
местимые столкновения тенденций, сопровождающиеся негативными 
эмоциональными переживаниями во взаимоотношениях ученик-ученик, 
ученик-учитель. Во время педагогической деятельности педагог сталки-
вается с различными предконфликтными ситуациями, правильное 
решение которых обусловлено отмеченными профессиональными и орга-
низационными знаниями педагога. 
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SSSSummaryummaryummaryummary 
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prevention, methods 
The article presents the causes of conflicts emerged in pupil collectives, 

the means and methods of their prevention. Conflicts inevitably arise during 
the formation of pupil collectives. The causes of conflict origins in pupil 
collectives are various and overcoming those conflicts can contribute to the 
self-development of pupils. 

A lot of problems illustrated in the article always axist in pupil collectives 
and need to be diagnosed, identified and prevented from a pedagogical point of 
view. In this article, conflicts are described as a clash of tendencies 
accompanied by oppositely directed, incompatible and negative emotional 
feelings in the pupil-pupil, pupil-teacher relationships. 

During the pedagogical process, the pedagogue encounters different 
situations, where the correct solution of the problem is conditioned by the 
pegagogue’s professional organizational knowledge. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    21.09.21.09.21.09.21.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 37.02  
ՇարադրություններիՇարադրություններիՇարադրություններիՇարադրությունների    ևևևև    փոխադրություններիփոխադրություններիփոխադրություններիփոխադրությունների    կազմակերպումնկազմակերպումնկազմակերպումնկազմակերպումն    ուուուու    

անցկացումըանցկացումըանցկացումըանցկացումը    ավանդականավանդականավանդականավանդական    ևևևև    ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակից    մեթոդներիմեթոդներիմեթոդներիմեթոդների    
համադրությամբհամադրությամբհամադրությամբհամադրությամբ    

ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ ԵդոյանԵդոյանԵդոյանԵդոյան     
Նարինե ԱդամյանՆարինե ԱդամյանՆարինե ԱդամյանՆարինե Ադամյան     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. կապակցված խոսքի զարգացում, ստեղծա-

գործական և վերլուծական շարադրություններ, «Շարադրության 
շեղանկյուն», «Գրական խմբակ» մեթոդական հնարներ, «Կերպարի 
վերլուծության» թերթիկ, պատմողական, նկարագրական և դատողական 
փոխադրություններ, «Հատվածակողմ», «Եռամաս օրագիր» 

    
ՆՆՆՆախաբանախաբանախաբանախաբան    

Բոլորս միշտ հպարտացել և հպարտանում ենք մեր հնամենի լեզվի 
ճոխությամբ ու գեղեցկությամբ, բայց և դժգոհում ենք մեր աշակերտների 
մեծամասնության խոսքի անփույթ, անհարդար կամ լեզվի ծայրաստի-
ճան աղքատ լինելուց: Պատճառը, Սևակի բառերով, «հայերենի բառա-
մթերքից կեսբուռ օգտվելու կամավոր մուրացիկությունն է»:    

«Յուրաքանչյուր գրագետ անձնավորություն, ցանկացած մասնագի-
տության տեր, անկախ կրթության աստիճանից ու գիտելիքների չափից, 
պետք է կարողանա պարզ, անսխալ հայերենով գրավոր (նաև բանավոր) 
շարադրել իր ասելիքը: Գրագետ, ճիշտ ձևակերպված գրավոր խոսքը 
մարդու գիտելիքների, մտավոր զարգացման, բարեկրթության վկայու-
թյունն է» [2]: 

Այս ամենի գլխավոր պատասխանատուն ուսուցիչն է, իսկ ուսուցչի 
աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու գլխավոր պայմանը 
նրա մեթոդական գրագիտության աճն է: 

Մերօրյա դպրոցում էական շատ փոփոխություններ են կատարվել: 
Վերջերս փորձարկվող կրթական նոր չափորոշիչներով փոփոխվել են 
միջնակարգ դպրոցում հայոց լեզվի և գրականության դասավանդման 
հայեցակարգը, ուսումնական ընդհանուր նպատակները, առարկաների 
բովանդակային ընդգրկումը, ծրագրերն ու ժամաքանակը:  

Նոր ձև ու բովանդակություն են ստացել սովորողին ներկայացվող 
պահանջները, աշակերտների գիտելիքների, հմտությունների ու կարո-
ղությունների պահանջվող ծավալը` արժեքային համակարգը համապա-
տասխանեցնելով նոր կյանքի հրամայականի պահանջներով կատարված 
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փոփոխություններին` ծրագրերին ու համեմատաբար սուղ ժամաքա-
նակին այնպես, որ սովորողները հասցնեն գրավորն ավարտել նույնիսկ 
մեկ դասաժամի ընթացքում: Սրանք շարադրություններ, փոխադրու-
թյուններ, զեկուցումներ, համառատոգրման և այլ ստեղծագործական 
աշխատանքներ ենթադրող տարաբնույթ առաջադրանքներ ու հանձնա-
րարականներ են, որոնց վերջնական նպատակը սովորողի կապակցված 
շարադրանք ստեղծելու կարողությունների մշակումն է [6, 7]: Այս աշխա-
տանքների շարքում կարևորում ենք փոխադրությունների` որպես լեզվի 
լավագույն օրինակների հետ շփման վարժությունների դերը: Բնագիրը, 
որն առաջարկվում է երեխային (գրավոր) վերապատմելու համար, մի 
յուրահատուկ օգնություն է, որը ցույց է տալիս ուսուցիչը աշակերտի 
համար բավականին բարդ՝ պատմելու և այդ նյութը գրի առնելու 
գործընթացում [3, 107]:  

    
Փոխադրությանը և շարադրությանը ներկայացվող Փոխադրությանը և շարադրությանը ներկայացվող Փոխադրությանը և շարադրությանը ներկայացվող Փոխադրությանը և շարադրությանը ներկայացվող     

ընդհանուր պահանջներըընդհանուր պահանջներըընդհանուր պահանջներըընդհանուր պահանջները    
Ուսուցիչը պետք է լուրջ հետևողականությամբ նախագծի դասը, 

ուսուցման գործընթացում կիրառվող նոր եղանակներն ու մեթոդները 
պետք է այնպես տեղայնացնի գրավորի դասերին, որ կարողանա բավա-
րարել ոչ միայն ժամանակի և արդի դպրոցի պահանջները, այլև սովորող-
ների բազմապիսի հետաքրքրությունները: 

Ցավոք, դասալսումերի ժամանակ հաճախ ենք փաստում, որ ուսու-
ցիչները գրավորի այս տեսակների անցկացման ժամանակ կիրառում են 
զուտ ավանդական մեթոդներ, չեն ձգտում դրանք թարմացնել, նոր 
մեթոդներ չեն կիրառում կամ երբեմն էլ կիրառում են ինքնանպատակ: 
Ժամանակները արագ են փոփոխվում, կյանքն իր պահանջներն է պար-
տադրում, և նոր չափորոշիչներով սովորողներին առաջադրվող վերջ-
նարդյունքների ապահովման պահանջերից ելնելով` պետք է փաստել, որ 
քարացած մոտեցումներին կառչած մնալն անընդունելի է, և մշտապես 
անհրաժեշտ է զբաղվել նորի արմատավորման կարևոր խնդրով, կարո-
ղանալ օգտվել ավանդական և ժամանակակից մեթոդների համադրումից: 

Գրավոր աշխատանքի այս տեսակները սովորողի կապակցված 
գրավոր խոսքի զարգացման լավագույն միջոցներից են, դրանք միտված 
են առաջին հերթին սովորողի լեզվընկալման և կապակցված խոսք կազ-
մելու կարողությունների ձևավորմանը, սովորածը կիրառելու ու արժևո-
րելու նպատակադրմանը: Մտքերը գրավոր շարադրելը դժվար գործ է, և 
սրան աշակերտին պիտի վարժեցնել դեռ ցածր դասարաններից: 
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Գրավոր խոսքի մշակման և հղկման գործընթացում ուսուցիչը պիտի 
կիրառի ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից, համագործակ-
ցային մեթոդներ և հնարներ, որոնք կապահովեն ցանկալի արդյունք՝ 
սովորողի գրագետ, հստակ և դիպուկ, իրադրությանը, հաղորդակցական 
բնույթին համապատասխան գրավոր խոսք:  

Բացի փոխադրություն և շարադրություն գրելու մեթոդներ մշակե-
լուց՝ ուսուցիչը թեմաների ընտրության հարցում ևս կարևոր անելիք ունի: 
Ավագ դպրոցում գրավորների համար նախատեսված բնագրերից նպա-
տակահարմար է ընտրել այնպիսիք, որոնցում ավելի վառ են ներկայաց-
ված մեր ազգային հոգեբանությունը, մեր քերթության անմահ մշակների 
վարքը, որոնք ձևավորում են մեզ և օտարներին ճանաչելու, համաշխար-
հային ու մեր ազգային ստեղծածը արժևորելու ունակություն: Հանրա-
կրթական դպրոցի 4-10-րդ դասարանների համար նախատեսված 
փոխադրության նյութերի ժողովածուն [5] հարուստ աղբյուր է բառի 
նրբիմաստների գործածության, պատկերավոր ու փոխաբերական ար-
տահայտությունների ուսուցման ու գործնական կիրառության համար, 
հարուստ դաշտ՝ քերականական գիտելիքների ստուգման, ամրապնդման 
համար: 

Շարադրությունների թեման նույնպես պետք է նպատակային 
ընտրվի, այսինքն՝ պետք է նախապատվությունը տալ արդիական գաղա-
փարներ ընդգրկող, իրականության հետ աղերսներ ունեցող, դաստիա-
րակչական հրատապ խնդիրներ լուծող թեմաներին: 

Շարադրությունը գրավոր խոսքի այն տեսակն է, որը լայն հնարավո-
րություն է տալիս գրողին մտքերն ազատ արտահայտելուհուզական, ար-
տահայտչական բազմազան ձևերով խոսքն ընկալելի դարձնելու: 
Գրագետ, համոզիչ, տպավորիչ խոսք ունենալու համար անհրաժեշտ է 
ունենալ հարուստ բառապաշար, իմանալ տվյալ լեզվի քերականությունը, 
հրաշալի տիրապետել խոսք կառուցելու կանոններին և օժտված լինել 
ստեղծագործելու գոնե նվազագույն ձիրքով,: Հանրակրթական դպրոցի 
հայոց լեզվի առարկայական չափորոշչով սահմանված պահանջներից են 
ինքնուրույն գրավոր խոսք կառուցելու, շարադրությունների, փոխադրու-
թյունների և այլ ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով կապակց-
ված շարադրանք ստեղծելու կարողությունների մշակումը, խոսքի մշա-
կույթի ձևավորումը և այլն [6, 8]: 

Առարկայական ծրագրով ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի առաջին 
կիսամյակի սկզբում նախատեսված է շարադրությունների միջոցով իրա-
կանացնել սովորողների կապակցված խոսքի ուսուցման աշխատանքներ: 
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Շարադրության տեսակներըՇարադրության տեսակներըՇարադրության տեսակներըՇարադրության տեսակները    
Ինչպես հայտնի է, շարադրությունը լինում է երկու տեսակ՝ ստեղծա-

գործական կամ ազատ և վերլուծական: Ստեղծագործական կամ ազատ 
շարադրությունները նպատակ ունեն զարգացնելու աշակերտների մտա-
ծողական, խոհական, ստեղծագործական կարողությունները, սրելու 
երևակայությունը, հարստացնելու բառապաշարը և այլն:  

Փորձը ցույց է տվել, որ ստեղծագործական շարադրություն գրելը 
դյուրին է այն սովորողների համար, ովքեր կարդացել են ոչ միայն ծրագ-
րային, այլև հանձնարարված լրացուցիչ գեղարվեստական երկերը: 
Նրանք այդ ստեղծագործություններից կարող են հիշել դիպուկ արտա-
հայտություններ, դարձվածքներ, ոճական հետաքրքիր կառույցներ, 
հանձնարարված թեմաներին համապատասխան պատմություններ, 
որոնք կօգնեն մտքերի գեղեցիկ շարադրմանը [2]: 

Ուսուցողական շարադրությունների համար մեթոդական հնարները 
բազմազան են, դրանց նպատակային կիրառությունը արդյունք է տալիս 
այն դեպքում, երբ սովորողները միջին դասարաններից վարժված են 
լինում ինքնուրույն գրելուն: Դրան կարելի է հասնել` տարբեր հանձնա-
րարականներ կամ առաջադրանքներ տալով, ասենք՝ գրել շարադրանք-
ներ ըստ պլանի հարցերի, ըստ տրված բառերի և արտահայտություն-
ների, ըստ գրական երկերից սովորած պատկերավոր արտահայտու-
թյունների, տպավորություն արշավից, լսած երաժշտությունից կամ 
դիտած ֆիլմից, տրված պատմության սկիզբ կամ ավարտ հորինել, տվյալ 
գրական երկի բեմադրության համար բեմագիր (սցենար) գրելու փորձեր 
անել, տեքստը երկխոսություններով հարստացնել, վերարտադրել խոհե-
րը, բնութագրել մտերիմ, սիրելի մարդկանց կամ գրական հերոսին և այլն: 

Վերլուծական շարադրության ուսուցման նպատակն է մի կողմից՝ 
գրականության պատմության մեջ գրողի զբաղեցրած տեղի, դերի, ստեղ-
ծագործության գաղափարական և գեղարվեստական արժանիքների 
մասին, դասի ընթացքում աշակերտի ձեռք բերած գիտելիքների ամրա-
կայման, մյուս կողմից՝ գիտական երկեր վերլուծելու կարողությունների 
զարգացումը, սեփական դատողությունները գրական հայերենով 
անսխալ շարադրելու հմտության ձեռքբերումը [2]: 

Աշակերտներին նախապես տեղեկացնում ենք, որ գրական որևէ 
թեմայով (գրողի որևէ գործի կամ մեկ կամ մի քանի կերպարների մասին) 
վերլուծական շարադրություն գրելիս վերլուծությունը պետք է կատարել 
փաստական նյութի հիման վրա` «տեղեկություն-վերլուծություն-
արժևորում» ընթացքով [2]: 
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Երբեմն աշակերտները դժվարանում են վերլուծական շարադրու-
թյուն գրել, հատկապես կերպար բնութագրել: Սակայն ուսուցման ավան-
դական և ժամանակակից մեթոդների համադրությունը տալիս է ցանկալի 
արդյունք: Բերենք ուսուցողական շարադրության դասի մեկ օրինակ: 

Դասի թեման՝Դասի թեման՝Դասի թեման՝Դասի թեման՝ գրավոր աշխատանք (վերլուծական-բնութագրական 
շարադրություն) Դ․Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպի վերաբերյալ 

Դասի նպատակը՝ Դասի նպատակը՝ Դասի նպատակը՝ Դասի նպատակը՝  
▪ ակադեմիական՝ գիտելիքներ հայ ժողովրդի պատմական իրադար-
ձությունների վերաբերյալ, բառապաշարի հարստացում 

▪ հանրային՝ աշակերտների գրավոր կապակցված խոսքի, ստեղ-
ծագործական կարողությունների և երևակայության զարգացում, 
ինքնուրույնության զարգացում 

▪ արժեհամակարգային՝ ազգային ինքնագիտակցության բարձ-
րացում, իր ժողովրդի կյանքն ու ճակատագիրը ըմբռնելու կարո-
ղություն, երաժշտական ճաշակի ձևավորում 

▪ վերաբերմունքային՝ հայոց լեզվի և հայ գրականության նկատմամբ 
գիտակցված, ազգային արժանապատվությամբ զուգորդված մոտե-
ցում, հայրենիքի նկատմամբ անձնազոհ սիրո դրսևորում, ազգի և 
ժողովրդի հանդեպ պարտականություններում՝ բարեխիղճ և 
օրինապահ քաղաքացի դառնալու համոզմունք: 

    Դասի կահավորումըԴասի կահավորումըԴասի կահավորումըԴասի կահավորումը՝ նկարներ, պաստառներ` Եղիշեի թևավոր 
խոսքերով (հուշում է վերնագիրը՝ «Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը») 

Մեթոդները՝ Մեթոդները՝ Մեթոդները՝ Մեթոդները՝ «Շարադրության շեղանկյուն», «Գրական խմբակ», 
«Կերպարի վերլուծություն» թերթիկ    

Ներառվող առարկաներՆերառվող առարկաներՆերառվող առարկաներՆերառվող առարկաներ՝ կարևորում ենք միջառարկայական և 
վերառարկայական միահյուսման անհրաժեշտությունը (գրականություն, 
երաժշտություն, նկարչություն ) 

Դասի ընթացքը՝Դասի ընթացքը՝Դասի ընթացքը՝Դասի ընթացքը՝ Խթանման փուլում հնչում է «Պլպուլն Ավարայրի» 
երաժշտությունը, որին հաջորդում է «Վարդանի երգը» (Հիմի է՞լ լռենք, 
երբ մեր թշնամին դավով, հրապուրանքով տիրեց մեր երկրին…): 
Դասարանի լավագույն ասմունքողին հանձնարվում է կարդալ Վարդան 
Մամիկոնյանի՝ հայոց զորքին ուղղված խոսքը. «Շատ պատերազմներ եմ 
տեսել, և դուք էլ ինձ հետ…»: 

Կերպարի բնութագրման համար ներկայացվում է պլան` 
«Շարադրության շեղանկյուն» մեթոդական հնարի կիրառմամբ [1]: 

 
 



 
– 472 – 

 
Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. ««««ՇարադրուՇարադրուՇարադրուՇարադրության շեղանկյունթյան շեղանկյունթյան շեղանկյունթյան շեղանկյուն» » » » մեթոդական հնարմեթոդական հնարմեթոդական հնարմեթոդական հնար    
 
Պլանի կետերը քննարկելուց հետո սովորողներին ծանոթացնում ենք 

գրավոր աշխատանքը գրելու ձևին՝ ստեղծագործաբար կիրառելով 
«Գրական խմբակ» մեթոդը: Ընտրում ենք դերակատարներ՝  

▪ Լուսաբանող 
▪ Լեզվագետ 
▪ Հարցախույզ 
▪ Ցուցադրող 
▪ Ամփոփող 
 Բաշխում ենք առաջադրանքները: Լուսաբանողը բնագրից գտնում է 

հետաքրքիր հատվածներ, կատարում նկատառումներ: Հարցախույզը 
քննարկում է, կատարում պարզաբանում: Ցուցադրողը նկարներն է մեկ-
նաբանում: Ամփոփողը արդիականացնում է վեպի գլխավոր իրադարձու-
թյունը, հերոսի պահվածքը և գործողությունները` կատարելով համեմա-
տություններ:  

Յուրաքանչյուրին տալիս ենք «Կերպարի վերլուծություն» թերթիկը 
[1]: 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Ե՞րբԵ՞րբԵ՞րբԵ՞րբ    ենք ենք ենք ենք 

առաջին անգամ առաջին անգամ առաջին անգամ առաջին անգամ 
հանդիպում հանդիպում հանդիպում հանդիպում 
հերոսինհերոսինհերոսինհերոսին    

Ինչպե՞ս են նրան Ինչպե՞ս են նրան Ինչպե՞ս են նրան Ինչպե՞ս են նրան 
վերաբերվում վերաբերվում վերաբերվում վերաբերվում 

մյուս մյուս մյուս մյուս 
կերպարներըկերպարներըկերպարներըկերպարները    

Ո՞րն է նրա Ո՞րն է նրա Ո՞րն է նրա Ո՞րն է նրա 
քայլերի քայլերի քայլերի քայլերի 

կարևորությունը և կարևորությունը և կարևորությունը և կարևորությունը և 
ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    

Արտահայտել Արտահայտել Արտահայտել Արտահայտել 
սեփական սեփական սեփական սեփական 

վերաբերմունքըվերաբերմունքըվերաբերմունքըվերաբերմունքը    
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Իմաստի ընկալման փուլում առաջադրում ենք բաց հարցեր. 
1. Ո՞վ է Վարդան Մամիկոնյանը: 
2. Ինչո՞ւ պետք է հայերը քրիստոնեություն դավանեն: 
3. Ինչպիսի՞ հաղթանակ տարան հայերը: 
Աշխույժ քննարկումից նոր մտքեր և կարծիքներ են ծնվում, բացա-

հայտումներ արվում, որոնցով ամբողջանում է զորավարի կերպարը` 
բոլոր կողմերով: 

Կշռադատման փուլում առաջարկում ենք ունկնդրել «Շարական 
Սուրբ Վարդանանց»՝ աշակերտներին հաղորդակից դարձնելով դասա-
կան երաժշտությանը՝ արժևորելու ազգային ակունքներից եկող վեհն ու 
վեհագույնը: Աշակերտները համակարգում են լսածն ու սովորածը և 
գրավոր շարադրում կերպարի բնութագրումը՝ ամփոփելով սեփական 
եզրահանգումներով: 

Փոխադրության մատուցման եղանակներըՓոխադրության մատուցման եղանակներըՓոխադրության մատուցման եղանակներըՓոխադրության մատուցման եղանակները    
 Ինչ վերաբերում է փոխադրության կազմակերպմանն ու անցկաց-

մանը, ապա այս դեպքում ևս պիտի կարևորել բնագրերի ճիշտ ընտրու-
թյունը, ըստ որում պետք է հաշվի առնել, թե դրանք բառերի նրբերան-
գային-իմաստային առանձնահատկությունների և խոսքում կիրառելու 
աշխատանքի ինչպիսի հնարավորություններ են տալիս, ասենք՝ նյութե-
րից մեկում չարի ու բարու պայքարն արտահայտվում է հոմանիշների 
երկու խումբ բառերով, որոնց նրբիմաստային տարբերությունը 
գիտակցվում է: Հունական դիցաբանությունից վերցված բնագրերը 
հարուստ են դարձվածքներով և թևավոր խոսքերով, որոնք այնքան 
անհրաժեշտ են խոսքը դիպուկ դարձնելու համար և նպաստում են 
մարդու զարգացվածությանը: Կարելի է ընտրել նյութեր, որոնք աշակեր-
տին ցույց կտան մեր լեզվի ճոխությունն ու գեղեցկությունը, իսկ նրան-
ցում գործածված բառերն ու բառակապակցությունները ինքնին գեղեցիկ 
շարադրանքի նյութ կլինեն, որի շնորհիվ կձևավորվի գրական ճաշակ. 
աշակերտները կսովորեն գեղեցիկ խոսել ու օգտվել մեր հարուստ 
բառագանձից: 

Նախագծելիս հաշվի ենք առնում նաև փոխադրվելիք նյութի կապը 
տոների, տարվա եղանակների, արդի քաղաքական կացության հետ: 
Աշակերտի ուղղագրական, կետադրական, ոճական գիտելիքները, երևա-
կայական ու ստեղծագործական հակումները, պատկերավոր մտածողու-
թյունը ոչ մի գրավոր աշխատանքում այնպես պարզ չեն դրսևորվում, ինչ-
պես փոխադրության մեջ: Եվ ոչ մի գրավոր աշխատանքի ժամանակ 
ուսուցիչն այնքան չի աշխատում, այնքան չի սովորեցնում ու չի դաստիա-
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րակում, որքան փոխադրության դասին: Հայտնի է, որ փոխադրության 
դաս կազմակերպելը հեշտ չէ. այստեղ համատեղ աշխատում են թե՛ 
ուսուցողը, թե՛ սովորողը: Փոխադրության դասին աշակերտներից առաջ-
նահերթորեն պահանջվում է բառապաշարի անհրաժեշտ ենթաշերտի 
տիրապետում: 

Փոխադրության դասից հետո առաջադրում ենք աշակերտներին 
հանրագիտարան-բառարանում դուրս գրել դուր եկած մտքերը, որոնք 
շարադրության կամ զրույցի թեմաներ են, օրինակ՝ «Թող ապրեմ տան-
ջանքով, բայց ոչ ծնկաչոք», «Քանի հայոց այբուբենը կապրի, հայը չի 
մեռնի», «Ունեցեք հավատ մանանեխի հատիկի չափ», «Կյանքի սերը 
հաղթում է մահին», «Ոգի առավել է, քան զկերակուր, և մարմին՝ քան 
զհանդերձ», «Ճրագ մարմնոյ ակն է: Եթե ակն քո առատ է, ամենայն 
մարմինդ լուսավոր եղիցի» [5]: 

Չպետք է մոռանալ, որ անհրաժեշտ է փոխադրվելիք նյութը կապել 
նաև հայոց լեզվի դասընթացի ուսումնասիրվող քերականական նյութի 
հետ: 

Միջառարկայական կապի ապահովման համար ուշադրություն ենք 
դարձնում նյութերի ճանաչողական նշանակության վրա: Բոլոր նյութերը 
ուսանելի են, աշակերտն ընկնում է արվեստի աշխարհ, խոսում է 
արվեստի լեզվով. երբ փոխադրում է նյութը, ակամա սկսում է հասկանալ 
արվեստի գաղտնիքները: Քանդակագործությունն ու ճարտարագիտու-
թյունը դառնում են հասկանալի, երբ բացատրում և գործածում են    բարձ-
րաքանդակ, մույթ, ժանեկազարդ խոյակներ, ոսկյա դրոշմապատկերներ, 
որմնաքանդակ, բնական քարեր՝ հակինթ, սուտակ, շափյուղա, մարմա-
րիոն, խորշ, ձեղուն («Մոռանալ Հերոստրատին») [5]: 

Նկարչության «լեզվով» կարելի է խոսել «Ձվաձև դիմանկարը» նյութը 
փոխադրելիս: Երաժշտության աշխարհը գրավիչ կդառնա «Կախարդա-
կան հնչյունների արքան», «Սուսերով պարը», «Ռեքվիեմ» և այլ նյութերը 
փոխադրելիս [5]:  

Ավագ դպրոցում գործածվում են փոխադրության տարբեր տեսակ-
ներ, օրինակ՝ անվերնագիր, ստեղծագործական մուտքով, ինքնուրույն 
հանգուցալուծմամբ, գրական դատ և այլն: Ավագ դպրոցում հանձնարա-
րելի փոխադրությունները կարելի է բաժանել 3 հիմնական խմբի՝ 
պատմողական, նկարագրական և դատողական [1]: 

Ավագ դպրոցում փոխադրություն գրելու համար կարևոր գործոններ 
են սեփական կարծիքի ազատ դրսևորումը, անկաշկանդ և հմուտ շարա-
դրումը, մտքերի ինքնուրույն ձևակերպումը : 
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Փոխադրության բովանդակության պարզ շարադրանքը պարտադիր 
չէ հանձնարարել բոլոր աշակերտներին: Նույն նյութի վերաբերյալ տար-
բեր առաջադրանքներ կարելի է մշակել: Փոխադրություն դաս անկաց-
նելիս հաջողությամբ ենք կիրառում խմբային աշխատանքի ձևը՝ որպես 
արդեն հայտնի փորձ: Ամեն խմբի առջև դրվում է մեկ որոշակի պահանջ, 
ասենք` 1-ին խումբը տեքստը բաժանում է մասերի, դրանց համար պլան 
և հարցեր մշակում, 2-րդ խումբը վերարտադրում է բովանդակությունը 
պարզ և հաջորդական նախադասություններով, 3-րդ խումբը նոր կեր-
պար է ներմուծում և շարունակում պատմությունը, 4-րդ խումբը դեպ-
քերին նոր ընթացք է հաղորդում, 5-րդ խումբը տեքստը հարստացնում է 
երկխոսություններով, 6-րդ խումբը կարծիք կամ դատողություններ է 
գրում կարդացածի մասին: Ուսուցիչը տալիս է ժամանակ, հետևում 
աշխատանքին, չի միջամտում: Յուրաքանչյուր խմբից մեկը ներկայաց-
նում է կատարած խմբային աշխատանքը: Խմբերը ստեղծագործական 
աշխատանք են կատարում:  

Բոլոր աշակերտների գործուն մասնակցությունն ապահովելու, բազ-
մաբնույթ առաջադրանքների կատարմանն ընդգրկելու նպատակով 
ստեղծագործաբար ենք կիրառում նոր մեթոդները, գործադրում հնարներ՝ 
հիմնվելով նախորդ տարիների փորձի արդյունքների և առաջացած 
խնդիրների հնարավոր լուծման ուղիների հայտնաբերման վրա: Այժմ 
ներկայացնենք փոխադրության դասի մի օրինակ: 

Դասի թեման՝Դասի թեման՝Դասի թեման՝Դասի թեման՝ գրավոր աշխատանք – ուսուցողական փոխադրու-
թյուն` «Սիրո օրենքը»  

Դասի նպատակը՝Դասի նպատակը՝Դասի նպատակը՝Դասի նպատակը՝  
▪ ակադեմիական՝ գիտելիքներ արվեստի մասին, բառապաշարի 
հարստացում 

▪ հանրային՝ աշակերտների գրավոր կապակցված խոսքի, ստեղծա-
գործական կարողությունների և երևակայության զարգացում, ինք-
նուրույնության զարգացում 

▪ արժեհամակարգային՝ գրական ճաշակի ձևավորում 
▪ վերաբերմունքային՝ արվեստի լեզուն ընկալելու ունակություններ, 
մարդկային արժանապատվության գիտակցության ձևավորում 

Մեթոդները՝ Մեթոդները՝ Մեթոդները՝ Մեթոդները՝ «Հատվածակողմ», «Եռամաս օրագիր»    
Դասարանի կահավորումըԴասարանի կահավորումըԴասարանի կահավորումըԴասարանի կահավորումը՝ նկարներ, նախագծեր, ձայնագրիչ, պաս-

տառ՝ վրան գրված Եղիշե Չարենցի խոսքերը. «Ոսկի բառեր, անգին 
քարեր, լալ ու գոհար շարել ես դու, Քեզ միայն քո յարն է վառել, քանի 
յարեր վառել ես դու…»: 
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Դասի ընթացքըԴասի ընթացքըԴասի ընթացքըԴասի ընթացքը՝ Կիրառում ենք ԽԻԿ համակարգը. դասի տևողու-
թյունը 2 դասաժամ է: 

Խթանման փուլում հնչում է Սայաթ-Նովայի սիրային երգերից, 
ցուցադրվում է «Սայաթ-Նովա» ֆիլմից հատված: 

Օգտագործում ենք «Հատվածակողմ» մեթոդը՝ «Սեր» մեկնաբառով: 
Երեխաներն արտահայտում են իրենց խոհերն ու պատկերացումները 
սիրո մասին և գուշակում են, որ փոխադրության թեման սիրո մասին է: 
Վերնագիրը գրում ենք գրատախտակին: 

Իմաստի ընկալման փուլում դասարանը բաժանում ենք 4 խմբի: 
Թղթերի վրա գրված են Սայաթ-Նովայի բանաստեղծություններից տողեր. 
աշակերտները գուշակում են վերնագրերը, և ըստ բանաստեղծություն-
ների գտնված վերնագրերի՝ ձևավորվում են խմբերը: 

Օգտագործում ենք «Եռամաս օրագիր» մեթոդական հնարը [1]: 
Խմբերից յուրաքանչյուրին բաժանում ենք թերթիկներ՝ 3 սյունակով. 

առաջին և երրորդ խմբերին լրացուցիչ բաժանում ենք բառարան-թերթիկ-
ներ, որտեղ գրված են հատվածի բարբառային բառերի բացատրություն-
ները (տե՛ս 2-րդ աղյուսակը): 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
ԲառարանԲառարանԲառարանԲառարան----թերթիկնեթերթիկնեթերթիկնեթերթիկների ընդհանուր համադրական պատկերըրի ընդհանուր համադրական պատկերըրի ընդհանուր համադրական պատկերըրի ընդհանուր համադրական պատկերը    

Խումբ 1 
Թիֆլիսի  
բարբառ 

Գրական 
արևելահայերեն 

Մեկնաբանություններ 

   

Խումբ 2 
Անծանոթ գրական 

բառեր 
Բառերի իմաստը Կիրառություն 

   

Խումբ 3 
Թիֆլիսի  
բարբառ 

Գրական 
արևելահայերեն 

Մեկնաբանություններ 

   

Խումբ 4 
Հարցեր Պատասխաններ Նոր տեղեկություն 

   

 
Հաջորդ քայլին յուրաքանչյուր խմբի ներկայացուցիչ կարդում է 

«օրագիրը»: Նյութը՝ «Սիրո երգը», բաժանում ենք 4 մասի: Նոր խմբեր են 
ձևավորվում, և յուրաքանչյուր խմբին բաժանում ենք հատվածներ: 
Պահանջում ենք կարդալ և պատասխանել հատվածի ներքևում տրված 
հարցերին: 
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 1-ին հատված․․․․  
1. Այս հատվածի ընթերցումից ի՞նչ պարզվեց, ի՞նչ հետևություն 

արեցիք և ո՞ր տողերից: 
 2. Ուշադրությո՛ւն դարձրեք հետևյալ տողերին. «Իմացի՛ր սրտի 

վրա ծանրացած մեղքը քավելու համար քեզ թավադություն է 
շնորհել»: Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ միտք էր դա: 

 2-րդ հատված․․․․    
 1. Ընտրե՛ք համապատասխան երաժշտություն այս հատվածի 

համար: 
 2. Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ Սայաթ-Նովան համաձայնեց գնալ 

պալատ: 
 3-րդ հատված․․․․        
1. Ձեր աչքին ի՞նչ գույնով է պատկերվում տվյալ հատվածը, կամ ի՞նչ 

գույնով կներկեիք այն:    
 2. Նկարագրե՛ք դեպքերի հաջորդական ընթացքը: 
 4-րդ հատված....    
1. Ձեր կարծիքով ո՞րն է այս հատվածի ամենակարևոր նախադասու-

թյունը. ինչի՞ հաստատումն է դա:    
 2. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում պատմության ավարտը: 
Բոլոր խմբերը ներկայացնում են աշխատանքը, ընթերցում հարցերը 

և պատասխանում: 
Կշռադատման փուլում    քննարկման և ամփոփման նպատակով 

տալիս ենք հետևյալ հարցերը. 
1. Ի՞նչ է արժանապատվությունը: 
2. Ինչպե՞ս եք մեկնաբանում հետևյալ նախադասությունը. «Չէ՞ որ 

սիրո սուրբ օրենքների գիրքը մարդու սիրտն է»: 
3. Ո՞րն է այս նյութի ամենակարևոր ասելիքը: 
4. Ի՞նչ կհիշեք այս նյութի հետ կապված: 
Լսում ենք պատասխանները, երեխաներն ամփոփում են նոր 

ստացած գիտելիքները, կատարում ճիշտ ընդհանրացումներ, հակա-
դրվում են, բանվիճում. այս ամենը նպաստում է իմացածի առավելագույն 
կիրառելիությանը: 

Այս փուլն ավարտելուց հետո կազմում ենք փոխադրության նախա-
գիծ՝ ըստ հատվածների 2-րդ հարցերի պատասխանների. սրանք նպա-
տակայնորեն են բաշխված, այսինքն՝ հիշեցնում ենք նյութի բովանդակու-
թյունը: 

Բոլորը գրում են փոխադրությունը՝ ավարտելով սեփական մտքերով 
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և եզրահանգումներով, որոնց վերաբերյալ աշակերտները քննարկման 
ընթացքում արդեն կարծիքներ են հայտնել: Նշված քայլերի շնորհիվ 
բոլոր երեխաներն աշխատում են ինքնուրույն, սովորում են գրագետ 
շարադրանքով վերարտադրել տեքստը, դատողություններ անել՝ անկաշ-
կանդ արտահայտելով սեփական վերաբերմունքը: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Կարևորելով ավագ դպրոցում սովորողների կապակցված գրավոր 
խոսքի զարգացման բավարար մակարդակը՝ պետք է նշել, որ շարադրու-
թյան և փոխադրության` որպես տարիքային այս խմբի համար գրավորի 
շատ պահանջված տեսակների, ուսուցումը աշակերտի գիտելիքների 
ստուգման և խոսքի զարգացման ամենաարդյունավետ իրողությունն է: 

Ոչ ավանդական մեթոդներով շարադրության և փոխադրության 
ուսուցումը բարձր արդյունավետություն է ապահովում, և աշակերտները 
բավականին դրական են ընկալում, քանի որ այսկերպ հաղթահարվում 
են ստեղծագործելու դժվարին գործընթացի իրականացման սպասելի 
վախերը: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ալեքսանյան Թ., Խոսքի ուսուցումը միջին դպրոցում, Երևան, 2012: 
2. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, ԵՊՀ, Երևան, 2004: 
3. Գյուլամիրյան Ջ․, Կարդալու կարողությունների և խոսքի զարգա-
ցում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 1998: 

4. «Հայոց լեզու» և «Գրականություն» առարկաների հերթական ատես-
տավորման ենթակա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման 
վերապատրաստման դասընթացի ուսումնական նյութերի փաթեթ, 
Երևան, 2021: 

5. Նազարյան Ռ., Ալեքսանյան Թ., Փոխադրության նյութերի ժողո-
վածու 4-10-րդ դասարանների համար, Զանգակ-97, Երևան, 2000: 

6. Հայոց լեզու և հայ գրականություն, ավագ դպրոցի առարկայական 
չափորոշիչներ և ծրագրեր, հաստատված են ՀՀ ԿԳ նախարարի 
02․12․2008 թ․-ի 1078-Ա/Ք հրամանով, 
 https://lib.armedu.am/category/41/date_created/desc: 
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Организация и проведение Организация и проведение Организация и проведение Организация и проведение сочинениясочинениясочинениясочинения, , , , изложения изложения изложения изложения путем сочетания путем сочетания путем сочетания путем сочетания 
традиционных и современных методовтрадиционных и современных методовтрадиционных и современных методовтрадиционных и современных методов    

Ануш Едоян Ануш Едоян Ануш Едоян Ануш Едоян     
Нарине Адамян Нарине Адамян Нарине Адамян Нарине Адамян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: развитие связной речи, творчески-аналитические 

сочинения, методические приемы, «Диагональ эссе», «Литературная группа», 
лист «Анализ образа», повествование, описательно-оценочные изложения, 
«Призма», «Трехчастный дневник» 

Учитывая необходимость развития письменной речи у старшеклассников, 
следует отметить, что сочинения и изложения, как наиболее востребованный 
вид письменных работ для этой возрастной группы, являются наиболее эффек-
тивным способом проверки знаний и навыков учащихся в сфере развития 
письменной речи. 

Нетрадиционные методы обучения обеспечивают высокую эффектив-
ность и довольно положительно воспринимаются учениками, так как они 
легче преодолевают трудности традиционной боязни творческого процесса. 
 
Organization and Delivery of Essays, Transportation by a Organization and Delivery of Essays, Transportation by a Organization and Delivery of Essays, Transportation by a Organization and Delivery of Essays, Transportation by a Combination Combination Combination Combination 

of Traditional and Modern Methodsof Traditional and Modern Methodsof Traditional and Modern Methodsof Traditional and Modern Methods    
Anush YedoyanAnush YedoyanAnush YedoyanAnush Yedoyan    
Narine AdamyanNarine AdamyanNarine AdamyanNarine Adamyan    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords::::    development of coherent speech, creative and analytical essays, 

“Diagonal essays”, methodological techniques, “Literary group”, a sheet of “Analysis 
of the image”, narration, descriptive and evaluative transpositions, “Prism”, “A 
three-part diary”    

Taking into account the need of developing written language among high 
school students, it should be noted that essays and presentations, as the most 
demanded type of written work for this age group, are the most effective ways to 
test students’ knowledge and skills in terms of speech development. 

Non-traditional teaching methods provide high efficiency and are quite 
positively perceived by students, as they more easily overcome traditional fears of 
the creative process. 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    25.09.25.09.25.09.25.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    02.10.02.10.02.10.02.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 37.02 
Առարկայական ներհյուսումը տարրական դասարաններումԱռարկայական ներհյուսումը տարրական դասարաններումԱռարկայական ներհյուսումը տարրական դասարաններումԱռարկայական ներհյուսումը տարրական դասարաններում    

    
ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ Եդոյան Եդոյան Եդոյան Եդոյան  

ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար ԼորտիկյանԼորտիկյանԼորտիկյանԼորտիկյան  
 

Հանգուցային բաՀանգուցային բաՀանգուցային բաՀանգուցային բառեր.ռեր.ռեր.ռեր. առարկայական ներհյուսում, նոր չափորոշիչ, 
ուսուցման գործնական ուղղվածություն, գիտելիքների իմաստավորված 
յուրացում, ներհյուս(ված) կրթություն, ներհյուս(ված) ուսուցման 
կաղապար, կրթության վերջնարդյունք, առնչակից առարկաներ 

 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հանրակրթության ոլորտում նոր չափորոշիչների ներդրման և 
փորձարկման հետ կապված կրթության արդիականացման գործընթացը 
հատկապես վերջին մեկ-երկու տարիներին նորովի դրսևորումներ է 
ստանում: Ձևավորվում է կրթության վերջնարդյունքների, գիտելիքների 
ու կարողությունների գնահատման նոր համակարգ: Վերջերս հասարա-
կության մեջ հանրակրթության բնագավառում կուտակված հիմնահար-
ցերը սկսել են նորովի ձևակերպվել, ու հատկապես վերջին տասնամյա-
կում ուսուցիչներն ու ծնողները միաբերան պնդում են, որ նվազել է ուս-
ման նկատմամբ աշակերտների հետաքրքությունը: 

Ուսումնական գործունեության նկատմամբ աշակերտների 
հետաքրքրությունների և ձգտումների մակարդակի անկումն ունի բազ-
մաթիվ և տարաբնույթ պատճառներ, հիմնավորումներ, որոնք պայմանա-
վորված են ամենաբազմազան գործոններով: Կրտսեր դպրոցականների 
պարագայում հանրային, տնտեսական, իրավական և այլ կարգի համընդ-
հանուր պատճառներ գոյություն չունեն: Այս խնդրի լուծման որոնման 
ճանապարհին շատ է խոսվում դասագրքերի փոփոխության, սովորողնե-
րին ներկայացվող չափորոշչային պահանջների վերանայման և առհա-
սարակ առարկայական ծրագրերի բեռնաթափման մասին:  

Մեր դիտարկմամբ կրտսեր դպրոցական տարիքում սովորելու 
նկատմամբ հետաքրքրության նվազումը առավելապես պայմանավոր-
ված է այն հանգամանքով, որ հանրակրթական դպրոցում դասի ընթացքը 
դադարել է երեխաներին հրապուրող լինելուց: Նոր ժամանակների 
առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ մարդը հայտնվել է տեղե-
կատվական հեղեղում, որի հորձանքներին դիմակայելը դարձել է կենսա-
կան խնդիր: Ցավոք, զվարճալի ու տարաբնույթ համակարգչային խաղերը 
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երեխայի կյանքում այսօր ավելի կարևոր նշանակություն ունեն, քան 
գիրք կարդալու, ընթերցասեր լինելու պահանջմունքը: Առաջին հայացքից 
մեզ՝ մեծահասակներիս ու հատկապես մանկավարժներիս համար մի 
տեսակ տարօրինակ է դիտարկել այն փաստը, որ այսօր երեխայի համար 
անհրաժեշտություն է դարձել համակարգչային ու տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներով նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ճանապարհը: Մենք 
երբեմն դժվարանում ենք հասկանալ այն իրողությունը, որ կյանքի հետ 
քիչ կապ ունեցող, երբեմն անհետաքրքիր ու դասագրքերում տեղ գտած ոչ 
այնքան պիտանի տեղեկույթը պարզապես ժամանակի ավելորդ վատ-
նում է: Ուսուցիչները հաճախ չեն գիտակցում ու ընդունում այն հանգա-
մանքը, որ երբ աշակերտը սովորում է հարկադրված, բռնանալով իր հե-
տաքրքրությունների ու հակումների վրա, սովորում է հանուն ուսուցչի, 
հանուն լավ սովորողի իր համբավի պահպանման, ստացած գիտելիք-
ները նրան ոչինչ չեն տալիս: Պարտադրաբար յուրացված գիտելիքը չի 
ներքնայնացվում, չի իմաստավորվում ու մնում է մարդու հիշողության 
մեջ որպես անպետք տեղեկույթ [3, 9]: 

Իսկ եթե չկա հետաքրքրություն, չկա նաև կայուն ուսումնական 
շահադրդում, որը հիմնարար գիտելիք ձեռք բերելու գլխավոր երաշխիքն 
է: Եվ, քանի որ փորձարկվող նոր չափորոշիչներով դպրոցի համար 
կարևորագույն խնդիր է դարձել աշակերտի մեջ նրա շարունակական 
կրթության հնարավորությունն ապահովող անձնային և ինտելեկտուալ 
որակներ ձևավորելը, ուստի, իբրև ասվածի ապացույց, կարծես թե 
աննկատ վերափոխվում է կրթվածության երբեմնի ըմբռնումը: Կրթված 
մարդն այլևս նա չէ, ով ինչ-որ բան գիտի կամ գիտեցածը կարող է կիրա-
ռել իրականության մի նեղ ոլորտում, այլ նա, ով ընդունակ է ինչ-որ բան 
իմանալու: Այսինքն` գնահատվում է ոչ այնքան ուսյալությունը, որքան 
ուսանելիությունը` մարդու սովորելու, արտասովոր իրավիճակներից 
գլուխ հանելու, նրանցում արդյունավետ գործելու ունակությունը [3, 3]: 

Ուստի կրթության բովանդակության արդիականացման նորարա-
կան ծրագրերի մեջ դիտարկվում է ուսուցման գործնական ուղղվածու-
թյան տարրերի ներմուծումը: Դեպի գործնական կողմնորոշվածություն 
ունեցող ուսուցումը նպատակ ունի, գիտելիքները կապելով փորձերի ու 
կյանքի հետ, դրանք առավել հետաքրքիր դարձնել: Նման պարագայում 
սովորողը հասկանում է իր ձեռք բերած գիտելիքների կենսական նշանա-
կությունն ու իմաստը, ասել է թե` ապահովվում է գիտելիքների իմասգիտելիքների իմասգիտելիքների իմասգիտելիքների իմաս----
տատատատավորված յուրացումվորված յուրացումվորված յուրացումվորված յուրացում: Իմաստալից, անձնային նշանակություն ստացած 
գիտելիքը շահադրդիչ հզոր գործոն է դառնում: Այս համատեքստում շատ 
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է կարևորվում տարրական դասարաններում ժամանակակից մանկա-
վարժական տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշությունը: Դրանց 
շարքում հատկապես ուշագրավ է ներհյուսված ուսուցման տեխնոլո-
գիան:  

Ներհյուսված ուսուցման բնույթն ու առանձնահատկություններըՆերհյուսված ուսուցման բնույթն ու առանձնահատկություններըՆերհյուսված ուսուցման բնույթն ու առանձնահատկություններըՆերհյուսված ուսուցման բնույթն ու առանձնահատկությունները    
Ներհյուսված կրթությունը մանկավարժական գործընթացի կարևո-

րագույն բնագավառներից մեկն է, որը կապված է նախկինում անհամե-
մատելի մասերի միավորման հետ [9]: 

Ժամանակակից մանկավարժագիտության մեջ ներհյուսումը սովո-
րողի համար որևէ մասնավոր երևույթի կամ բնագավառի ամբողջական 
ընկալման ձևավորումն է, որն իրականացվում է մասերը մի ամբողջի մեջ 
միավորելու և շրջապատի ու բնության երևույթների վերաբերյալ համա-
պարփակ ու ամբողջական պատկերացում ձևավորելու միջոցով [2, 143]: 

Թեև նախորդ շրջանի կրթակարգից պահպանված ուսումնական 
ծրագրերում հանդիպում ենք միջառարկայական կապեր ապահովելու 
անհրաժեշտության շեշտադրման, սակայն դա կարծես մի տեսակ ոչ 
պարտադիր, երբեմն ոչ այնքան խորությամբ, զուտ ձևական կողմն 
ապահովող դրվագային անդրադարձ է այդ պահին դիտարկվող որևէ 
առարկայի կամ երևույթի ուսուցման ժամանակ: Գործող առարկայական 
չափորոշիչներով ու ծրագրերով հանձնարարելի ուսումնական նյութերով 
դասավանդվող կրթության բովանդակությունը մեծ հաշվով փաստացի 
բաշխվում է առանձին ուսումնական առարկաների վրա:  

Ուսումնական տարբեր առարկաներից մի տեսակ անջատ-անջատ 
տեղեկությունների հաղորդումը չի նպաստում աշխարհի մասին երեխա-
ների՝ նոր-նոր ձևավորվող աշխարհընկալմանն ու կյանքի՝ լիարժեք ու 
իրական պատկերացումների ձևավորմանը: Ուստի կրթության բարե-
փոխման արդի փուլում նոր կրթական չափորոշչային պահանջների ձևա-
կերպման անհրաժեշտությունից ելնելով` ուսումնական գործընթացի մեջ 
հաջողության հասնելու կարևոր նախապայման է դարձել առարկայական 
տարրերի ներհյուսմամբ ուսումնական առարկաները տարրալուծելու և 
կրտսեր դպրոցականի տարիքային առանձնահատկություններից բխող 
իրական կյանքի մասին ամբողջական պատկերացումներ ստեղծելու 
այսօրվա հրամայականը: 

Այստեղ կարևոր է հիշել, որ տարրական դպրոցը պետք է լինի ուրա-
խության դպրոց, ինչպես դասական մանկավարժներն էին անվանում: Եվ 
պետք չէ սովորողին զրկել «Կերպարվեստ», «Տեխնոլոգիա», «Երաժշտու-
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թյուն», «Ֆիզկուլտուրա» առարկաների ուսումնասիրությունից, այլ պետք 
է կրթությունը դարձնեկ հետաքրքիր և այն հագեցնել փոխլրացման 
տարրերով: Գ. Ղույումչյանի բնորոշմամբ «....այն ուսուցիչներն ու ծնող-
ները, ովքեր կխլեն երեխայից երգեցողությունը, խաղը, նկարելը, աշխա-
տանքը՝ իրենց փառասիրությանը զոհաբերելով երեխայի առողջությունը, 
հրեշավոր հանցագործություն կկատարեն մանկության հանդեպ» [5, 155]:  

Տարրական դասարանների տարբեր առարկայական ծրագրերով 
առնչակից թեմաներն ու հարցերը լայն հնարավորություն են տալիս 
օգտվելու ներհյուսման բաղադրիչից: 

Մայրենի լեզվիի միասնացված յուրաքանչյուր դասի ընթացքում 
ուսուցիչը պիտի ապահովի գիտելիքների ներհյուսման բազմաթիվ 
դրվագներ: Այդ ներհյուսումը կարող է հանդես գալ ինչպես ներառարկա-
յական ու միջառարկայական կապերի, այնպես էլ վերառարկայական 
դրսևորմամբ: Վերջինիս ապահովումը լայն հնարավորություն է բացում 
աշակերտի անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման համար, 
քանի որ ժամանակակից պատկերացմամբ դպրոցը երեխային ոչ միայն 
պետք է սովորեցնի մտածել և գրագետ խոսել, այլև իմացածը կյանքում 
կիրառել [2, 143-144]: 

Ուսումնական գործընթացում ներհյուսման բաղադրիչի կիրառումը՝ 
որպես զարգացնող ուսուցման բաղադրիչ, նպաստում է աշակերտների 
մեջ այնպիսի կարողությունների ձևավորմանը, ինչպիսիք են լսել դիմա-
ցինի խոսքը, արձագանքել, անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ իրա-
զեկության պաշար հավաքել, բանավիճել՝ նոր փաստարկներ և հիմնավո-
րումներ ներկայացնելով, հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակու-
թյունը, կարդացածի վերաբերյալ առաջադրված հարցերը, տեքստի 
բովանդակության և սեփական կենսափորձի միջև կապերը, տեղեկատ-
վական աղբյուրներից գտնել անհրաժեշտ նյութեր, պատրաստել հաղոր-
դումներ, ելույթներ: Այս ամենը ապահովվում է տարրական դպրոցում 
ուսումնասիրվող բոլոր ուսումնական առարկաների առարկայական 
ծրագրերով, որն էլ նպաստում է առարկայական և կրթական չափորոշիչ-
ների պահանջների իրականացմանը: Այստեղ ներհյուսման բաղադրիչը 
պարզապես պետք է խթան հանդիսանա ուսուցչի համար, որպեսզի 
վերջինս բովանդակալից դաս կազմակերպի աշակերտների համար, ինչն 
էլ իր հերթին կբարձրացնի նրանց ուսումնական շահադրդվածությունը: 

    
        



 
– 484 – 

Առարկայական միասնացման և ներհյուսման մեր փորձիցԱռարկայական միասնացման և ներհյուսման մեր փորձիցԱռարկայական միասնացման և ներհյուսման մեր փորձիցԱռարկայական միասնացման և ներհյուսման մեր փորձից    
Այժմ ներկայցնենք մայրենի լեզվիի դասաժամերին մի քանի 

ուսումնական առարկաների համադրմամբ բարձր արդյունավետություն 
ապահովող ներհյուս ուսուցման մեր փորձը: 

Իհարկե, մեր մտադրությունը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է 
վերանայել դասաժամի հատուկ գաղափարը տարրական դասարաննե-
րում: Այն պետք է լինի որոշակի ժամանակահատված (տվյալ օրվա 
դասացուցակով սահմանված), որի մեջ ներգրավված կլինեն կրտսեր 
դպրոցում ուսումնասիրվող բոլոր առարկաները, որոնք միահյուսված 
կլինեն «Մայրենի» և «Մաթեմատիկա» հենքային հավարվող առարկա-
ների շուրջ: Սովորողն իրեն դասարանում պետք է ազատ զգա, որի պայ-
մաններում էլ կկարողանա ազատ մտածել, իսկ ժամանակակից 
կրթության նպատակը, ինչպես հայտնի է, ազատամիտ և գրագետ քաղա-
քացի ձևավորելն է: 

Այդ ամենը կապահովի ներհյուսման բաղադրիչը, որը կնպաստի 
սովորողի և՛ գեղագիտական, և՛ աշխատանքային դաստիարակության 
զարգացմանը: Նման դասերը հնարավորություն են տալիս ստեղծելու 
այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ երեխաները կարող են իրենց երևակայու-
թյանն ազատություն տալ, լինել 21-րդ դարին համապատասխան՝ ան-
կաշկանդ և նպատակասլաց: Այստեղ գործն ավելի է հեշտանում, քանի որ 
կրտսեր դպրոցում «Արվեստ» և «Ֆիզկուլտուրա» առարկաները ևս դաս-
վարն է դասավանդում: Հենց թեմատիկ պլանը կազմելիս կարելի է ճկուն 
պլանավորել այն և մշտապես ապահովել որոշ ուսումնական առարկա-
ների ներհյուսումը մայրենիի ընթերցանության դասին: Այս ամենը հնա-
րավորություն կտա նաև դասի համար նախատեսված մարզադադար-
ները ճիշտ օգտագործելու, որի շնորհիվ էլ կկարողանանք առաջնբեմ 
մղել երեխաների հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները՝ բարձ-
րացնելով ուսուցման արդյունավետությունը: 

Առաջին դասարանում «Այբբենարան»-ի (հեղինակ Վ. Սարգսյան) 
«Քաղաքում» թեման ուսումնասիրելիս երեխաները սովորում են երթևե-
կության կանոնները, իսկ դա, ինչպես հայտնի է, այնքան էլ դյուրին գործ 
չէ, քանի որ այդ տարիքի երեխաների մեջ հակազդեցությունն ուշ է 
գործում. նրանք չեն կարողանում արագ կողմնորոշվել և փողոցը ճիշտ 
ժամանակին անցնել: Իսկ եթե մենք դասն անցկացնենք ներհյուսված՝ 
ներառելով ֆիզկուլտուրան, ապա դասին կսովորեցնենք նաև Ազդալույսի 
խաղը: Մինչ այդ կարելի է երեխաներին սովորեցնել փոքրիկ ոտանավոր 
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ազդալույսի մասին, ինչպես նաև առաջարկել գուշակել հանելուկի պա-
տասխանը (նկ. 1). 

ՀանելուկՀանելուկՀանելուկՀանելուկ    
Ունեմ շորեր գույնզգույն, 
Պայծառատես երեք գույն, 
Իմ գույները թերթ առ թերթ 

եմ բերում, 
Բայց ամեն գույն փոխելիս 
Ճանապարհն եմ ցույց 

տալիս: 
(Ազդալույս) 

 
 

ԽաղԽաղԽաղԽաղ    
Կարմիր լույս է` 
կանգնի՛ր, (նստել) 

Դեղին լույս է` սպասի՛ր, 
(ծափ) 

Իսկ երբ լույսը կանաչ է, 
(քայլ) 

Փողոցն իսկույն անցի՛ր: 

Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը: Երբ ուսուցիչն ասում է` կարմիր, աշակերտները 
մնում են նստած, երբ ասում է` դեղին, կանգնում են ու ծափ զարկում, իսկ 
երբ ասում է` կանաչ, քայլում են: Սա լիցքաթափող վարժություն է և 
թեթևացնում է երեխաների հոգնածությունը:  

Ներհյուս դասի ժամանակ կիրառելով վերը նշված խաղը՝ սովորող-
ների շրջանում աշխուժություն է առաջանում, և փոքրիկների ոգևորու-
թյունը մեծանում է հատկապես, երբ նրանց փողոց ենք դուրս բերում: 
Ապա երեխաներին առաջարկում ենք իրենց առջև ծառացած դժվարու-
թյունը քայլ առ քայլ հաղթահարել: Սրա շնորհիվ վեց տարեկան փոքրիկ-
ներն այդ դասից սովորում են իրենց համար կյանքում կենսական նշանա-
կություն ունեցող բան՝ ինչպես ճիշտ անցնել փողոցը: 

Մայրենիի դասին պարտադիր պետք է կիրառվի մարզադադար, որը 
ժամանակատար է, իսկ եթե ֆիզկուլտուրայի դասաժամը համեմվի մայ-
րենիով, ապա ժամանակի խնդիր չի առաջանա: Մարզադադարի բացա-
կայության դեպքում երեխաները հոգնում են: «Ե՛վ անշարժությունը, և՛ 
շարժումների սակավությունը էապես վտանգում են ներքին օրգանների 
զարգացումն ու իջեցնում երեխայի աշխատունակությունը» [5, 144]:  

Սովորողների շահադրդումն ավելի է մեծանում ներհյուված ուսուց-
ման ժամանակ, քանի որ նրանց աշխատունակությունը չի նվազում, և 
երեխաները չեն հոգնում: Եթե արթուն է երեխայի ուղեղը, ապա նա և՛ 
լսում է, և՛ ընկալում, որն ավելի է մեծացնում գիտելիքների ձեռքբերման 
մակարդակը: Օրինակ՝ «Ենթակա և ստորոգյալ» թեման ուսումնասիրելիս 
կարելի է խաղալ «Օդապարիկ» կամ «Խորտակվող նավ» խաղերը, որոնք 
կամրապնդեն և՛ երեխայի գիտելիքները, և՛ կթուլացնեն նրա հոգնածու-
թյունը: Իսկ եթե առարկայական ներհյուսում չապահովենք, զբաղվենք 
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միայն մայրենիի ընթերցանությամբ` նշելով, որ չենք տեղավորվում 45 
րոպե տևողությամբ ակադեմիական դասի մեջ, ապա կիջեցնենք ուսուց-
ման արդյունավետությունը: Մինչդեռ ֆիզկուլտուրային հատկացված 2 
դասաժամը շաբաթվա բոլոր օրերի վրա տարրալուծելով` կբարձրացնենք 
և՛ ուսուցման որակը, և՛ երեխաերի շահադրդումը: 

    
Միջառարկայական կապերը և ներհյուս ուսուցումըՄիջառարկայական կապերը և ներհյուս ուսուցումըՄիջառարկայական կապերը և ներհյուս ուսուցումըՄիջառարկայական կապերը և ներհյուս ուսուցումը    

Ստորև ներկայացնենք այն միջառարկայական կապերը, որոնք 
նպաստում են ներհյուսված ուսուցման բաղադրիչի կիրառմանը մայրե-
նիի ընթերցանության դասին: 

«Մայրենի 3» դասագրքից (հեղինակ Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հեքեքյան) 
«Աղվեսն ու վագրը» առակն անցնելիս` 2-րդ դասաժամին առակը պատ-
մելիս, կարելի է բեմադրել տիկնիկային ներկայացում, որի համար ան-
հրաժեշտ է «Տեխնոլոգիա 3» առարկայի «Ապրանք և ծառայություն» 
թեման անցնելիս սովորողների ու նրանց ծնողների համատեղ ջանքերով 
պատրաստել բեմահարթակ, իսկ «Կերպարվեստի» դասաժամին` «Մեր 
բարեկամ կենդանիները» թեման ուսումնասիրելիս, անհրաժեշտ է 
նկարել աղվես, վագր և այլ վայրի կենդանիներ, որոնք էլ կդառնան բեմա-
կան կերպարներ: Երեխան կհասկանա, որ տիկնիկային ներկայացման 
կազմակերպումը մատուցվող ծառայություն է, հետևաբար տիկնիկային 
բեմականացմամբ աշակերտները ծառայություն են մատուցում իրենց 
հասակակիցներին, իսկ մայրենի լեզվի զվարճալի դասը նրանց հիշողու-
թյան մեջ կմնա որպես հաճելի դաս:  

Ներհյուսված դաս կարելի է կազմակերպել նաև «Մայրիկիս տոնը» 
բանաստեղծության ուսուցման ժամանակ՝ ներհյուսելով տեխնոլոգիայի, 
կերպարվեստի, երաժշտության առարկաները: Աշակերտները դասարա-
նային պայմաններում կարող են ուսումնասիրել բանաստեղծությունը, 
թեման ուսումնասիրելիս պատրաստել գարնանային բացիկներ, իսկ 
«Սննդամթերքի նշանակությունը մարդու կյանքում: Սննդամթերքին 
ներկայացվող ընդհանուր պահանջերը» թեման ուսումնասիրել համա-
պատասխան միջոցառման կարգով՝ մայրիկների համար ձևավորելով 
տոնական թխվածքաբլիթներ: 
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Եզրակացություն Եզրակացություն Եզրակացություն Եզրակացություն     

Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցում ներհյուսված ուսուցման մոտեցումը 
կիրառելով` ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ է դառնում, 
մանավանդ երբ սովորողները որևէ թեմա ուսումնասիրում են տարբեր 
տեսանկյուններից: Նման գործելակերպը նպաստում է աշակերտների 
խոր և կայուն գիտելիքների ձեռքբերմանը, որի շնորհիվ նրանք հասկա-
նում և կիրառում են յուրացված գիտելիքները: Ներհյուսված ուսուցման 
ժամանակ մեծանում է երեխաների շահադրդվածությունը, քանի որ նման 
ուսուցման դեպքում նրանք արագ չեն հոգնում, և նրանց աշխատունա-
կությունը տևական ժամանակ չի նվազում: 

Ներհյուս ուսուցումը, չնույնանալով միջառարկայական կապի հետ, 
այնուամենայնիվ, անբաժան է նրանից: Կարելի է ասել, որ ներհյուսումը 
ենթադրում է բուն ներհյուս ուսուցման և միաջառարկայնության ներ-
հյուսում:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Մայրենի 3, Երևան, 2020: 
2. Եդոյան Ա., Գևորգյան Վ., Մայրենիի միասնացված դասերին 

քերականական նյութի և որոշ առարկաների ինտեգրումը՝ որպես 
ուսուցման արդյունավետ միջոց // ՎՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 
Վանաձոր, 2019, էջ 142-154: 

3. «Հայոց լեզու», «Գրականություն» առարկաների հերթական 
ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների մասնագիտական զար-
գացման վերապատրաստման դասընթացի ուսումնական նյու-
թերի փաթեթ, Երևան, 2021:    

4. Հովսեփյան Ս., Տեխնոլոգիա 3. Դասագիրք, Երևան, 2020: 
5. Ղույումչյան Գ., Մանկավարժություն, Գիրք I, «Զանգակ», Երևան, 

2005:  
6. Յուզբաշյան Յ., Փահլևանյան Ա., Երաժշտություն 3. Դասագիրք, 

Երևան, 2020: 
7. Ներսիսյան Լ., Ներսիսյան Ս., Կերպարվեստ 3. Դասագիրք, 

Երևան, 2020: 
8. Սարգսյան Վ., Այբբենարան, Երևան, 2010: 
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Межпредметное сочетание в начальнМежпредметное сочетание в начальнМежпредметное сочетание в начальнМежпредметное сочетание в начальных классахых классахых классахых классах    
Ануш ЕдоянАнуш ЕдоянАнуш ЕдоянАнуш Едоян 

Гоар ЛортикянГоар ЛортикянГоар ЛортикянГоар Лортикян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова: слова: слова: слова: межпредметое сочетание, новый стандарт, 
практическое направление обучения, полноценное преобретение знаний,  
комплексное обучение, комплексный шаблон обучения, конечный 
результат обучения, похожие предметы 

В начальных классах, при использовании комплексного подхода к 
обучению, образовательный процесс становится более эффективным, 
особенно когда учащиеся изучают тему с разных точек зрения. Эта 
практика способствует усвоению глубоких и устойчивых знаний, в 
результате чего, дети понимают и используют полученные знания. 
Интегрированное обучение повышает мотивацию учащихся, поскольку 
при таком обучении работоспособность учащихся не снижается со 
временем и они не устают во время урока. 

 
Interweaving of SuInterweaving of SuInterweaving of SuInterweaving of Subjects in Primary Gradesbjects in Primary Gradesbjects in Primary Gradesbjects in Primary Grades    

Anush YedoyanAnush YedoyanAnush YedoyanAnush Yedoyan 
Gohar LortikyanGohar LortikyanGohar LortikyanGohar Lortikyan 

SummarySummarySummarySummary 
Key words: Key words: Key words: Key words: subject interweaving, new standard, practical approaches of 

teaching, meaningful acquisition of knowledge, comprehensive teaching, 
comprehensive template of teaching, final educational result, similar subjects  

In primary grades, when using an integrated approach to teaching, the 
educational process becomes more effective, especially when students study the 
topic from different points of view. This practice promotes the assimilation of 
deep and lasting knowledge, as a result of which, children understand and use 
the knowledge gained. Integrated learning increases the motivation of students, 
as with such training, students’ performance does not decrease over time and 
they do not get tired during the lesson. 

    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    26.09.26.09.26.09.26.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    04.10.04.10.04.10.04.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 373 
ՀանրակրթականՀանրակրթականՀանրակրթականՀանրակրթական    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատություններումհաստատություններումհաստատություններումհաստատություններում    

սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    դաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    օրինակելի օրինակելի օրինակելի օրինակելի 
պլանիպլանիպլանիպլանի    ներդրմաններդրմաններդրմաններդրման    անհրաժեշտությանհրաժեշտությանհրաժեշտությանհրաժեշտությանանանան    մասինմասինմասինմասին    

    
Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ Էմինյան Էմինյան Էմինյան Էմինյան     

Մարինե Մարինե Մարինե Մարինե Փահլևանյան Փահլևանյան Փահլևանյան Փահլևանյան     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. կրթություն, դաստիարակություն, ուսումնա-
դաստիարակչական աշխատանք, դպրոց, ուսուցիչ, սովորող, 
էքսկուրսիա, մեթոդ, մասնագիտություն, չափորոշիչ, հայրենիք  

Հայկական առաջին Հանրապետության կազմավորումից ի վեր պար-
տադիր հանրակրթությունը դիտարկվել է որպես պետության կարևորա-
գույն առաջնորդություններից մեկը: Սովորողների ուսուցման և դաս-
տիարակության կազմակերպման գործընթացում լուրջ առաջընթաց 
գրանցվեց հատկապես խորհրդային շրջանում: Մասնավորապես Հայաս-
տանի խորհրդայնացումից հետո գործող հայկական դպրոցներում ներ-
մուծվեցին առավելապես ռուսական ուսումնամեթոդական և դաստիա-
րակչական աշխատանքների ոճն ու ծրագրերը: Իրավամբ պետք է նշել, 
որ ԽՍՀՄ-ի տարիների ընթացքում կրթության կազմակերպման մեջ լուրջ 
առաջընթացներ եղան: Առանձին դեպքերում էլ դեռ մինչ օրս 
«սովետական դպրոցը» իր ազդեցությունն է թողել ուսուցման և դաստիա-
րակչական առանձնահատկությունների և բովանդակության վրա: 
Խորհրդային Միությունում սովորողների ուսուցման և դաստիարակու-
թյան կազմակերպման համանման ամբողջականությունը դպրոցն էլ 
ավելի ուժեղ դարձրեց: 

ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո հետխորհրդային բոլոր երկրներում 
կատարվող փոփոխությունները անդրադարձան նաև հանրակրթական 
դպրոցի վրա: Արևմտյան արժեքների ներթափանցման, ուսումնադաս-
տիարակչական աշխատանքների բազմազանության և դրանից բխող 
խնդիրները նպաստեցին ուսման որակի վատթարացմանը: Շատ դեպքե-
րում խնդրահարույց այս հարցը ունեցավ և շարունակում է ունենալ 
բացասական ազդեցություն ուսման որակի վրա:  

Օրինակ՝ 2018-2019 ուստարվա գիտելիքների գնահատման 
արդյունքներն ավելի բարձր են 2019-2020 ուստարվա արդյունքների 
համեմատ, սակայն ընդհանուր առմամբ նման գնահատականները գոհա-
ցուցիչ լինել չեն կարող: «Հանրակրթության ոլորտում իրականացվող 
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ստուգումների ընթացքում 6-րդ, 9-րդ, 11-րդ դասարանների սովորողնե-
րին տրվել են գրավոր աշխատանքներ «Մաթեմատիկա» առարկայից: 
Գրավոր աշխատանքներին մասնակցած 564 սովորողներից գերազանց 
են գնահատվել 27-ը (5 %), լավ՝ 82-ը (15 %), բավարար՝ 205-ը (36 %), ան-
բավարար՝ 250-ը (44 %): Միջին գնահատականը կազմել է 4,2 միավոր: 11-
րդ դասարանում գրավոր աշխատանքին մասնակցած 50 սովորողներից 
31-ը (62 %) ստացել են անբավարար, իսկ գերազանց է գնահատվել 1 սո-
վորող: Միջին գնահատականը 11-րդ դասարանում կազմել է 3,4 միավոր, 
6-րդ դասարանում՝ 4,4, իսկ 9-րդ դասարանում՝ 4,2 միավոր: Գրավորի 
միջոցով ստուգվել են 2018-2019, 2019-2020 ուսումնական տարիների 
սովորողների գիտելիքները: Համեմատելով նշված ուստարիների գրավոր 
աշխատանքների արդյունքները՝ եղել է հետևյալ պատկերը  [6]. 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    
ՏՏՏՏարբեր տարիների գրավոր աշխատանքների արդյունքների համեմատությունարբեր տարիների գրավոր աշխատանքների արդյունքների համեմատությունարբեր տարիների գրավոր աշխատանքների արդյունքների համեմատությունարբեր տարիների գրավոր աշխատանքների արդյունքների համեմատություն    

ԳնահատականԳնահատականԳնահատականԳնահատական    2018201820182018----2019 2019 2019 2019 թթ.թթ.թթ.թթ.    2019201920192019----2020 2020 2020 2020 թթ.թթ.թթ.թթ.    
9-10 14 % 5 % 
7-8 23 % 15 % 
4-6 53 % 36 % 
1-3 10 % 44 % 

 
Պարզ է դառնում, որ նման ցուցանիշներով պետական պատվերի 

ապահովումն ուղղակի հեռու է ցանկալիից: 
Գաղտնիք չէ նաև այն հանգամանքը, որ սա հետևանք էր այն ամենի, 

որ առարկայական չափորոշիչներում գիտելիքների չափելիության պա-
հանջները բավականաչափ խրթին են ձևակերպված, և միասնական 
չափորոշչային պահանջներից զատ խորքային վերլուծություններ չեն 
արվել: Այո՛, չենք կարող ժխտել, որ չափորոշչային պահանջի բավարար-
ման դեպքում կունենանք եթե ոչ իդեալական, ապա շատ ավելի որակյալ 
և կրթված քաղաքացիներ: Բայց, ավա՜ղ, այդպես չէ, և խնդիրը շարունա-
կում է մնալ չլուծված: Այս ամենն անշուշտ իր ազդեցությունն է թողնում 
սովորողների վարքագծային դրսևորումների վրա: Մեր կողմից իրակա-
նացված դիտարկումներից պարզ է դառնում, որ եթե դիտարկենք, օրի-
նակ, անչափահասների կողմից և նրանց մասնակցությամբ կատարվող 
հանցագործությունների 2018-2019 թթ. ուսումնասիրության արդյունք-
ները և կրթության պետական տեսչական մարմնի վերլուծությունները, 
պարզ կդառնա, թե ինչ ծանր, եթե ոչ աղետալի վիճակում է հանրա-
կրթությունը:  
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 «ՀՀ գլխավոր դատախազությունում կատարված ուսումնասիրու-
թյունները փաստում են, որ նախորդող տարվա համեմատ 2019 թ. անչա-
փահասների հանցավորության ցուցանիշը որոշակիորեն աճել է: Եթե 
2018 թ. արձանագրվել է անչափահասի կողմից կամ նրա մասնակցու-
թյամբ կատարված հանցագործության 359 դեպք, ապա 2019 թ. 
արձանագրվել է նման 400 դեպք, այսինքն աճը եղել է 41 դեպքով կամ 
11.4%-ով: Հանցագործությունների մեջ ներքաշվելու հիմնական թիրա-
խային խումբը 15-17 տարեկաններն են: Ինչպես նշում են մասնա-
գետները՝ անչափահասների կողմից հանցագործություն կատարելու 
հիմնական դրդապատճառն անբավարար զբաղվածությունն է և ծնող-
ների անուշադրությունը» [5]: 

Այս ամենը վկայում է, որ ուսումնական գործընթացում արձանա-
գրված ոչ ցանկալի արդյունքը իր բացասական ազդեցությունն է թողնում 
սովորողների դաստիարակության վրա: 

Եթե ուսումնական գործընթացում առկա է չափելիության որոշակի 
գործիքակազմ, ապա դաստիարակության մասով՝ գրեթե ոչինչ: Դաս-
տիարակչական գործընթացի մեջ դասագրքերը, չափորոշիչներն ու ծրագ-
րերը լիարժեք գործիքակազմ չեն: Հանրակրթական բնագավառում չընդ-
հատվող փոփոխությունները վերոբերյալ գործընթացն էլ ավելի են բար-
դացնում: Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում բացա-
կայում են միասնական （միատեսակ） վարժանքներ, հայրենաճանաչողա-
կան միանման （նույնաբովանդակ） միջոցառումներ, որոնք դաստիարակ-
չական լուրջ խթան կարող են հանդիսանալ: Սա լավագույն միջոցն է 
սովորողներին կարգապահական կանոններին ընտելացնելու համար: 
Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլանավորման և իրա-
կանացման աշխատանքները պետք է ներառեն նաև հետևյալը. 

1. սովորողների մասնագիտական կողմնորոշում, 
2. դաստիարակչական նորմերի ամրապնդում և փոխանցում 

հաջորդ սերունդներին, 
3. ժամանակի հրամայականին համահունչ քաղաքացու դաստիա-

րակում, 
4. բազմակողմանի հատկանիշներով ակտիվ քաղաքացու դաստիա-

րակում, 
5. իր հայրենիքի և բնակավայրի հանդեպ հայրենասեր քաղաքացու 

դաստիարակում, 
6. սովորելը կարևորող և սովորելու նկատմամբ հետաքրքրություն 

ցուցաբերող քաղաքացու դաստիարակում: 
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Եթե, օրինակ, տարրական դպրոցից անցումը հիմնական դպրոց 
իրականացվում է շատ սահուն (քանի որ սովորողը առավելապես չի 
փոխում միջավայրը, դպրոցը. փոխվում են միայն ուսուցիչները), ապա 
հիմնական դպրոցից անցումը ավագ դպրոց այդքան էլ սահուն չէ: Տարի-
ներ շարունակ սովորողների թվով ֆինանսավորումը իր բացասական 
ազդեցությունն է թողել նաև այդ աշխատանքների իրական բովանդակու-
թյան վրա: Ավագ դպրոցներն զբաղված են առավելապես սովորողների 
ներգրավման աշխատանքներով, քան որակ ապահովելու նպատակով 
այնպիսի աշխատանք իրականացնելու, որը հեղինակություն կբերի 
դպրոցին՝ մրցակցության արդյունքում ապահովելով սովորողների թվի 
աճ: Խնդիրն ավելի է բարդանում ուսումնական հաստատությունների 
շենքային անբարեկարգ պայմանների պարագայում: Այս ամենը հանգեց-
նում է ոչ թե մրցակցության, այլ ուղղակի սովորողների թվի ապահով-
ման, ինչը հետին պլան է մղում ուսումնադաստիարակչական գործըն-
թացի իրական նպատակը: Ավագ դպրոցում սովորողների ուսումնադաս-
տիարակչական աշխատանքների կազմակերպման բովանդակությունը 
թեպետ բխում է մի շարք իրավական ակտերից, այնուհանդերձ 
«պետական պատվեր»-ի տարրական – հիմնական – ավագ դպրոցի 
համար ըստ էության տրամաբանական շարունակության պահանջը և 
աստիճանական աշխատանքների կապը այդ օղակներում գրեթե չեն նա-
խատեսվում: 

Եթե դասվարը սովորողների մոտ կարող է ունենալ այնչափ հեղինա-
կություն, որի շնորհիվ հեշտությամբ կլուծի շատ խնդիրներ, ապա 
հիմնական և ավագ դպրոցում ուսուցիչը և դասղեկը, ցավոք, չեն կարո-
ղանում լրացնել այդ բացը սովորողի մոտ: Վերը նշվածը կախված է մի 
քանի պայմաններից: Նախ՝ հիմնական դպրոցում արդեն ծնող-դպրոց 
կապը հետզհետե թուլանում է, ավագում առհասարակ կարող է և բացա-
կայել, քանի որ սովորողներն աստիճանաբար դառնում են չափահաս （18-20 տ.), մեծանում է սովորողների շփումը տարբեր ուսուցիչների հետ, 
իսկ այդ ուսուցիչները ունենում են տարբեր մտահորիզոններ, օրինակ` 
հայրենիքի և հայրենասիրության վերաբերյալ չկա միասնական մոտե-
ցում: Սովորողները հայտնվում են այնպիսի մի դաշտում (միջավայրում), 
ուր «ճշմարտությունը», որը բխում է ուսուցչից, հաճախ հերքվում է մեկ 
այլ ուսուցչի կողմից: 

«Երեխաները վազել հեշտությամբ սովորում են վազելով, խոսել՝ 
զրուցելով, գրել՝ գրավոր վարժություններ անելով և այլն: Հենց այսպես էլ 
նրանք հնազանդություն կսովորեն՝ հնազանդությամբ, զսպվածություն՝ 
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զսպվածությամբ, ճշմարտություն՝ ճիշտ ասելով, հաստատակամություն՝ 
հաստատակամ գործելով և այլն, միայն թե լինեն այնպիսի մարդիկ, 
որոնք խոսքով ու գործով օրինակ ցույց տան» [4, 337]: 

Բարոյական, քաղաքացիական, հայրենասիրական, գեղագիտական 
դաստիարակության նորմերը չունեն միասնականության ընկալման ձև, 
ինչը և պետական պատվերի իրականացման խոչընդոտներից մեկն է: 
Եթե, օրինակ, չունենանք ընդգծված մոտեցում դաստիարակության հար-
ցում, որ անգամ բանիմաց խառատ դառնալու պարագայում մարդը 
կարող է օգուտ տալ և՛ իրեն, և՛ հայրենիքին, ապա դեռ կունենանք 
հետևյալ պատկերը. կան պահանջվածից շատ իրավաբան, ուսուցիչ, 
տնտեսագետ, թարգմանիչ և այլ մասնագետներ, որոնք այսօր գոր-
ծազուրկ են և չունեն անգամ իրենց մասնագիտությունը փոխելու հնա-
րավորություն: Դպրոցներում այդ միասնական պահանջների ներդրման 
համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել շուկան, երկրի 
տնտեսությունը, տնտեսական կանխատեսումներ անել մարդկանց թվի 
բնական աճի դինամիկայի, ուրբանիզացիայի և այլնի վերաբերյալ: Բնա-
կան է, որ նման տեղեկատվության հավաքագրումը և վերլուծությունը 
ահռելի ռեսուրսներ և ժամանակ կպահանջեն: Այս ուղղությամբ պետա-
կան քաղաքականությունը որոշակի հաջողությունների հասավ դպրոց-
ների տեղեկատվական համընդհանուր՝ «Կրթության կառավարման 
տեղեկատվական համակարգ»-ի (emis.am) ներմուծմամբ: Ուսումնադաս-
տիարակչական աշխատանքների կազմակերպման միասնական պա-
հանջների ներդրման խնդիրը խիստ օրհասական է: Հաշվի առնելով վերը 
թվարկված խնդիրները՝ առաջարկում ենք հետևյալը. 

1. Հանրակրթության ոլորտում ստեղծել ֆինանսավորման այնպիսի 
մեխանիզմ, ինչը հնարավորություն կընձեռի սովորողների բաշխվածու-
թյան առաջնահերթությունը դիտել ոչ միայն սովորողների թվով, այլև 
ստուգաչափման միավորներով՝ առանձին գործակիցներով, օրինակ՝ 
արտաքին կամ ներքին գնահատման սանդղակով (որոնց տվյալները 
խնդրահարույց չեն լինի և կասկածի առարկա չեն դառնա), օլիմպիադա-
ներում դպրոցի ունեցած հաջողություններով և այլն: Կարևոր է, որ 
դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևում, թեկուզ և շատ չնչին գոր-
ծակցով, ներմուծվի վերոշարադրյալ բաղադրիչը: Ուսման որակի նկատ-
մամբ վերահսկողության նման պարագայում էլ ավելի կսերտանա 
տնօրեն-ուսուցիչ, ուսուցիչ-ուսուցիչ, ուսուցիչ-աշակերտ, աշակերտ-
աշակերտ կապը, քանի որ բացառապես դպրոցների ֆինանսավորման 
չափից է կախված ուսումնական հաստատության բյուջեն, հետևաբար և 
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աշխատակիցների աշխատավարձը, դասարանների կահավորվածու-
թյունը, նյութատեխնիկական բազայի համալրումը: 

2. Հնարավորինս մեծացնել դպրոց-ծնող կապը հատկապես ավագ 
դպրոցում: Մեր կարծիքով դրա լավագույն լուծումը սովորողների բարո-
յական գնահատականի և տարեկան բնութագրիչների դերի բարձրացման 
մեջ է: Մասնավորապես ծնողների համար որքան կարևոր է իրենց երե-
խաների ուսման որակը, նույնքան կարևոր պիտի դարձնել սովորողների 
վարքի և կարգապահության կանոնների պահպանումը, որի արդյունքում 
էլ կձևավորվի սովորողների բարոյական գնահատականը՝ շեշտը դնելով 
պարտաճանաչության և պատասխանատվության վրա: Դպրոցում սովո-
րողների դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման գործըն-
թացում անհրաժեշտ է ներդնել ծնողների ներգրավման հստակ գործիքա-
կազմ հատկապես այն սովորողների համար, որոնք կարգապահ չեն, 
սահմանել (կանոնակարգել) ծնողների (խնամակալի) պարտադիր այցե-
լության նվազագույն շեմ: 

3. Առանձին հասկացությունների (օրինակ՝ հայրենիք, հայրենասի-
րություն, կարգապահություն, խրախուսում և այլ) իմաստի նույնանման 
ընկալման համար խիստ անհրաժեշտ է դրանց բացատրությունների 
միանման, հնարավորինս լիարժեք մեկնաբանությունների ամփոփ պատ-
կերը փակցնել դպրոցի միջանցքներում և դասասենյակներում: Դրա 
լուսաբանման համար գումարել մանկավարժական խորհրդի և մեթոդ-
միավորման նիստեր, ծնողական ժողովներ, կազմակերպել դասղեկական 
ժամեր և սեմինար քննարկումներ: Միասնական պահանջների ներ-
դրումը և նույնանման մոտեցումը բոլորի նկատմամբ հնարավորինս 
կհեշտացնեն ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գործըն-
թացը, դրա ավելի արդյունավետ կազմակերպումը: 

4. Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման հատուկ դասերի 
և/կամ սեմինարների ներդրումը պետք է ներառվի առաջնահերթ խնդիր-
ների շարքում: Չնայած այն հանգամանքին, որ այդ գործընթացի իրակա-
նացումը ավելի շատ նպատակահարմար է ավագ դասարաններում, 
այնուհանդերձ տարրական և միջին օղակներում պակաս կարևոր չէ: 

Յու. Ամիրջանյանը նշում է, որ «Ուսումնական աշխատանքը այն 
հիմնական բաղադրատարրն է, որը հնարավորություն է ընձեռում դպրո-
ցականներին նախապատրաստել գործնական աշխատանքի և պատրաս-
տակամ լինել աշխատելու իր ժողովրդի, իր հայրենիքի համար» [3, 365]: 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դեռևս 
առաջին էքսկուրսիաների նպատակը պետք է լինի ոչ միայն պատմական 
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այս կամ այն ճարտարապետական կոթողին ծանոթանալը, այլ նաև սովո-
րողներին ծանոթացնելը տնտեսական ձեռքբերումներ ունեցող հիմնարկ-
ների գործունեությանը: Եթե, օրինակ, չիմանանք, թե ինչ է հեծանիվը, 
երբեք չենք մտածի հեծանիվ ձեռք բերելու մասին: 

Լ. Տ. Օխիտինան գրում է. «Մարդու գիտակցության մեջ ծագած հար-
ցերը արտահայտում են ինչ-որ բան իմանալու պահանջմունքը: Եթե 
պատասխանը հայտնի է, ապա իսկույն հասկացվում է, եթե հայտնի չէ, 
ապա սկսում է պատասխանի ակտիվ որոնման կամ հասկանալը կազմա-
կերպելու գործընթացը» [1, 43]: 

Հետևաբար, եթե մենք չգիտենք, թե այս կամ այն հիմնարկում բացի 
ղեկավար կազմից ուրիշ ինչ աշխատակիցներ կան, ով որքան է վաստա-
կում, ում աշխատանքն է ավելի հետաքրքիր, հեռանկարային և այլն, 
որքան էլ սովորողին փորձենք ներկայացնել խառատի, հաշվապահի, 
բժշկի, ճարտարապետի, թարգմանչի կամ իրավաբանի մասնագիտու-
թյունները, միևնույնն է, լիարժեք պատկերացում տալ չենք կարող: Այդ 
իսկ պատճառով հիմնովին պիտի փոխվի էքսկուրսիաների ձևաչափը՝ 
լինելով իրավամբ ուսումնաճանաչողական, ոչ թե ժամանցային: 

Վերը թվարկված խնդիրները, դրանց լուծման տարբերակները, 
անշուշտ, կատարելությամբ չեն փոխի այս ամենը, կարող են դիտվել 
որպես այդ աշխատանքների կազմակերպման, խնդիրների լուծման 
որոշակի պայման: Խնդիրն առավելապես լուծված կլինի այն ժամանակ, 
երբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար 
մշակվի և ներդրվի «հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-
ների սովորողների համընդհանուր դաստիարակչական աշխատանք-
ների» օրինակելի պլան, որը կներառի ոչ միայն մեր կողմից թվարկված 
խնդիրները և դրանց լուծումները, այլև միասնական պետական 
պահանջի՝ ապագա լիիրավ քաղաքացու դաստիարակման աշխատանք-
ների կաղապարը: Միասնական պետական պահանջը պիտի բխի բացա-
ռապես ազգային շահից, ունենա հայրենասիրական դաստիարակության 
ընդգծված դիրքորոշում, ամրագրվի որպես իրավական նորմատիվային 
ակտ: Որոշակի չափանիշների, չափորոշիչների, չափիչների մշակումը և 
առանձին մեթոդների իրականացման ձևերի և գործիքակազմի ներդրումը 
շատ ավելի դյուրին կդարձնեն այդ աշխատանքների իրականացումը: 

«Բարոյականությունն արտահայտվում է բարոյական պահանջների 
հիմնավորման և իրագործման եղանակների միջև: Այդ պահանջները 
հանդես են գալիս տարերայնորեն ձևավորված ու ընդհանուր ճանաչման 
արժանացած կանոնների ու գնահատումների տեսքով, որոնք ամրա-
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պնդվել են մասսայական օրինակի, սովորույթների, հասարակական 
կարծիքի ուժով»,– գրում է Յու. Բաբանսկին [2, 173]: 

Ուստի այդ ամենը նկատի ունենալով՝ խիստ անհրաժեշտ է, որ այդ 
պլանն ունենա նաև մանկավարժամեթոդական հավելվածներ: Դաստիա-
րակության մասին հիմնարար նորմատիվային ակտի բացակայությունը 
խոչընդոտում է սովորողների դաստիարակվածության մակարդակի 
բարելավումը և պահպանումը: Սովորողների դաստիարակվածության 
վերաբերյալ միասնական չափանիշների, առանձին չափիչների մշակ-
մանը և ներդրմանը զուգահեռ շատ կարևոր է իրականացնել ուսուցիչ-
ների վերապատրաստումներ՝ նպատակաուղղված դասի դաստիարակ-
չական մասի ներդրմանը կամ բարելավմանը դասապրոցեսում: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, կարող ենք փաստել, 
որ սովորողների մոտ կարգապահության ամրապնդման, ինչպես նաև 
ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության բարձ-
րացման նպատակով մեր կողմից առաջարկված լուծումները մեծապես 
կնպաստեն առաջ քաշված խնդիրների լուծմանը: Հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում ուսումնադաստիարակչական 
օրինակելի պլանների ներդրման պարագայում ավելի տեսանելի կդառնա 
դաստիարակության խնդրի լուծման ճանապարհը, ինչպես նաև կհստա-
կեցվի պետական պատվերի էությունը այդ գործընթացում: 
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 В статье отражается организация задач воспитательных работ 
учащихся в общеобразовательных учебных заведениях, в частности, 
организация воспитательных работ, особенности планирования и 
выполнения работ. Также выделяется и выполняется необходимость 
разработки и внедрения определённых стандартов и критерий в воспита-
тельных работах учащихся. Внедрение этих стандартов в общеобразова-
тельных учереждениях даёт возможность учителям, классным руководи-
телям и классоводам сделать воспитательные работы более измеримыми. 
Придаётся значимость обеспечению связи между начальной, основной и 
старшей школами на более высоком уровне, а также необходимости 
одинакового толкования отдельных терминов и понятий, воспитательных 
правил и норм, организации работ учащихся в выборе профессиональной 
ориентации. Наряду со значимостью разработки и внедрения работ 
примерного воспитания, на первый план выдвинута необходимость плани-
рования и выполнения содержаний схожих упражнений, мероприятий, 
семинарных обсуждений, организации экскурсий. Необходимость 
внедрения примерного плана всеобщих воспитательных работ учащихся в 
общеобразовательных учебных заведениях также обусловлена 
материально-техническими условиями учебных заведений и отсутствием 
прямых ответственных лиц за соответствующие воспитательные работы, 
например: в сельских общинах отсутствуют вакансии организатора 
воспитательных работ и заместителя директора по части профессиональ-
ных работ. В статье уделяется внимание внедрению отдельного 
финансируемого составляющего, которое создаст возможность здоровой 
конкуренции между общеобразожательными учебными заведениями. 
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The article reflects the problem of organizing learners’ educational work, 
particularly the peculiarities of its organization, planning and implementation 
in public educational institutions. We have emphasized the importance of 
developing certain criteria and measurements in learners’ educational work. 
The introduction of these criteria in public educational institutions will make 
the educational work of teachers and class teachers more measurable. The high-
level connections between primary, basic and high schools are highlighted, as 
well as the need for the same explanation of individual terms and concepts, 
disciplinary rules and norms, and the organization of learners’ professional 
orientations. Along with the importance of developing and introducing 
exemplary educational work, the necessity of content planning and practising 
drills, events, seminars, excursions have been put forward. The necessity of 
introducing the exemplary plan of learners’ general educational work in public 
educational institutions is conditioned by the material technical basis and the 
absence of individuals with direct responsibilities for the relevant educational 
work (for example, in rural communities, there are no positions for an 
organizer of educational work and a deputy director for professional work).  

We have touched upon the introduction of a separate funding component, 
which will give the opportunity for healthy competition between public 
educational institutions. 
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Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 378 
Տնտեսագիտության տեսության գործնական և սեմինար Տնտեսագիտության տեսության գործնական և սեմինար Տնտեսագիտության տեսության գործնական և սեմինար Տնտեսագիտության տեսության գործնական և սեմինար 

պարպմունքների խնդիրներն ու դրանց արդյունավետության պարպմունքների խնդիրներն ու դրանց արդյունավետության պարպմունքների խնդիրներն ու դրանց արդյունավետության պարպմունքների խնդիրներն ու դրանց արդյունավետության 
բարձրացման մի քանի հարցերբարձրացման մի քանի հարցերբարձրացման մի քանի հարցերբարձրացման մի քանի հարցեր    

    
Սամվել Ժամհարյան Սամվել Ժամհարյան Սամվել Ժամհարյան Սամվել Ժամհարյան     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. առարկայի էությունն ու կառուցվածքը, 

ուսուցման ձևերն ու մեթոդները, հետազոտության առարկան, շուկայա-
կան հարաբերություններ, տեսական նշանակության ծախսեր, արդյու-
նավետություն, ենթախումբ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հասարակական-տնտեսական կյանքի դրսևորման ձևերից մեկն էլ 

տնտեսագիտության տեսությունն է, որի ուսումնասիրության առարկան 
ներկայումս էլ գտնվում է գիտական վերլուծության ու զարգացման 
փուլում: 

Այսօր՝ համընդհանրացման (գլոբալիզացիայի) և հասարակության 
ժողովրդավարացման պայմաններում, այլ գիտակարգերի հետ միասին 
մեծանում են նաև տնտեսագիտությանը ներկայացվող պահանջները, 
որոնք, սակայն, քաղաքական ու տնտեսական ցնցումների ժամանակ 
փոփոխվում են: Հիշենք, օրինակ, 2008-2009 թթ. Համաշխարհային ֆինան-
սատնտեսական ճգնաժամը և այսօր Քովիդ-19-ով պայմանավորված 
համավարակը: Վերջինիս կապակցությամբ տնտեսագիտական սոցիո-
լոգիայի մասնագետ Վ. Կ. Կատուսոնովը գրում է. «Դժվար է ասել, թե 
տնտեսության որ ճյուղին այս համավարակը չի վնասել»1: Վստահաբար 
կարելի է արձանագրել, որ այն չի շրջանցել նաև կրթության ոլորտը. 
դասաժամերի տևողության կրճատում, դասավանդման ձևերի ինչ-ինչ 
փոփոխություններ և այլն: Կարգավորման և կատարելագործման ու 
վերանայման անհրաժեշտության կարիք կա: 

Հաճախ սեմինար և գործնական պարապմունքները կազմակերպ-
վում են բանավոր հարցման և գնահատման մեթոդով, որն իր արդյունա-
վետությամբ չի համապատասխանում ժամանակակից շուկայական հա-
րաբերությունների պայմաններում տնտեսագիտությանը ներկայացվող 
պահանջներին: 

                                                                 
1 Котасонов В. Ю., Коронавирус-от выруса к диктатуре, Москва, книжный мир, 

2020, стр. 42.   
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Վերոգրյալ հոդվածի շրջանակներում նպատակադրվել ենք անդրա-
դառնալ տնտեսագիտության տեսության դասավանդման մեթոդներում 
առկա որոշ թերությունների և, ի մասնավորի, գործնական պարապմունք-
ների կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման մի քանի 
հարցերի: 

ՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծություն    
Տնտեսագիտության տեսությունը մյուս գիտություններից տարբեր-

վում է նրանով, որ ավելի շատ է առնչվում հասարակության ամեն մի 
անդամի կենսական շահերի հետ, քանի որ վերջիններս, մասնակից լինե-
լով ամենաբազմազան տնտեսական հարաբերությունների, դառնում են 
դրա մաս և որոշ չափով հանդես են գալիս որպես տնտեսության սուբյեկտ 
և օբյեկտ: Տնտեսագիտության տեսությունը՝ որպես առանձնահատուկ 
գիտություն, ունի իրեն բնորոշ սկզբունքներն ու օրինաչափությունները, 
հակասությունները, և դրանց իմացության համար յուրաքանչյուր անհատ 
որոշակի չափով տնտեսագիտական գրագիտություն պիտի ունենա, 
անկախ իր մասնագիտութունից ու զբաղմունքից: 

Տնտեսագիտության տեսության հիմնահարցը արտադրող-սպառող 
փոխգործողության կարգավորումն ու երկրների սոցիալ-տնտեսական 
կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ առաջացող խնդիրների 
լուծումն է: 

Այս առումով հարկ է նշել, որ դրա դասավանդման և ուսումնասիրու-
թյան մոտեցումներում լուրջ բացթողումները կարող են բացասաբար 
անդրադառնալ մրցունակ տնտեսագետ-մասնագետի պատրաստման 
գործի վրա: 

Հաճախ ուսանողների ինքնուրույն մտածելակերպը զարգացնելու, 
ներքին շարժառիթներն օգտագործելու փոխարեն ավելի շատ ուշադրու-
թյուն է բևեռվում դասախոսության նյութի մատուցմանը: Եվ նման դեպքե-
րում ոչ թե ուսանողի շահերն են շաղկապվում առարկայի խնդիրներին, 
այլ առարկան է ներկայացվում որպես պարտադիր դասընթաց: Սա, մեր 
կարծիքով, վտանգավոր է այնքանով, որ ուսուցումը կարող է վերածվել ոչ 
էական, աննպատակ գործընթացի: Հայտնի է, որ կան գիտություններ, 
որոնց դասընթացի ուսումնասիրության ավարտին յուրացման աստի-
ճանը միարժեքորեն որոշվում է: Պատկերն այլ է տնտեսագիտության 
տեսության պարագայում: Այստեղ ավելի քան պետք է արժևորվի ուսա-
նողի՝ կոնկրետ իրականությունն ինքնուրույն գնահատելու հմտությունն 
ու կարողությունը, դիրքորոշումը, ինչ-որ բան կատարելու մակարդակն 



 
– 501 – 

ու որակը, այլ ոչ թե բավարարվի մատուցվող նյութի ծավալով: Չենք 
ժխտում, որ առանձին դեպքերում դա էլ կարևոր է: 

Ներկայումս կրթության ոլորտում տեղի ունեցող ռազմավարական 
զարգացման ծրագրերում հատուկ տեղ է տրվում ուսանողակենտրոն 
ուսուցմանը: Առանց անդրադառնալու դրա բոլոր մանկավարժական 
առանձնահատկություններին կարելի է ասել, որ դասախոս-ուսանող 
փոխգործության նոր ձևերի և միջոցների հաստատման անհրաժեշտու-
թյուն կա: Այլ կարծիք լինել չի կարող, որ դրանք պետք է հիմնված լինեն 
փոխադարձ հարգանքի, վստահության և ձևականության ու պարտա-
դրանքի բացառման վրա: 

Դասավանդման ընդունված ձևերն ու մեթոդները հաճախ հաշվի չեն 
առնում նման կարևոր հանգամանքները, ինչն էլ ուսանողության մի 
մասի մոտ ձևավորում է պասիվության և անտարբերության վիճակ: 
Պատճառներից մեկն էլ դա է, որ սեմինար և գործնական պարապմունք-
ների ժամանակ շատ ուսանողներ փորձում են պատասխանել այն, ինչ 
կցանկանար լսել դասախոսը:  

Հարց է ծագում, թե ինչպես է պետք կազմակերպել, մասնավորապես 
տնտեսագիտության տեսության, ուսուցումը, որ ձեռք բերած գիտելիք-
ները նպաստեն տնտեսական հարաբերություններում արագ կողմնորոշ-
վելու և իրական կյանքում դրանք կիրառելու հնարավորություն ապա-
հովեն: 

Համախոհ ենք այն կարծիքներին, որ տնտեսագիտությունը չպետք է 
դասավանդվի լոկ որպես տեսություն, այլ պետք է ներառի նաև տնտեսա-
կան պրակտիկայի տարրեր: Տնտեսագիտական գրականության շուկան 
ներկայումս, կարելի է ասել, հագեցված է: Տարբեր հեղինակների կողմից 
հրատարակված դասագրքերն ու ուսումնական ձեռնարկերը ունեն որա-
կապես նոր կառուցվածք, դրանցում, հիմնականում բացակայում են շատ 
ու շատ հնացած, մերժված դոգմաներ: Տնտեսագիտական հանրության 
մոտ, սակայն, չկա միասնականություն, հատկապես դասավանդման 
մեթոդների կապակցությամբ: 

Այնուամենայնիվ մասնագիտական տարաձայնությունների արդ-
յունքում է, որ ի հայտ են գալիս դասավանդման մեթոդների կատարե-
լագործմանն ուղղված նոր մտահղացումներ: Նման մի փորձ էլ կատար-
ված է սույն հոդվածում: 

Դիտարկումների համար հիմք է ընդունվել ՎՊՀ-ի բնական գիտու-
թյունների ֆակուլտետի «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմա-
տիկա» մասնագիտության առաջին կուրսերում «Տնտեսագիտության 
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տեսություն» դասընթացի դասավանդման փորձն ու ձեռք բերված 
արդյունքները: 

Առաջարկությունների և ցուցումերի համար ընտրված է «Ծախքերի 
տեսությունը» թեմայի դասավանդման օրինակը, քանի որ այն տնտեսա-
գիտության տեսության «միկրոէկոնոմիկա» բաժնի առանցքային թեմա-
ներից մեկն է: 

Տ. գ. դ., պրոֆեսոր, Գ. Ե. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ հրատա-
րակված ուսումնական ձեռնարկում նշված է. «Ֆիրմաների կոմից ապ-
րանքների առաջարկի ծավալի վրա ազդող հիմնական գործոնները ծախ-
սերի մեծությունն ու դինամիկան են, ուստի ծախսերի վերլուծությունն 
ազդում է շուկայում դրսևորվող վարքագծի, թողարկվող արտադրանքի 
ծավալի և ձևավորվող գների վերաբերյալ ֆիրմայի որոշումների ընդուն-
ման վրա»2: 

Ուսումնական պլանի համաձայն «տնտեսագիտության տեսություն» 
դասընթացը ըստ կիսամյակների, ունի ժամանակի հետևյալ բաշխումը. 
առաջին կիսամյակում՝ 24 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ գործնական 
պարապմունք, երկրորդ կիսամյակում 32 ժամ դասախսություն, 48 ժամ 
գործնական պարապմունք: Ինչպես երևում է ժամաքանակի բաշխումից, 
գործնական պարապմունքներին կարծես թե նախապատվություն է 
տրված: Եվ ճիշտ է: Սա ուսանողակենտրոն ուսուցումը խթանող քայլ է, 
քանի որ գործնական և սեմինար պարապմունքների ժամանակ ուսանող-
ները ավելի մեծ հնարավորություն ունեն բանավեճերի միջոցով իրենց 
դրսևորելու, սեփական կարծիք հայտնելու և այլն:  

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե գործնական պարապմունքը 
ուսուցման պարզագույն ձև է, բայց իրականում այստեղ է, որ դասախո-
սության ժամանակ լսած հանգուցային հասկացությունները ենթարկվում 
են ավելի խոր վերլուծության և գործնական հարթություն տեղափոխելու 
հնարավորություն են ստանում: Հայտնի են գործնական և սեմինար 
պարապմունքների վարման տարբեր մեթոդներ, որոնք տարբեր ձևով են 
նպաստում ուսանողակենտրոն ուսուցմանն ու մի շարք կոմպետեցիա-
ների ձևավորմանը, ինչպես, օրինակ, խմբային աշխատանքի, ինքնու-
րույն աշխատելու, առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին 
մասերի միջև կապերի իմացություն: 

Միանշանակ է, որ դասընթացի խոր և լիարժեք յուրացման, տնտե-
սական պրակտիկային մոտեցման համար կաևոր նշանակություն ունի 

                                                                 
2 Գ. Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, «Տնտեսագետ», 2009, էջ 259: 



 
– 503 – 

գործնական և սեմինար պարապմունքների նպատակասլաց կազմակեր-
պումը: Գործնական պարապմունքների լայն հնարավորությունները 
պայմանավորված չեն միայն դրան հատկացված ժամաքանակով: Այն՝ 
որպես ուսուցման գործընթացի սահմանափակ ռեսուրս, պետք է օգտա-
գործվի ոչ թե «խնայողաբար», այլ արդյունավետ, որպեսզի շարժառիթ 
ստեղծվի դասընթացի գրավչության համար:  

Նպատակահարմար է դասընթացի ներածական բաժնի պարապ-
մունքները, ըստ ուսումնասիրվող թեմաների բարդության աստիճանի, 
կազմակերպել տարբեր պասիվ ու ակտիվ մեթոդներով: 

Այն հանգամանքը, որ տնտեսագիտության տեսությունն ուսումնա-
սիրվում է առաջին կիսամյակից, դասավանդողներից պահանջում է 
որոշակի մանկավարժահոգեբանական և մասնագիտական հմտություն-
ներ: Ցանկալի է, որ դասախոսությունների և գործնական պարապմունք-
ների առաջին դասաժամերը կրեն ճանաչողական բնույթ, որ դրանք 
հուզական և մասնագիտական խթանների դեր կատարեն I կուրսեցի-
ներին նոր միջավայրին հեշտությամբ և հաճույքով հարմարվելու համար:  

Կարելի է առօրյա և կենցաղային հարցերի միջոցով ծանոթանալ 
նրանց հետաքրքրութունների շրջանակներին, ճշտել, թե դպրոցից հասա-
րակագիտական ինչ նախնական գիտելիքներով են եկել: Նման մոտե-
ցումները կարող են ուղեցույց դառնալ հետագա ուսումնադաստիարակ-
չական գործունեության համար: 

Արդեն, սկսած «միկրոէկոնոմիկայի» բաժնի թեմաների ուսումնասի-
րությունից, ուսանողների հետ քննարկվել են սեմինար և գործնական 
պարապմունքների կազմակերպման մի քանի այլ մեթոդներ ևս, որոնցից 
հատկապես երկուսը արժանացել են ԱՖՄ մասնագիտության I կուրսեցի-
ների (2017-18-ից մինչև 2020-21թթ ուստարիների) շուրջ 90%-ի հավանու-
թյունը:  

Ընտրված երկու մեթոդներն էլ ենթադրում են սեմինար և գործնական 
պարապմունքների փոքր ենթախմբերով կազմակերպում: Գործնական 
պարապմունքներն ի սկզբանե խմբային աշխատանքի տիպիկ ձև է: 

Ելնելով առաջին կուրսի ուսանողների թվից՝ այն կարող է բաժանվել 
խմբերի դեկանատի կողմից: Ուսումնասիրվող մասնագիտության առա-
ջին կուրսերի լիցենզավորված տեղերի քանակը 25-ն է: Վերը նշված 
տարիներին կուրսերում ուսանողների թիվը կազմել է 23-24 հոգի և ըստ 
կարգի նրանք բաժանված են եղել երկու խմբի, յուրաքաչյուրում՝ 12 
ուսանող: 

Ընտրված երկու մեթոդների դեպքում էլ առաջնորդվել ենք պայմա-
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նականորեն ավելի փոքր ենթախմբեր ստեղծելու սկզբունքով, քանի որ 
այդ ձևը ապահովում է ավելի մեծ արդյունավետություն: Այս կարծիքին է 
մասնագետների մեծամասնությունը: 

Գործնական պարապմունքի անխափան կազմակերպման համար I 
մեթոդի դեպքում առաջարկվում է գործողությունների հետևյալ հաջոր-
դականությունը՝ 

1. կուրսի խմբի բոլոր անդամների ներկայությունը ապահովելու 
նպատակով այն բաժանվում է 3 հոգանոց 4 ենթախմբերի (12:4-3), 

2. ենթախմբերում ընգրկված յուրաքանչյուր 3 ուսանողի հանձնա-
րարվում է միևնույն հարցը (դասախոսության վերջում գործնա-
կան պարապմունքի համար հանձնարարված հարցերից), 

3. հարցերին նախապատրաստվելու համար ենթախմբի ամեն մի 
առանձին ուսանողի հանձնարարվում է տաբեր հեղինակների 
կողմից հրատարակված գրականություն և այլ օժանդակ նյութեր: 

«Ծախքերի տեսությունը» թեման, որի գործնական պարապմունքի 
համար նախատեսված է 4 ժամ (2 պարապմունք) և դասախոսությանը՝ 2 
ժամ (1 պարապմունք), կազմակերպվել է հենց այս սկզբունքով: 

Դասախոսության վերջում յուրաքանչյուր ուսանող ստանում է իր 
անհատական հանձնարարությունը: Այսպես. I ենթախմբի ուսանողների 
(3 հոգի) հանձնարարվել է նախապատրաստվել «Հաստատուն, փոփո-
խուն և համախառն ծախքերի էությունն ու դինամիկան» հարցին, յուրա-
քանչյուրին, սակայն, առաջարկվել է տարբեր հեղինակների կողմից հրա-
տարակած գրականություն:  

Առաջին ուսանող – գրականություն.  
1. Կիրակոսյան Գ. Ե., Տնտեսագիտության տեսություն. Ուսումնա-

կան ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ», 2009, էջ 257: 
2. Добринин А. И., Тарасович Л. С., Экономическая теория, «Питер», 

1999, стр. 177. 
Երկրորդ ուսանող 
1. Խաչատրյան Գ. Հ., Տնտեսագիտթյան տեսություն. Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, 2010, էջ 210: 
2. Носова С. С., Экономическая теория, учебник, Москва, 2010, 

стр. 183. 
Երրորդ ուսանող 
1. Աղաջանյան Հ. Ի., Տնտեսագիտության տեսություն. Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, 2009: 
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2.  Видяпин В. И., Журавлева Г. П., Экономическая теория (политэко-
номия), учебник, стр. 180. 

Նույն սկզբունքով գործնական պարապմունքի հարցերն ու համա-
պատասխան գրականությունը հանձնարարվում են խմբի մյուս ենթա-
խմբերի ուսանողներին: 

Հարցերի կրկնությունը հիմնավորված է այնքանով, որ դրանք տար-
բեր հեղինակների կողմից մեկնաբանված են յուրովի: Այսպես՝ 
Գ. Ե. Կիրակոսյանի հեղինակած դասագրքում ծախքերի կորերը գրաֆի-
կորեն նեկայացված են նույն գծապատկերում (տես գծ. 1)3: 

 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1111 
 
Այլ հեղինակներ դրանք ներկայացրել են առաձին-առաձին, օինակ 

Վ. Ի. Վոդյապին և Գ. Պ. Ժուրավլյովը (տես գծ. 2)4: 
    

    
Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2    

գծ. 2գծ. 2գծ. 2գծ. 21111    Հաստատուն ծախքեր Հաստատուն ծախքեր Հաստատուն ծախքեր Հաստատուն ծախքեր (FC) (FC) (FC) (FC) գծ. 2գծ. 2գծ. 2գծ. 22222    Փոփոխուն ծախքեր Փոփոխուն ծախքեր Փոփոխուն ծախքեր Փոփոխուն ծախքեր (VC) (VC) (VC) (VC)     
գծ. 2գծ. 2գծ. 2գծ. 23333    Համախառն ծախքեր Համախառն ծախքեր Համախառն ծախքեր Համախառն ծախքեր (TC)(TC)(TC)(TC)    

                                                                 
3 Տե՛ս Կիրակոսյան Գ. Ե. , Տնտեսագիտության տեսություն. Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ»,   էջ 257: 
4 Տե՛ս Видяпин В. И., Журавлева Г. П., Экономическая теория: Учебник, М., 

1997, էջ 184: 
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Ս. Ս. Նոսովան օգտագործել է մեկ այլ տարբերակ (տես գծ. 3)5: 

 
Գծապատկեր 3Գծապատկեր 3Գծապատկեր 3Գծապատկեր 3 

 
Նպատակահարմար է, որ այս թեմայի գործնական աշխատանքի 

հատկացված 4 ժամից 2-ը հատկացվի I և II ենթախմբերին՝ իրենց 
հանձնարարված առաջադրանքների քննարկման համար, իսկ 2 ժամը՝ III 
և IV ենթախմբերին: Հասկանալի է, որ մեկ գործնական պարապմունքի 
ընթացքում հնարավոր չէ ապահովել բոլոր ուսանողների ակտիվ մաս-
կացությունը, սակայն որոշակի դրական արդյունք կարելի է ստանալ: 
Ուսանողների հետևողական աշխատանքի դեպքում այս մեթոդի կիրա-
ռումը կարող է նպաստել հարցերի բազմակողմանի քննարկմանը, նրանց 
մի մասը ձեռք է բերում ինքնուրույն աշխատանքի փորձ և հմտություն-
ներ: Մասնավորապես՝  

▪ գրականությունից օգտվելու, 
▪ վիճակագրական տվյալներից օգտվելու, 
▪ հիմնական և երկրորդական հասկացությունները իրարից առանձ-
նացնելու, 

▪ տեսությունն ու պրակտիկան իրար կապելու, 
▪ հստակ շարադրելու և ներկայացնելու մտքերը: 
«Տնտեսագիտության տեսություն» դասընթացի դասավանդման ըն-

թացքում անհրաժեշտ է շարժառիթներ ստեղծել ուսուցումը հետաքրքիր 
դարձնելու համար գործնական ու սեմինար պարապմունքների այնպիսի 
մեթոդներ կիրառել, որոնք կնպաստեն ակտիվացնելու գիտելիքների 
յուրացման գործընթացը: 

Ուսանողների հետ շփումներն ու հարցումները ցույց են տալիս, որ 
նրանց մեծ մասը հանդես է գալիս որպես իսկական շահառու և մեթոդ-
ների ու ձևերի ընտրության ժամանակ հստակ հայտնում է իր կարծիքը:  

                                                                 
5 Տե՛ս Носова С. С., Экономическая теория: Учебник, Москва, 2010, էջ 183: 
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Մեր կողմից ԱՖՄ մասնագիտության առաջին կուրսեցիներին առա-
ջարկված և նրանց կողմից հավանության արժանացած ներկայացվող 
մեթոդը ըստ էության խմբային աշխատանքի տարատեսակ է և ենթա-
դրում է գրավոր աշխատանքի ձևը: Գրավոր աշխատանքի համար 
նախապես դասախոսի կողմից կազմվում է երկու տարբերակ, յուրա-
քանչյուրում՝ 2 հարց: Այսպես,  

I տարբերակ 
1. Հաստատուն, փոփոխուն և համախառն ծախքերի էությունն ու 

կառուցվածքը: 
2. Ձեռնարկության ծախքերի երկարաժամկետ շրջանում: 
II տարբերակ 
1. Սահմանային և այլընտրանքային ծախքերի էությունը: 
2. Ձեռնարկության ծախքերը կարճաժամկետ շրջանում: 
Տարբերակները ընտրում են ենթախմբերի ներկայացուցիչները, որից 

հետո սկսում են աշխատել հարցերի պատասխանների վրա:    
Անհրաժեշտ է տարբերակներում նախատեսել այնպիսի հարցեր, որ 

դրանց յուրացումից հետո ապագայում կիրառական խնդիրներ լուծելու և 
մասնավոր իրավիճակներում կողմնորոշվելու հնարավորություն 
ստեղծվի: Այս իմաստով կարող են օգտակար լինել նաև արտադրության 
ծախքերի տեսակների սխեման (տե՛ս գծ. 1) և արտադրության ծախքերի 
դասակարգման աղյուսակը (տե՛ս աղյուսակ 1), որոնք դասախոսության 
ժամանակ բացատրվել և պատրաստի ձևով տրվել են ուսանողներին: 

Գրավոր աշխատանքի ընթացքում դասախոսի դերը համեմատաբար 
պասիվ է: Նա պարզապես հետևում է ուսանողների ակտիվությանն ու 
անհրաժեշտության դեպքում ընդհանուր ցուցումներ է տալիս: Առաջա-
դրանքների ավարտից հետո դասախոսը ֆիքսում է գրավոր աշխատանք-
ները, «Ա» և «Բ» ենթախմբերը փոխանակում են դրանք ստուգելու և գնա-
հատելու համար: 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 16666    
    Արտադրության ծախքերի (ծախսերի) դասակարգումըԱրտադրության ծախքերի (ծախսերի) դասակարգումըԱրտադրության ծախքերի (ծախսերի) դասակարգումըԱրտադրության ծախքերի (ծախսերի) դասակարգումը    

Դասակարգման հատկանիշներըԴասակարգման հատկանիշներըԴասակարգման հատկանիշներըԴասակարգման հատկանիշները    Ծախքերի ստորաբաժանումներըԾախքերի ստորաբաժանումներըԾախքերի ստորաբաժանումներըԾախքերի ստորաբաժանումները    

1 Տնտեսական տարրեր 1 
Ծախքերի տնտեսական 
տարրեր 

2 Ինքնարժեքի հոդվածներ 2 
Ինքնարժեքի կալկուլացիոն 
հոդվածները 

3 
Տեխնոլոգիական գործընթացների 
հետ կապը 

3 Հիմնական, վերադիր 

4 Կազմը 4 Միատարր, համալիր 

5 
Արտադրանքի ինքնարժեքի հետ 
կապի եղանակը 

5 Ուղղակի, անուղղակի 

6 Արտադրության մեջ ունեցած դերը 6 
Արտադրական, 
 ոչ արտադրական 

7 Ծախսի նպատակահարմարությունը 7 
Արտադրողական,  
ոչ արտադրողական 

8 Արտադրության ծավալի հետ կապը 8 Հաստատուն, փոփոխուն 

9 
Պատրաստի արտադրանքի հետ 
կապը 

9 Ընթացիկ, միանվագ 

 
Կարելի է նշել, որ այս մեթոդի հիմնական «հնարքը» հենց սա է: Այն 

կարող է ուսանողների մոտ սերմանել օբյեկտվության, պատասխանատ-
վության և վստահության հատկանիշներ, կարող է դրական ազդեցություն 
ունենալ մասնակցութան և ակտիվության աստիճանների բարձրացման 
վրա: 

Գնահատման գործընթացին պետք է մասնակցեն դասաժամին 
ներկա բոլոր ուսանողները՝ անկախ ակտիվության աստիճանից: Գրա-
վորների ստուգմանն ու գնահատմանը հաջորդում է խմբում («Ա» և «Բ» 
ենթախմբերը միասին) դրանց քննարկման եզրափակիչ, թերևս ամենա-
հետաքրքիր ու ակտիվ փուլը: 

Հանդիսանալով ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների հիմքը՝ քննար-
կումն ստիպում է դասախոսին այն կազմակերպել այնպես, որ յուրա-
քանչյուր ուսանող ակտիվորեն ներգրավվի այդ գործընթացի մեջ: Քննար-
կումն ինչ-որ տեղ ստուգողական և որոնման աշխատանք է՝ ուղղված 
անցած նյութի յուրացման աստիճանին: Ուստի դասախոսը պետք է 

                                                                 
6  Տե՛ս Добринин А. И., Тарасович А. С., Экономическая теория, учебник для 

вузов, Санкт-Петербург, 1999: 
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ունենա խումբը ղեկավարելու այնպիսի հմտություն, որ ապահովի յուրա-
քանչյուրի՝ կարծիք հայտնելու, արտահայտելու հնարավորությունը: 
Ենթախմբերից մեկական ուսանող 5-10 րոպեի ընթացքում ներկայացնում 
է գրավոր աշխատանքներում իրենց կողմից նկատված սխալներն ու թե-
րությունները, հինավորում նշանակված գնահատականը: Այնուհետև 
ծավալվում է բանավեճ: Ուսանողներն սկսում են հարցեր ու պատաս-
խաններ փոխանակել, հիմնավորել դրանք, պնդել անձնական տեսա-
կետը: 

Խորհուրդ չի տրվում, որ ուսանողների կողմից արտահայտված որևէ 
միտք, կարծիք անմիջապես քննադատվի: Դրանք կարող են ընդունվել 
կամ ոչ: Չի կարելի նաև սխալ դիրքորշումը պատժել բացասական գնահ-
ատականով, հակառակ դեպքում, այն կարող է նպաստել պասիվ ու 
«անկարծիք» ուսանողի ձևավորմանը: 

Փորձը ցույց է տվել, որ «Ծախսերի տեսությունը» թեմայի գործնական 
պարապմունքի որոշ հարցեր, գրավոր աշխատանքներում պատշաճ 
մակարդակով վերլուծության չեն ենթարկվում կամ մեկնաբանվում են 
սխալ ուղղությամբ: Քննարկումների ժամանակ նույնպես ուսանողներն 
այս հարցերը մեկնաբանելիս որոշակի դժվարությունների են հանդի-
պում: Այսպես, օրինակ,  

1. երբ կարող են հաստատուն ծախքերը վերածվել փոփոխականի 
2. ձեռնարկության ծախքերը երկրաժամկետ շրջանում  
Նպատակահարմար չէ, որ դասախոսն անմիջապես անցնի սխալ-

ների ուղղմանը, բայց և չի կարելի դրանք աննկատ թողնել: Նրա միջնոր-
դություններն ու ցուցումները պետք է ուղղորդված լինեն մեկ հիմնական 
նպատակի՝ հարցերի պատասխանները տրվեն ուսանողների կողմից և 
օգնեն, որ դրանք լինեն ճիշտ ու միասնական: Դասի ավարտին կարելի է 
անել պնդումներ, որոնք ընդհանուր են և կարող են ունենալ կիրառկան 
նշանակություն:  

Եզրակացության փոխարենԵզրակացության փոխարենԵզրակացության փոխարենԵզրակացության փոխարեն    
Ամփոփելով մի քանի տարիների փորձը` կարելի է փաստել, որ 

աճում է հետաքրքրությունը նման մեթոդների նկատմամբ: Աստիճանա-
բար մեծանում է ուսանողների ակտիվությունը, ձևավորվում են այնպիսի 
որակներ, որոնք խթանող դեր կարող են կատարել ուսանողների կայուն 
գիտելիքների ձեռք բերման և հետագայում դրանց նպատակային օգտա-
գործման գործում: Այսպես՝  

▪ Ձևավորվում է մրցակցային միջավայր: 
▪ Ուսանողները ձեռք են բերում համատեղ աշխատելու և աշխա-
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տանքի բաժանման փորձ ու հմտություններ: 
▪ Խմբերում ի հայտ են գալիս լիդերներ, որոնք կարողանում են 

դրականորեն ազդել խմբի ուսանողների ակտիվության աստի-
ճանի բարձրացման վրա: 

▪ Ակտիվանում է ուսանող-դասախոս վստահելի փոխգործու-
նեությունը: 

Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ տարբեր ձևերով 
ստացված ինֆորմացիան հիշողության մեջ նույն չափով չի մնում7:  

Ընթացիկ և միջանկյալ քննությունների արդյունքների վերլուծու-
թյունից հետևում է, որ համանման գործնական պարապմունքների ժա-
մանակ քննարկված հարցերի պատասխաններն արաժանացել են համե-
մատաբար բարձր գնահատականի: 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աղաջանյան Հ. Ի., Տնտեսագիտության տեսություն. Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, 2009: 
2.  Խաչատրյան Գ Հ., Տնտեսագիտության տեսություն. Ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, 2010: 
3. Կիրակոսյան Գ. Ե., Տնտեսագիտության տեսություն. Ուսումնա-

կան ձեռնարկ, «Տնտեսագետ», Երևան, 2009: 
4. Համբարձումյան Ա. Հ., Մարդկային ռեսուրսների և աշխատանքի 

էկոնոմիկա, Երևան, 2016: 
5. Պողոսյան Ս. Մ., Տնտեսագիտություն. Ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, 2004: 
6. Видяпин В. И., Журавлева Г. П., Экономическая теория (политэко-

номия), учебник, Москва, 1997. 
7. Добринин А. И., Тарасович А. С., Экономическая теория: Учебник 

для вузов, Санкт-Петербург, 1999.  
8. Добринин А. И., Тарасович А. С., Экономическая теория: Учебник 

для вузов: Задачи, логические схемы, методические материалы, 
Санкт-Петербург, 1999.  

9. Носова С. С., Экономическая теория: Учебник, Москва, 2010. 
10. Швандар В. А., Горфинкел В. Я., Экономическая теория, Москва, 

изд. «ЮНИТИ», 1998. 

                                                                 
7 Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն:Ծանոթագրություն: Է. Դեյլը (Э. Дейл, Аудиовизуальные методы обучения, 

1954, США) կազմել է իրազեկության հիշողության բուրգ, ըստ որի՝ այն, ինչ 
կարդում են, հիշում են 10 %-ով, այն, ինչ լսում են, հիշում են 20 %-ով, .… այն, ինչ 
ինքնուրույն են անում, հիշում են 90 %-ով: 
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Задачи практических и семинарских занятий по экономической Задачи практических и семинарских занятий по экономической Задачи практических и семинарских занятий по экономической Задачи практических и семинарских занятий по экономической 
теории теории теории теории и некоторые вопросы повышения их эффективностии некоторые вопросы повышения их эффективностии некоторые вопросы повышения их эффективностии некоторые вопросы повышения их эффективности    

    
Самвел Жамгарян Самвел Жамгарян Самвел Жамгарян Самвел Жамгарян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: структура и содержание предмета, методы и приемы 

обучения, предмет исследования, рыночные отношения, теоретические 
знания, издержки, подгруппа 

Экономическая теория как общественная наука на протяжении своего 
существования подвергалась взлетам и падениям. За это время формиро-
вались новые экономические направления, которые были оторваны от 
основных условий предмета исследования.  

Практикуются многообразные формы лекционных, практических и 
семинарных занятий, и всегда есть объективная необходимость их 
усовершенствования. 

В последнее время возрос интерес студентов к экономической науке. 
Это объясняется тем, что изменились структура и содержание предмета. 
Однако все еще сохранились традиционные, устаревшие формы процесса 
обучения, например: вопросо-ответная форма.  

Необходимо, чтобы методы и приемы обучения на практических 
занятиях вызывали интерес студентов на протяжение всего процесса. 
Сегодня, в условиях рыночных отношений, поощряются те формы и 
методы обучения, благородя которым возможно будет применение 
приобретенных теоретических знаний в реальной жизни. 

В статье дается подробный анализ практического занятия.  
Проведения письменной работы в малых группах по ключевым 

вопросам теории издержек, участие студентов в их проверке и оценивании, 
обсуждение результатов помогут сформировать качества, которые 
пригодятся им в дальнейшей трудной деятельности.  
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The Objectives of Practical Lessons on the Theory of Economics and The Objectives of Practical Lessons on the Theory of Economics and The Objectives of Practical Lessons on the Theory of Economics and The Objectives of Practical Lessons on the Theory of Economics and 
Some ISome ISome ISome Important Issues for Improving Their Efficiencymportant Issues for Improving Their Efficiencymportant Issues for Improving Their Efficiencymportant Issues for Improving Their Efficiency    

    
Samvel Zhamharyan Samvel Zhamharyan Samvel Zhamharyan Samvel Zhamharyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: the essence and structure of the subject, teaching ways and 

methods, the subject of research, market relations, the oretical significance, 
costs, subgroup 

The theory of economics as a social science has always had rapid 
development and decline phases during its existence. In the meantime, many 
new schools and directions of economics were formed, often deviating from the 
basic requirements of the subject matter. Various passive, active, interactive 
methods and ways of lectures, seminars and practical lessons are used, for 
which there is always an objective need for improvement. 

Recently, some students have become more interested in economics. This 
is due to the fact that the structure and content of the economics course have 
changed. Often, instead of working in this directions, indifference appears, for 
example, the traditional, outdated question-answer method of seminars is still 
in use. 

However, it is necessary of teaching methods and ways, particularly of 
practical lessons, to be the type so as to maintain this interest throughout the 
entire educational process.  

Today, in the conditions of market relations, the ways and methods of 
teaching are encouraged, which create an opportunity to correctly apply the 
obtained theoretical knowledge in real life. 

A thorugh analysis of practical lessons is given in the tellowing article.  
In small subgroups mentioned in this article, the written works based on 

key issues of cost theory, the reviewing and evaluating by the participants and 
the discussions in the group can instill in students qualities that will be useful in 
the course of their work.  

 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    04.09.04.09.04.09.04.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    11.09.11.09.11.09.11.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
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ՀՏԴ 37.02 
Բառապաշարի հարստացումը Բառապաշարի հարստացումը Բառապաշարի հարստացումը Բառապաշարի հարստացումը     

ՊՊՊՊ․․․․ՍևակիՍևակիՍևակիՍևակի    ««««ԱնլռելիԱնլռելիԱնլռելիԱնլռելի    զանգակատունզանգակատունզանգակատունզանգակատուն»»»»    պոեմն ուսումնասիրելիսպոեմն ուսումնասիրելիսպոեմն ուսումնասիրելիսպոեմն ուսումնասիրելիս    
    

Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան     
 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . հոգեկերտվածք, գեղագիտական ընկալում, 
ստեղծագործական մտածողություն, լեզվամտածողություն, արժեքային 
համակարգ, մակդիր, փոխաբերություն, համեմատություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Գեղարվեստական ստեղծագործության ուսումնասիրությունը` իր 

համամարդկային և ազգային գաղափարներով, կոչված է նպաստելու 
դպրոցականի հոգեկերտվածքի, արժեքային համակարգի ձևավորմանը, 
նրա գեղագիտական ընկալումների ու մտածողության սեփական 
դրսևորումների, ինքնաճանաչման, ինքնաբացահայտման կարողություն-
ների ձեռքբերման խնդիրներին: Այս խնդիրների իրականացմանը նպաս-
տում է կառուցողական մանկավարժությունը, որը հնարավորություն է 
ստեղծում ուսումնական գործունեությանը նախապատրաստվելու գործ-
ընթացով՝ ընթերցանությամբ, հետազոտական-ստեղծագործական աշխա-
տանքով, գրական երկից գրառումներ կատարելով, իր վերաբերմունքն 
արտահայտելով, դատողություններ անելով, բանավիճելով, խոսքը 
հուզական, պատկերավոր, գեղեցիկ ու ներազդող դարձնող միջոցների 
պրպտումով աշակերտներին ներգրավել, ուղղորդել, սովորեցնել լսել 
միմյանց, տարբերակել ճիշտն ու սխալը, ըստ անհրաժեշտության՝ կրկին 
խորհել, դատողություններ անել և վերանայել կարծիքը, եթե պետք է: 

 
ՊատկերավորմանՊատկերավորմանՊատկերավորմանՊատկերավորման----արտահայտչական միջոցների արտահայտչական միջոցների արտահայտչական միջոցների արտահայտչական միջոցների     

գործածությունը պոեմումգործածությունը պոեմումգործածությունը պոեմումգործածությունը պոեմում    
Պ. Սևակի ստեղծագործության ուսումնասիրմանը 12-րդ դասարա-

նում (բնագիտական հոսք) հատկացվում է 4 դ/ժ, որից 2 դ/ժ` «Անլռելի 
զանգակատուն» պոեմի ուսուցմանը: 

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմը յուրահատուկ է, քանի որ 
Կոմիտասի կենսագրության շարադրումը զուգակցվում է 20-րդ դարի 
առաջին կեսի մեր ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական իրողու-
թյունների փաստագրմամբ, ուրեմն ենթադրվում է հանգամանալից 
քննարկում և արժևորում: 
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Գրական երկի ուսումնասիրման էական բնութագրիչներից է հեղի-
նակի ոճական առանձնահատկությունների, լեզվամտածողության, բա-
ռապաշարի ուսումնասիրությունը: Աշակերտին հաղորդակից դարձնել 
երկի բառային գանձարանին՝ նշանակում է հարստացնել բառապաշարը, 
զարգացնել պատկերավոր և ստեղծագործական մտածողությունը, 
մշակել գեղեցիկը տեսնելու և ընկալելու հմտություն, որը կարևոր դեր 
ունի արժեքային համակարգի ձևավորման և գրական ստեղծագործու-
թյան արժևորման գործընթացում: «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը լայն 
հնարավորություն է տալիս աշակերտներին ընդգրկելու հետազոտական 
աշխատանքի՝ անհատական և խմբային տարբերակով, նպաստելու 
բառապաշարի հարստացմանն ու խոսքի զարգացմանը: 

Աշակերտներին հանձնարավում է պատրաստել հաղորդումներ` 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

1. Պոեմի գրման ժամանակաշրջանը, պատմական և քաղաքական 
նախադրյալները, դրդապատճառները: 

2. Պոեմի գրման-ստեղծագործական պատմությունը, ժանրային, 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

3. Պոեմի հերոսի ընտրության հարցը. Կոմիտասը՝ որպես անհատա-
կանություն, և Կոմիտասը՝ որպես ժողովրդի մի մասնիկ՝ նրան 
բնութագրող ճակատագրով ու կյանքով: 

Պ. Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը ձևի և բովանդակության 
կատարյալ ներդաշնակություն է: Բանաստեղծը պոեմում զուգակցել է 
գրական հայերենը, բարբառները, գրաբարյան շերտը: Սա միջառարկա-
յական կապերի ստեղծման լայն հնարավորություն է ընձեռում: Պոեմում 
ներկայացվում է հայ մշակույթի երախտավորի՝ Կոմիտասի կյանքը՝ այն 
զուգահեռելով նրան ծնած ժողովրդի պատմության նկարագրությանը: 
Թեման հնարավորություն է ներկայացնելու լեզվական այնպիսի շերտեր, 
որոնք բնութագրեն թե՛ պատմական գունոլորտը, թե՛ անհատի հոգու 
խռովքը, թե՛ ժողովրդական մտածողությունն ու հոգեբանությունը: Խոսքի 
անկրկնելի ճոխությունն առավելապես դրսևորվում է բնապատկեր-
ներում: Անդրադառնալով բնության պատկերներին՝ ուսուցիչն աշա-
կերտների որոնողական աշխատանքն ուղղորդում է այնպես, որ նրանք 
ոչ միայն ճանաչեն բնությունը պատկերող բառերն ու արտահայտություն-
ները, այլև գիտակցեն, զգան, որ դրանցով բնությունը վերածվել է զգացող, 
ապրող, շնչող երևույթի: 

Աշակերտների մի խումբ հանձնարարություն էր ստացել կարդալ 
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«Ղողանջ մեղսական» հատվածը, մյուս խումբը՝ «Ղողանջ զարթոնքի և 
կենսարարման» հատվածը, վերարտադրել գարնան պատկերը՝ ընտրելով 
համապատասխան խորհրդանիշ, դուրս գրել փոխաբերություններն ու 
համեմատությունները: 

Գարուն է, շրջապատը լցված է լույսով ու բույրերով, բնությունը 
զարթոնք է ապրում, վերադառնում են թռչունները, զույգեր կազմում, 
արթնանում է և մարդկային հոգին՝ երազներով, անուրջներով, գեղեցիկի 
ակնկալիքներով: Յուրաքանչյուր գարուն նոր գույնով է երևում, նոր հոգե-
բանությամբ, հուզաշխարհով, զգացողությամբ: Ի՞նչ միջոցներով են 
բացահայտվում այս գեղեցկությունները, ո՞րն է նրանց տարբերությունը, 
ինչպե՞ս է դրսևորվում բառի ուժը պատկերային մտածողություն ստեղ-
ծելիս, ո՞րն է նրա դերը մարդկային հոգեբանությունը մեկնելիս: 

Աշակերտներին առաջարկվում է քննարկել որոշակի հատվածներ, 
գտնել փոխաբերությունները, համեմատությունները, կատարել մեկնա-
բանություններ: 

Ահա փոխաբերական պատկերներից մեկը․ 
Դեղձենիներից մարջան էր կաթում, 
Շեփորուկներից՝ երկնքի կաթիլ, 
Եվ ձյունի փաթիլ՝ 
Ակացիներից… 
Կամ՝ 
Արագիլն էլի 
Ծեր խնձորենու ծաղկի բոցի մեջ իր 
Ոտն էր վառում… 

Բառի ներգործությունն ավելի է սաստկանում, երբ բնապատկերին 
հակադրում է խաղաղ ու աշխատասեր հայ գեղջուկի նկատմամբ թուրք 
բարբարոսների ոճիրի պատկերը․ 

Գարուն է, գարուն,  
Բայց մարդասպանին դա չի խանգարում: 
Դա չի խանգարում, 
Որ արյամբ հորդի հայկական առուն, 
Որ դիակներից քարափն անհատակ 
Իր պռունկներով գա հավասարվի… 

Հակադրությունը սրվում է փոխաբերական նոր պատկերներով, 
որոնք նախորդի շքեղ գույները չունեն, բայց հնչում են ողբերգորեն: 
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Աշակերտները մտածում են փոխաբերությունների և համեմատու-
թյունների շուրջը, անում դատողություններ, ուսուցչի ուղղորդմամբ 
փաստում, որ այդ տողերում գործածված բառերը սովորական խոսակցա-
կան լեզվում նույն ազդեցությունը չունեն, այստեղ նրանք ձեռք են բերել 
իմաստային նոր հնչեղություն: 

Գարունը հայ ժողովրդի գոյության, նրա վեհ արարումների ու ստեղ-
ծագործ աշխատանքի խորհրդանիշ է, իսկ փոխաբերությունները 
ընդգծում են կատարվող ոճիրի սահմռկեցուցիչ էությունը, արհավիրքի 
ահավորությունը: 

Աշակերտների գործուն բառապաշարի մասն են դառնում «վիրավո-
րանք», «սրբատաշ քար», «պաղ վիրակապ», «քարե սիրտ», «հնգջահյան 
ձեռք», «ծաղկի բոց», «կարոտած հող», «երկնքի կաթիլ» և այլ բառեր ու 
բառակապակցություններ, որոնք ոչ միայն կհարստացնեն նրանց խոսքը, 
այլև այդ խոսքին կհաղորդեն հուզական երանգ: 

Աշակերտներին տրամադրված «Ղողանջ եղեռնական» և «Ղողանջ 
աքսորի» հատվածներից հանձնարարվում է դուրս գրել «գարուն և 
խորշակ» հակադրությունն արտահայտող բառեր, դարձվածքներ. «ապրիլ-
յան արբշիռ բույրեր», «գարնանային ծաղկածլում», «կակաչների շքահան-
դես», «գաղտագողի-ծածուկ-անտես խորշակ», դրանցում կարևորել 
երևույթի ողբերգականությունն ընդգծող արտահայտությունները. 

«Ահեղ գիշեր, որ բորբ ներկվեց ոչ արևով, Այլ մեր արյամբ…»: 
Բնության պատկերներին վերաբերող այս օրինակները կարելի է ամբող-
ջացնել՝ անդրադառնալով պոեմի վերջին մասին, ուր պատկերվում է 
Կոմիտասի թաղումը: Ահա հուղարկավորությանը «մասնակից» արտա-
հայտությունների օրինակներ. «Հայաստանյան լեռներն էին հուղարկա-
վոր…», «բոցավառվում էր հայրենաշունչ, բուրիչ քամին…», «խաղաղ-
տրտում-հանգստարար անձրև»: 

Բանաստեղծական խոսքին առանձնակի շքեղություն են հաղորդում 
մակդիրները, պոեմում Սևակը շատ է կիրառել հատկապես հարադիր 
բարդություններից կազմված մակդիրներ, որոնք ունեն և՛ իմաստային 
նույնություն, և՛ ներհակություն: 

Աշակերտներին առաջարկվում է քննարկել ընտրված հատվածները, 
դուրս գրել մակդիրները՝ ձևավորելով T-աձև աղյուսակ: Կրկնավոր 
մակդիրներ/միևնույն արմատի կամ իմաստով իրար մոտ բառերի 
կրկնությունից կազմված/. 
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ՀանգույցՀանգույցՀանգույցՀանգույց----հանգույցհանգույցհանգույցհանգույց, , , , օղակօղակօղակօղակ----օղակօղակօղակօղակ, 
Երգ են կապում աղջիկ-տղա: 
 
Մի լույս մանուկ էր սկսում խաղալ 
Մի վահագնակերպվահագնակերպվահագնակերպվահագնակերպ----դավթադեմ դավթադեմ դավթադեմ դավթադեմ տղա, 
Հիմա փրկված չար ու անգութ 
ՍամումՍամումՍամումՍամում----խորշակխորշակխորշակխորշակ----ուրագանիցուրագանիցուրագանիցուրագանից... 
 
Սկսվում է բոլորապարը: 
Ծանր քայլքով, 
ԱնեղանակԱնեղանակԱնեղանակԱնեղանակ----աներգաներգաներգաներգ----անծափանծափանծափանծափ............    
Ներհակ մակդիրների օգտագործումը Սևակի բանաստեղծական 

խոսքի ինքնատիպության դրսևորումներից է, այն սովորական խոսքա-
մտածողության մեջ անբնական է հնչում, երբ մակդիրն իր մակդիրակիր 
բառի հակադիրն է: 

Օրինակ՝ 
Նույն սուտսուտսուտսուտ----սրբերի անսուրբ սրբերի անսուրբ սրբերի անսուրբ սրբերի անսուրբ ձեռքերով... 
Այս անմիաբան Միաբանության անմիաբան Միաբանության անմիաբան Միաբանության անմիաբան Միաբանության պաղ պատերի մեջ... 
Եվ սակայն նրանց մեղքն ինչ էր, ինչ էր, 
Անաստված աստվածԱնաստված աստվածԱնաստված աստվածԱնաստված աստված... 
Բերված օրինակների մեջ ընդգծված «սուտ-սրբերի անսուրբ 

ձեռքերով», «անմիաբան Միաբանության», «անաստված աստված» բառա-
կապակցությունները տեքստում տրամաբանական են հնչում, իսկ 
բովանդակությամբ միմյանց բացասում են՝ դրանով իսկ ընդգծելով 
երևույթի ճիշտ էությունը: Աշակերտները պոեմում հանդիպում են նաև 
այլ կարգի մակդիրային ներհակությունների: Միմյանց հետ, իբրև հակա-
դիր բառեր, գործածվում են իմաստով հականիշ մակդիրները, և նրանց 
իմաստային նորությունը հենց այդ գործածության մեջ է: Օրինակ․ 

Այս շարժիչների թանկ-էժան դարում... 
Մեր խաղ ու տաղի մոտիկ-հեռական... 
Ով էր այդ թաքուն-մեղավոր սիրո 
Ահավոր դժբախտ-երջանիկ տերը... 

Հաջորդ քայլը հնչյունական կրկնությունների դիտարկումն է, որոնք 
պոեմում առանձին երանգ են ստեղծում, այն նպաստում է հնի ու նորի 
կապի բացահայտմանը, գեղարվեստական ճաշակի զարգացմանը, միջ-
նադարյան անմահ երկերի հետ զուգահեռման շնորհիվ՝ հոգևոր 
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աշխարհի ձևավորմանը: Ահա ծ հնչյունի կրկնության օրինակներ. 

Որ ծուփ-ծուփ էին՝ ծալեծալ դարձան... 
Մեկ էլ ծփաց մեղմօրոր 
Հայ հոգևոր երգը ծով... 

Համեմատություններով հարուստ են «Ղողանջ մեղսական», «Ղողանջ 
միջակության» ու «Ղողանջ թաղման ու հարության» և այլ հատվածներ: 
«Ղողանջ միջակության» հատվածից դուրս բերված համեմատություն-
ները, մակդիրներն ու փոխաբերությունները ոչ միայն նպաստում են 
աշակերտների բառապաշարի հարստացմանը, այլև միջոց են նրանց 
բարոյական դաստիարակության: Ուսուցիչը շեշտը դնում է այդ պատ-
կերների իմաստային խորության վրա, որ միջակությունը բոլոր ժամա-
նակներում մարդկության վատթար թշնամիներից է, խորթ է բարոյական 
բարձր սկզբունքներ ունեցող մարդուն: Ահա միջակության տիպիկ դեմքը․ 

Թե թռչուն է նա՝ ապա թութակ է․ 
Այն է կրկնում, ինչին վարժել են: 
Թե կենդանի է՝ կապիկ է միայն. 
Անում է լոկ այն, ինչին մարզել են: 
Եթե ուժեղ է՝ ապա ջորու պես, 
Ուժն իրենը չէ, 
Այլ ծնողների զորեղությունն է... 

Իսկ վերջին՝ «Ղողանջ թաղման և հարության» հատվածը գրքի, 
արվեստի, դպրության, հայրենիքի նկատմամբ տածած սիրո դրսևորում է՝ 
ինքնատիպ ու խոսուն պատկերների վերածված: 

Պոեմի ուսուցման ընթացքում աշակերտների բառապաշարի 
հարստացմանն օգնում են նաև այնպիսի դարձվածքները, որոնք իմաս-
տային խորությամբ դարձել են խոսուն պատկերներ: 

Ահա այդպիսի մի շարք արտահայտություններ․ 
Քանզի ոսոխ է փտածը թարմին 
Եվ հասարակը՝ ազնվազարմին: 
 
Մարդուն երբ ցավ են տալիս՝ 
Հետն էլ արցունք է գալիս՝ 
Որ կսկիծը քիչ մարի: 
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Մի ողջ ժողովուրդ մեկ-մեկ թրատել, 
Մի ամբողջ անտառ արմատից հատել... 

Աշակերտներն ուշադրություն են դարձնում, որ այս պատկերները 
երևույթի հավաքական էությունից բխող սեղմ բնութագրություններ են, 
դիպուկ արտահայտություններ: Այդպիսի ոճ ստեղծելու համար 
բավական չէ լայն մտածողությամբ օժտված լինել, անհրաժեշտ է նաև 
լեզվական խոր ու կարծր ատաղձ ունենալ: Իր բանաստեղծություններից 
մեկում Սևակը գրում է․ 

Ես էլ բառերի լվացարար եմ․ 
Մաքրում եմ նրանց փոշին դարավոր… 

Նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ, այդ թվում «Անլռելի 
զանգակատուն» պոեմում զգացվում է բանաստեղծի «բառերի լվացարար» 
լինելու տաղանդը: Աշակերտներին պետք է բացատրել այնպիսի բառեր, 
ինչպիսիք են՝ արմավալանջ, նոճեթարթիչ, մահիկահոնք, արևաչյա, հայ-
րենաքաղց, տրոփասիրտ, անառ, պահիպատշաճ, մշտախայտանք, քոյա-
սիրահար, մահադարձություն, կենսախինդ, քինահարույց և այլն: 

Ուսուցիչը նյութի յուրացման աստիճանն ստուգում է ըստ չափորոշ-
չային եռամակարդակ պահանջի: Դասարանը բաժանվում է 3 խմբի՝ 1-ին 
խումբ, Ա մակարդակ – աշխատել «Քառաբաժան» մեթոդով, դուրս գրել 
«Ղողանջ խաղկապի», «Ղողանջ ցնծության» հատվածներից բարբառային 
արտահայտությունները, գրաբարյան բառաձևերը, դարձվածքները 
փոխարինել գրական հայերեն համարժեքներով, 2-րդ խումբ, Բ մակար-
դակ – քայլագրել պոեմի երկու հերոսների՝ Կոմիտասի և ժողովրդի 
կյանքի զուգահեռ զարգացումները, Վարդապետ հիմնաբառով կազմել 
«Պրիզմա», 3-րդ խումբ, Գ մակարդակ – Կոմիտաս բառով ստեղծել 
ակրոստիքոս, գրավոր հաղորդում «Վիրավոր կռունկ» վերնագրով: 

Երկրորդ դասաժամի համար սահմանվում են ուսումնական 
հետևյալ խնդիրները․ իմանալ պոեմի ստեղծման պատմությունը, 
Կոմիտասի կյանքի պատմությունը, կերպարը, պոեմի կառուցվածքը, 
գաղափարը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ավագ դպրոցում գրականության համակարգված դասընթացի 

ուսումնասիրության արդյունավետությունը և աշակերտների ինքնուրույն 
հետազոտական գործունեության զարգացումը պայմանավորված են 
կրթական համակարգի նոր մոտեցումներով ու ուսուցման մեթոդների 
ներդրումով, որոնք դպրոցի առաջ դրել են ժամանակակից կրթական 
չափորոշիչները: Այսօր կարևորվում է գրական երկի համակցված, բազ-
մակողմանի ուսումնասիրությունը, հատկապես կարևորվում է բնագրի 
հետ աշխատանքը, որի բուն մասնակիցն է աշակերտը` իր տարաբնույթ 
հետազոտական գործունեությամբ: 

Խմբային և անհատական հետազոտական աշխատանքը հնարավո-
րություն է տալիս աշակերտներին ինքնադրսևորվելու որպես անհատա-
կանություն ընթերցելու, գլխավորը տարբերակելու, մտածելու, զուգա-
դրելու, խորհելու, եզրահանգելու, համագործակցելու, միջանձնային 
կապեր ձևավորելու, կարծիք հայտնելու, դիմացինին լսելու: Չափածո 
ստեղծագործությունների ուսուցման գործընթացում անգնահատելի է 
պատկերավորման գեղարվեստական միջոցների շուրջ տարվող աշխա-
տանքը, որը նպաստում է գեղավեստական մտածողության զարգացմանն 
ու բառապաշարի հարստացմանը: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1.  Արիստակեսյան Ա., Պարույր Սևակ, Երևան, 1984: 
2. Զաքարյան Ա., Գրականության և պատմության ընթացքները, 

Երևան, 1989: 
3. Թամրազյան Հր., Սովետահայ գրականության պատմություն, 

Երևան, «Լույս» հրատ., 1984:  
4. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Երևան, 

2004: 
5. Հայ նոր գրականություն, 5 հատորով, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

1962-1979:  
6. Ջահուկյան Գ., Խլղաթյան Ֆ., Ոճաբանություն, Երևան, 1998: 
7. Ջրբաշյան Էդ., Մախչանյան Հ., Գրականագիտական բառարան, 

Երևան, «Լույս» հրատ., 1980:  
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Обогащение словарного запаса при изучении Обогащение словарного запаса при изучении Обогащение словарного запаса при изучении Обогащение словарного запаса при изучении     
поэмы П.Севака поэмы П.Севака поэмы П.Севака поэмы П.Севака «Неумолкаемая КолокольняНеумолкаемая КолокольняНеумолкаемая КолокольняНеумолкаемая Колокольня»    

    
Сусанна Арутюнян Сусанна Арутюнян Сусанна Арутюнян Сусанна Арутюнян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: самостоятельная исследовательская деятельность, 

художественные средства иллюстрации, художественное мышление, 
обогащение словарного запаса, новые подходы, новые методы, 
разностороннее изучение литературного произведения 

Продуктивность изучения литературы в высшей школе и развитие у 
учеников самостоятельной исследовательской деятельности обусловлено 
новыми подходами в системе образования и новыми методами, вложен-
ными современными образовательными стандартами.  

Сегодня важно разностороннее изучение литературного произве-
дения, особенно важна работа с оригиналом. Важнейшим звеном этого 
изучения является ученик, с его различной исследовательской деятель-
ностью. 

Групповая и индивидуальная деятельность позволяет ученикам само-
выражаться как личность, читать, различать главное, размышлять, 
сравнивать, формировать межличностные связи, выражать мысли, слушать 
других. В процесе обучения литературы неоценимую роль занимает работа 
с художественными средствами иллюстрации, которые способствуют 
развитию художественного мышления и обогощению словарного запаса. 
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Enrichment of the Vocabulary in Studying Enrichment of the Vocabulary in Studying Enrichment of the Vocabulary in Studying Enrichment of the Vocabulary in Studying     
thethethethe    Poem “The Unsilenceable Belfry” by P. SevakPoem “The Unsilenceable Belfry” by P. SevakPoem “The Unsilenceable Belfry” by P. SevakPoem “The Unsilenceable Belfry” by P. Sevak    

    
Susanna Harutyunyan Susanna Harutyunyan Susanna Harutyunyan Susanna Harutyunyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: self investigatory function, artistic means of illustration, 

artistic thinking, enrichment of the vocabulary, new approaches, new methods, 
versatile study of a literary work 

The productivity of learning literature in high school and the pupil’s 
acceleration of self investigatory function are connected with the new 
approaches of educational system and the use of new educational methods.  

Today the comprehensive study of a literally work is very important, 
especially when working with the original work. The most important part of it 
is the pupil, with his various research activities. 

Group and individual research allows pupils express themselves as 
individuals, read, distinguish the main idea, think, conclude, shape 
interpersonal relations, express opinions, listen to other people. 

In the process of teaching literature, working with artistic means of 
illustration plays an invaluable role and contributes to the development of 
artistic thinking and enrichment of vocabulary. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    02.09.02.09.02.09.02.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    09.09.09.09.09.09.09.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 37.02:74     
Հեքիաթի ձևավորման պարապմունքները` որպես դպրոցական Հեքիաթի ձևավորման պարապմունքները` որպես դպրոցական Հեքիաթի ձևավորման պարապմունքները` որպես դպրոցական Հեքիաթի ձևավորման պարապմունքները` որպես դպրոցական 

ստեղծագործական ունակությունների ձստեղծագործական ունակությունների ձստեղծագործական ունակությունների ձստեղծագործական ունակությունների ձևավորման միջոցևավորման միջոցևավորման միջոցևավորման միջոց    

Մարինե Ղալայանց Մարինե Ղալայանց Մարինե Ղալայանց Մարինե Ղալայանց     

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գեղագիտական, դաստիարակություն, հույզեր, 
դերային հեքիաթ, սյուժետային, երևակայություն, սոցիալականացում, 
վարք 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Երրորդ հազարամյակը գիտական տարաբնույթ խնդիրների լուծման 
այլընտրանքային ճանապարհների լայն հնարավորություն է ընձեռում: 

Խնդիր է դրվում, թե ներկա պայմաններում, առանց լրացուցիչ 
ուսուցման, որքանով է հնարավոր արդյունավետ գեղագիտական դաս-
տիարակություն իրականացնել: 

Սովորողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանն 
ու ձևավորման հիմնախնդիրներին են անդրադարձել ինչպես այլազգի 
(Լ. Վիգոտսկի, Ա. Լեոնտև, Վ. Կուզին, Ն. Ռոստովցև, Ս. Բակուշինսկի), 
այնպես էլ հայ մանկավարժներ (Ա. Ա. Բալյան, Լ. Ս. Ներսեսյան, 
Մ. Մանուկյան, Լ. Ասատրյան, Յ. Յուզբաշյան), որոնց աշխատանքներում 
դիտարկվում են դպրոցականների գեղարվեստական գործունեության 
ներքին օրինաչափություններն արվեստի տարբեր ոլորտներում: 

Սույն հոդվածի նպատակննպատակննպատակննպատակն է ի ցույց դնել կերպարվեստի դասա-
վանդման բնագավառում ձեռք բերված փորձը, կիրառվող մեթոդների 
արդյունավետությունը` ուշադրության կիզակետում պահելով կերպար-
վեստի ներհյուսված ուսուցումը սովորողների ստեղծագործական կարո-
ղությունների ձևավորման գործընթացում: 

Ուսումնասիրության գիտական նորույթն է կերպարվեստի ներհյուս-
ված ուսուցման շնորհիվ գեղարվեստական գործառական դաշտի պայ-
մանների ապահովումը` ի տես սովորողների ստեղծագործական կարո-
ղությունների ձևավորման: 

Երեխայի զգացմունքների ձևավորման ազդակներըԵրեխայի զգացմունքների ձևավորման ազդակներըԵրեխայի զգացմունքների ձևավորման ազդակներըԵրեխայի զգացմունքների ձևավորման ազդակները    
Երեխային շրջապատող աշխարհը վիթխարի է և բազմադեմ: 

Սակայն մենք հաճախ չենք կարողանում լիովին գնահատել, ավելի ճիշտ՝ 
թերագնահատում ենք այն ազդեցությունը, որ գործում են երեխայի զգաց-
մունքների ձևավորման վրա առօրյա իրադրությունները, գրքերը, բնու-
թյունը, արվեստի գործերը: 
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Երեխան օժտված է շրջապատող աշխարհով զարմանալու անչափ 
արժեքավոր ընդունակությամբ, նրբազգացությամբ և գնահատմամբ:  

Երեխաների գեղարվեստական մտածողության, ստեղծագործական 
երևակայության զարգացման մեծ հնարավորություններ ունեն 
ժողովրդական հեքիաթների թեմաներով կատարվող պատկերագրում-
ները: Ուսուցիչը կարդում է որևէ հեքիաթ, ապա առաջարկում է երեխա-
ներին պատմել լսածը՝ ուշադրություն դարձնելով հերոսների արարքների 
վրա: Այնուհետև տրվում են հարցեր, օրինակ` ո՞րն է նրանց կարծիքով 
ամենից շատ սիրելի և ինչո՞ւ: Պետք է օգնել, որ երեխան հեքիաթը լսելուց 
կամ կարդալուց հետո կարողանա վերլուծել այն և վերարտադրել թղթի 
վրա: Դա ձևավորում է երեխայի պատկերավոր մտածողությունն ու 
երևակայությունը: Երեխան փորձում է դրանք պատկերացնել ու նկարել 
իրենց որոշակի հաջորդականությամբ: Այդ ամենը երեխայի մեջ մշակում 
է դիտողականություն, առանձնահատուկը նկատելու, ճանաչելու և 
իմաստավորելու կարողություն, ինչպես նաև հիշողության ամրապնդում: 

Դպրոցականների ստեղծագործական գործունեության կարևոր 
տեսակներից մեկը հենց հեքիաթի նկարազարդումն է: Այն սովորողի 
հոգեկան աշխարհում որակական փոփոխություններ է առաջացնում: 
Հեքիաթի պատկերագրման գործընթացում ձևավորվում են ստեղծագոր-
ծական գործունեության հիմքերը, որոնք առաջատար են դառնում դպրո-
ցական տարիներին: Հասարակության մեջ իրենց յուրահատուկ տեղը 
ունենալու համար երեխաները դերային հեքիաթներ են խաղում: Նրանք 
իրենց հեքիաթներում ընդգրկում են մեծահասակների կերպարներ, շար-
ժումներ ու վարվելաձև, որոնք մեծահասակների կյանքին հաղորդակից 
լինելու յուրահատուկ ձև են: Հեքիաթի պատկերագրման ընթացքում 
երեխայի մեջ առաջին անգամ ի հայտ է գալիս մարդկանց միջև գոյություն 
ունեցող օբյեկտիվ հարաբերությունների գնահատման ընդունակություն: 
Նրանք սկսում են հասկանալ, որ իրական գործողություններին մասնակ-
ցելը մարդուն տալիս է որոշ իրավունքներ և պահանջում է իրականացնել 
որոշ պարտականություններ: Օրինակ` եթե երեխան գնումներ է կատա-
րում, ապա նա իրավունք ունի և կարող է ուշադիր զննել ապրանքը, նկա-
տողություն անել իրեն չբավարարող սպասարկման և անփութության 
համար: Հեքիաթի բովանդակային դերի կատարման էությունը հենց 
բեմականացման մյուս մասնակիցների նկատմամբ այդ դերով պահանջ-
վող պարտավորությունների կատարումն ու իրավունքների իրականա-
ցումն է, որն էլ երեխային կարգապահ ու պատասխանատու է դարձնում: 
Համատեղ աշխատանքի ժամանակ դպրոցականները սովորում են 
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միմյանց հետ համաձայնեցնել իրենց գործողությունները, նաև զարգա-
նում է երեխաների ինքնագիտակցությունը: Խմբի մյուս անդամների 
կարծիքը երեխայի մեջ ձևավորում է նրբազգացություն, ինքնուրույնու-
թյուն, խմբային պահանջներին հետևելու ընդունակություն, որը և երե-
խաների հանրույթի ձևավորման գործընթացն է:  

Ամեն ոք սովորում է իրեն պահել հեքիաթային իրադրությանը և պա-
հանջներին համապատասխան՝ պահպանելով սեփական անձի յուրա-
հատկություններն ու ինքնուրույնությունը: Այս ամենից ելնելով` կարող 
ենք ասել, որ հեքիաթի պատկերագրումը դպրոցականի մեջ ձևավորում 
ու ամրապնդում է անհատական վարք: Այդ ընթացքում նրա մեջ ձևավոր-
վում է ստեղծագործական կարողություն, նաև գիտակցություն առ այն, որ 
ինքը կարող է իրական առարկաներն ու երևույթները փոխարինել այլ 
խորհրդանշաններով ու կերպարներով: 

Ղ. Աղայանը նշում է. «Կյանքի այս փուլում հեքիաթը ըստ էության 
խորհրդանշական բնույթ է ստանում: Նման բնույթի հեքիաթները դպրո-
ցականի հոգեկան զարգացման գործընթացում ստանում են էականորեն 
դրական նշանակություն: Խորհրդանշանների օգտագործումը օգնում է 
սովորողին հետագայում ապահովելու գեղարվեստաստեղծագործական 
գործունեության արդյունավետությունը» [2, 116]: 

Հեքիաթի նկարազարդման նշանակությունը երեխայի կյանքումՀեքիաթի նկարազարդման նշանակությունը երեխայի կյանքումՀեքիաթի նկարազարդման նշանակությունը երեխայի կյանքումՀեքիաթի նկարազարդման նշանակությունը երեխայի կյանքում    
Հեքիաթի նկարազարդման գործընթացը նպաստում է նաև կամածին 

ուշադրության զարգացմանը: Պատկերագրման ժամանակ երեխաները 
ավելի են կենտրոնանում և ավելի շատ գիտելիքներ են մտապահում, քան 
միայն գրական տեքստն ընթերցելիս, այսինքն` զարգանում է հիշողու-
թյունը ևս: 

Հեքիաթ պատկերագրելու ընթացքում ավելի վաղ ու հեշտությամբ է 
դրսևորվում ուշադրությունը կենտրոնացնելու, մտապահելու և մտաբե-
րելու գիտակցված նպատակը: Հեքիաթների նկարազարդման գործըն-
թացի պայմանները ստիպում են, որ երեխան ուշադրությունը կենտրո-
նացնի ստեղծագործական իրադրության մեջ մտնող առարկաների, 
երևույթների, կատարվող գործողությունների վրա: 

Հեքիաթի ընթերցումը և պատկերագրումը, ինչ խոսք, մեծ ազդեցու-
թյուն է գործում նաև խոսքի զարգացմանը: Այս գործընթացում սովորողը 
հաղորդակցման մեջ է մտնում շրջապատի իրականության հետ, ընդլայ-
նում գեղագիտական իր ընկալումները, ստեղծագործական երևակայու-
թյունն ու հուզազգացմունքայնությունը: 

Հեքիաթների նկարազարդումները լուրջ ազդեցություն են գործում 
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ստեղծագործական ունակությունների ձևավորման վրա, որի ընթացքում 
դպրոցականը կարողանում է հասնել առարկաների ու երևույթների ընդ-
հանրացմանը և արտացոլում է առարկաների այդ ընդհանրացված նշա-
նակությունը: 

Մտավոր գործողությունները սկզբնական շրջանում հենվում են 
իրական առարկաների վրա: Առարկաների հետ գործողությունններ 
կատարելիս, նրանց նոր անուններ տալով և նոր գործառույթներ վերա-
գրելով՝ դպրոցականները աստիճանաբար անցնում են ներքին, բուն 
իմաստով մտավոր գործողությունների կատարմանը: Պատկերագրման 
գործողությունների ընդհանրացումը հիմք է դառնում մտավոր գործողու-
թյուններին անցնելու համար: Հեքիաթների նկարազարդումները մեծ դեր 
ունեն հոգեկան բոլոր գործընթացների ու հատկությունների զարգացման 
համար: 

Երեխայի համար հեքիաթը ոչ այլ ինչ է, քան կյանքը ընկալելու, 
կյանքի որոշակի երևույթները, հասարակության դրվածքը հասկանալու 
միջոց: 

«Ոչ մի խրատ, ոչ մի քարոզ և ոչ մի հորդոր օգուտ չի բերի այնքան, 
ինչքան հեքիաթը, քանի որ երեխան իր հոգեբանությամբ ամենից առաջ 
ավելի էմոցիոնալ է, իսկ հեքիաթի կերպարայնությունն ուղղված է 
մարդու էմոցիոնալ բնույթին» [2, 98]: 

Լսելով հեքիաթը՝ դպրոցական տարիքի երեխան ցուցաբերում է 
առանձնահատուկ ներքին աշխուժություն՝ կարծես դառնալով նկարա-
գրվող և ընկալվող իրադարձությունների անմիջական մասնակից: 
Հեքիաթը համարվում է կրթական զարգացվածության յուրահատուկ 
միջոց, որը երեխային դուրս է հանում անմիջական ընկալման սահման-
ներից՝ խորասուզելով և կողմնորոշելով նրան մարդկային վարքի լայն 
սահմաններում, ապահովելով հարուստ խոսակցական միջավայր: 

Հեքիաթը համարվում է անհատի ձևավորման հանրամանկավար-
ժական կարևորագույն միջոցներից մեկը: Ինչպես արդարացիորեն նշում 
է Լ. Ն. Լեուշինան, «Յուրաքանչյուր հեքիաթ ունի հանրամանկավարժա-
կան արդյունավետության կողմնորոշում. այն ուսուցում է, դաստիարա-
կում է, նախազգուշացնում է, սովորեցնում է, խթանում է գործունակու-
թյունը և նույնիսկ բուժում է» [10, 65]: 

Ե. Ա. Ֆլերինան նշում է նաև այնպիսի մի առանձնահատկություն, 
ինչպիսին մանկական ընկալման պարզամտությունն է. Երեխաները չեն 
սիրում, երբ պատմությունը տխուր ավարտ է ունենում, հերոսը պետք է 
հաջողակ լինի, քանի որ երեխան որպես կանոն իրեն պատկերացնում է 
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այդ հերոսի փոխարեն և մտովի պայքարում է վերջինիս թշնամիների դեմ:  
Ուրեմն համարձակորեն կարելի է խոսել այն մասին, որ երեխայի՝ 

որպես անհատի, զարգացման գործում մեծ դեր են խաղում հեքիաթները: 
Նրանց շնորհիվ երեխաները վաղ հասակից սովորում են ճիշտ ընկալել 
երևույթների, արարքների և աշխատանքների ծավալները, հասկանալ 
կյանքի անհամապատասխանությունների ծիծաղելի կողմը: Յուրա-
քանչյուր հեքիաթում կա բարոյական խրատ, որն անհրաժեշտ է երեխա-
յին, որպեսզի վերջինս յուրացնի հասարակության մեջ վարքի անհրա-
ժեշտ բարոյագեղագիտական չափանիշները: 

Հայ առաջատար մանկավարժները միշտ էլ այն կարծիքին էին, որ 
հեքիաթներն ունեն դաստիարակչական և կրթական նշանակություն, և 
նշում էին մանկավարժական տեսության մեջ դրանց ընդարձակ կիրա-
ռության անհրաժեշտության մասին: Հայ մեծ մանկավարժ Ղ. Աղայանը 
հեքիաթների մասին այնպիսի բարձր կարծիք ուներ, որ դրանք ներառել 
էր իր մանկավարժական համակարգի մեջ: Նա կարծում էր, որ երեխա-
ների մեջ հեքիաթներն այդպիսի մեծ հաջողություն ունեն, քանի որ 
ժողովրդական արվեստի անմիջականությունն ու պարզությունը համա-
պատսխանում են մանկական հոգեբանության նույն հատկանիշներին: 

Հեքիաթներն իրենց բնույթով խստորեն սահմանազատում են 
դրականն ու բացասականը: Երեխայի մեջ երբեք կասկած չի առաջանում 
այն հարցում, թե ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ցույց տալ հեքիաթի այս 
կամ այն հերոսի նկատմամբ: Պահանջն արդարության նկատմամբ, կյան-
քում այս կամ այն անախորժությունը հաղթահարելու ձգտումը դառնում 
են երեխայի աշխարհընկալման մշտական և անբաժան մասը:  

Կարելի է ասել, որ հեքիաթը երեխայի անհատականության զարգաց-
ման գեղագիտական և բարոյական դաստիարակության կարևոր միջոց է: 
Այն ազդում է բարոյական գնահատականի և գիտակցության, վարքի 
չափորոշիչների, գեղագիտական գիտակցության ձևավորման վրա: 

Այն մասին, թե որքան կարևոր է երեխային հաղորդակից դարձնել 
ժողովրդական ավանդույթներին ու սովորություններին, զարգացնել երե-
խայի մեջ խոսքի և պատկերագրման կարողությունները, միաբերան նշում 
են հոգեբանները, մանկավարժները և լեզվաբանները (Կ. Դ. Ուշինսկին, 
Գ. Դ. Հովակիմյանը, Ն. Մ. Սակոլնիկովան, Լ. Ն. Լեուշինան, Ն. Յ. Չեռնո-
վան, Վ. Ն. Մակսիմովան և ուրիշներ):  

Հեքիաթի նկարազարդումն այնպես, ինչպես ժողովրդական գրական 
մյուս ստեղծագործությունները, երեխայի համար բացահայտում են 
հասարակական և բնական երևույթները, ինչպես նաև մարդկային զգաց-
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մունքների և փոխհարաբերությունների աշխարհը: Հեքիաթը զարգաց-
նում է երեխայի մտածողությունն ու երևակայությունը, հարստացնում է 
նրա հույզերը և զգացմունքները, տալիս է ստեղծագործելու անսահման 
հնարավորություններ: 

Մեծ է հեքիաթի դաստիարակչական, գեղագիտական և ճանաչողա-
կան նշանակությունը, քանի որ ընդլայնելով արտաքին աշխարհի վերա-
բերյալ երեխայի գիտելիքները` այն ներգործում է երեխայի անհատակա-
նության վրա, զարգացնում նրա պատկերավոր մտածողությունը: 

Ժողովրդական հեքիաթի միջոցով երեխան շփվում է հեղինակի՝ 
ժողովրդի հետ, ընկալում է նրա մտքերը և զգացմունքները: Դժվար է 
խորապես գնահատել երեխաների համար հեքիաթի՝ որպես ազգայինի 
նշանակությունը պատկերի բովանդակային ամբողջության մեջ: Հեքիաթը 
տալիս է պատրաստի պատկերային բնորոշ ձևեր, կերպարի կենսունակ 
բնութագիր, որից օգտվում է երեխան, միայն հարկավոր է դրանք ճիշտ 
հասկանալ և դրանցից ճիշտ օգտվել: 

Իտալացի հանրահայտ հեքիաթասաց Ջանի Ռոդարին գրել է «Երևա-
կայության քերականություն» գիրքը, որտեղ նկարագրել է այն հնարքները, 
որոնք նպաստում են երեխաների զարգացածությանը: Ջանի Ռոդարին 
ընդգծում է. «Հեքիաթների նկատմամբ երեխաները երկար ժամանակ 
պահպանողականություն են ցուցաբերում, նրանք չեն ցանկանում ոչինչ 
փոխել այդ հեքիաթներում, պնդում են, որ հեքիաթը պատմեն միևնույն 
ձևով և գրեթե միևնույն բառերով» [8,16]: Այնուհետև, հեղինակի կարծիքով, 
գալիս է մի պահ, երբ երեխաների մեջ պահանջ է ձևավորվում այդ նույն 
հեքիաթից ստանալ նոր տպավորություններ: Այդ ժամանակ երեխաները 
հեքիաթի համար նոր վերջաբան են հորինում կամ իրենց նախընտրած 
հերոսին օժտում են նոր հատկանիշներով, ինչը նպաստում է նրանց մեջ 
պատկերի փոխակերպմանը, նորի ձևավորմանը, նրանք սկսում են 
հասկանալ, որ կարելի է գտնել մոտ կամ հակառակ իմաստով մտքեր: 

Ա. Մ. Լեուշինան արդարացիորեն հավաստում է. «Հեքիաթի կամ 
պատմվածքի իրավիճակի ակնառությունը ստեղծվում է ենթաշարի 
բառերի իմաստային բովանդակության և այն պատկերային կառուցվածք-
ների ըմբռնմամբ, որոնց միջոցով հեղինակը կամ պատմողը ձևակերպում 
է իր միտքը: Այսպես երեխան վարժվում է գրական տեքստը իրեն հասկա-
նալի կերպարներով ներկայացնելուն և հակառակը, նա ևս կամաց-
կամաց սովորում է, ըստ իր սեփական պատկերացումների, կերպարներն 
ու նրանց ապրումները արտահայտել գրական տեքստի բովանդակու-
թյանը համապատասխան» [10,96]: 
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Այսպիսով` հեքիաթը երեխայի մեջ պահանջ է առաջացնում նոր 
կառուցվածքի նկատմամբ նոր պատկերի, իսկ նրա ձևը տալիս է դրա 
համար անհրաժեշտ օրինակներ, որոնցով երեխան ընկալում է այդ ձևն 
իր զարգացման ընթացքում: 

Լ. Ս. Վիգոտսկին խոսում է դպրոցահասակ երեխաների մեջ պատ-
կերային մտածողության զարգացման համար հեքիաթների կիրառման 
նպատակահարմարության մասին: «Հստակ ուղղություն, պարզ և հասա-
րակ կառուցվածք, գործողության ծավալման դինամիկա, գործող անձանց 
ոչ մեծ քանակություն, վառ և հակադրական կերպարներ, պատկերի ռիթ-
մայնություն և հնչեղություն» [8, 216]: 

Եթե հեքիաթը համեմատենք գրական այլ ստեղծագործությունների 
հետ, ապա անկասկած երևան կգան հեքիաթի առավելությունները: Օրի-
նակ` առասպելը ևս խոսում է կերպարների լեզվով, բայց այն հոռետեսա-
կան է, իսկ երեխաները չեն սիրում վատ ավարտներ, այդ պատճառով 
առասպելը չեն ընկալում որպես պատում ինչ-որ հետաքրքիր և գրավիչ 
երևույթի մասին:  

Հաշվի առնելով ասվածը` առանձնացնում ենք հեքիաթների հինգ 
հիմնական գործառույթներ՝ 

1. հանրայնացման գործառույթ, 
2. ստեղծագործական գործառույթ, 
3. կազդուրիչ գործառույթ, 
4. ազգայմշակութային գործառույթ, 
5. ձևաբանական և պատկերային գործառույթ: 
Հանրայնացման գործառույթը նոր սերունդներին համամարդկային և 

ազգային փորձին հաղորդակից դարձնելն է: Տվյալ դեպքում մարդուն 
օգնության է հասնում հեքիաթը և տեղաշարժում է նրա անհատական 
կյանքի սահմանները: 

Ստեղծագործական գործառույթը բացահայտելու ունակությունն է` 
միաժամանակ ձևավորելու և իրագործելու անհատի ստեղծագործական 
ներուժը, նրա պատկերավոր և վերացական մտածողությունը: 

Լիապատկեր գործառույթը հանդես է գալիս երեք ձևերում՝  
ա) ունակայինունակայինունակայինունակային. որպես ունակություն` ցույց տալու առարկայական 

աշխարհը եռաչափ տարածության և ժամանակի մեջ,  
բ) ներուժայիններուժայիններուժայիններուժային. ներուժը գործիք դարձնել մարդու բոլոր զգայական 

գործարանների գործունեությանը և հիմք ընդունել գեղարվեստա-
կան մշակույթի բոլոր ձևերի և ժանրերի ստեղծման համար, 
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գ) ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական. ընդհանուրի մեջ մասնակին ներկայացնելու 
կարողություն ձևավորել: 

Հեքիաթի կազդուրիչ գործառույթը դրսևորվում է ժողովրդի կացու-
թաձևի, լեզվի, մտածելակերպի, նրա ավանդույթների և սովորույթների 
պատմական արտացոլման մեջ: 

Հեքիաթի ձևաբանական գործառույթը կարողությունն է` ձևավորելու 
մարդու երևակայական մշակույթը, տիրապետումն է ժողովրադական 
խոսքի բազմիմաստությանը, նրա գեղարվեստական պատկերավորման 
հարստությանը: 

Ինչպես վերևում էր նշված, հեքիաթային կերպարները որոշակի 
տեղեկություն են տալիս շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ, այսինքն՝ 
օժտված են ճանաչողական նշանակությամբ: Կախված թեմայից և բովան-
դակությունից՝ հեքիաթներն ունկնդրին ստիպում են մտածել, ուղղորդում 
են դեպի նոր դատողություններ: Հարկ է նշել, որ հեքիաթների ճանաչողա-
կան նշանակությունը մասնավորապես տարածվում է ժողովրդական սո-
վորույթների և ավանդույթների, նույնիսկ կենցաղային մանրուքների վրա:  

Իհարկե, հեքիաթի ուսուցողական նշանակությունը կախված է նաև 
այն ներկայացնելու ոճից: Հմուտ ասացողները սովորաբար փորձում են 
օգտագործել հեքիաթի անհարժեշտ պահերը՝ պատմելու ընթացքում 
տալով ուղղորդող հարցեր, որը օգնում է պատկերագրմանը: Հեքիաթ 
նկարազարդելու կարևորագույն պայմաններից մեկը համարվում է մեծա-
հասակի համազգացմունքային վերաբերմունքը հեքիաթին. նա հանդես է 
գալիս որպես երեխաներին դեպի հեքիաթների աշխարհ ուղղորդող, 
որպես խաղընկեր, որը երեխաների հետ միասին զարմանում, հիանում, 
հուսահատվում է, այսինքն՝ կերպարների հետ միասին անհանգստանում 
է կատարվող իրադարձությունների առթիվ: 

Հեքիաթները շատ բազմազան են, այդ պատճառով դրանց ուսումնա-
սիրումը պահանջում է հստակ դասակարգում` ըստ տեսակների: 
Հեքիաթի խնդիրների ուսումնասիրություններն այնքան էլ շատ չեն, քանի 
որ նախապատվությունը միշտ տրվել է հեքիաթը՝ որպես պատրաստի, 
ամբողջական երևույթ, դիտարկելուն: Հեքիաթների դասակարգումը 
սկսվել է 19-րդ դարի կեսերին: Դրանք դասակարգվել են և՛ ըստ կարգի, և՛ 
ըստ բովանդակության: 

Հեքիաթների առաջին ուսումնասիրողներից էր Ա. Ն. Աֆանասևը: 
Ըստ սյուժետի՝ Ա. Ն. Աֆանասևը առանձնացնում է հեքիաթի հետևյալ 
տեսակները. 

• շղթայագիծ հեքիաթներ, 
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• կենդանիների մասին հեքիաթներ, 
• կախարդական հեքիաթներ, 
• կենցաղային հեքիաթներ (7, 95):  
Քիչ ավելի ուշ նա առաջարկել է դասակարգման նոր տարբերակ. 
• հրաշալի բովանդակությամբ հեքիաթներ, 
• կենցաղային հեքիաթներ, 
• կենդանիների մասին հեքիաթներ: 
Հաջորդ դասարակարգմամբ հեղինակը առաջարկում է հեքիաթների 

հետևյալ տեսակները՝ 
• առասպելական հեքիաթ-առակներ, 
• մաքուր կախարդական հեքիաթներ, 
• կենսաբանական հեքիաթներ և առակներ, 
• կենդանիների մասին մաքուր առակներ, 
• խրատական հեքիաթներ և առակներ, 
• բարոյական առակներ: 
 Ըստ էության հեղինակը հեքիաթ էր համարում միայն կախարդական 

հեքիաթը: Նա այսպես է բնորոշում. «Կախարդական հեքիաթը պատում է, 
որը հիմնված է մի քանի տեսակի գործառույթների հերթականության 
վրա, որոնցից մի քանիսը կարող են բացակայել յուրաքանչյուր պատումի 
դեպքում, և կարող են առկա լինել մյուս պատումներում» [7, 102]: 

Հայ մանկավարժության մեջ հանդիպում են ոչ միայն մտքեր, որոնք 
հեքիաթը դիտարկում են որպես դաստիարակչական և կրթական միջոց, 
այլև հաստատուն տեսակետեր, թե հեքիաթը մանկավարժական միջոց, 
մանկավարժական մեթոդ է: 

Մեծ է հեքիաթների կրթական դերը: Հանդիպում ենք այնպիսի 
տեսակետի, որի համաձայն` հեքիաթի պատկերագրման մանկավարժա-
կան նշանակությունն ընկած է հուզական և գեղագիտական հարթության 
մեջ, բայց ոչ ճանաչողողական հարթության մեջ: Սակայն չի կարելի 
համաձայնել այս պնդման հետ, քանի որ ճանաչողության և հույզերի 
հակադրությունն արդեն իսկ արմատական սխալ է. ճանաչողությունն ու 
հուզական ոլորտն անբաժանելի են, քանի որ հայտնի է, որ առանց 
հույզերի ճշմարտության բացահայտումն անհնար է: 

Կախված թեմայից և բովանդակությունից՝ հեքիաթների պատկերա-
գրումները ստիպում են խորհել, մտորել: Երեխան երբեմն եզրակացնում 
է. «Կյանքում այսպես չի լինում»: Ակամայից հարց է ծագում. «Իսկ ինչպե՞ս 
է լինում կյանքում»: Երեխայի և ասացողի միջև ծավալված զրույցը, որն 
իր մեջ պարունակում է այդ հարցի պատասխանը, արդեն ունի ճանաչո-
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ղական նշանակություն: Բայց հեքիաթները անմիջականորեն էլ կրում են 
ճանաչողական նյութ: Հարկ է նշել, որ հեքիաթի ճանաչողական նշանա-
կությունը մասնավորապես տարածվում է ազգային ավանդույթների ու 
սովորույթների և նույնիսկ կենցաղային մանրուքների վրա: 

Դպրոցականների համար բնութագրական է պատկերավոր մտածո-
ղությունը, և որպեսզի երեխայի երևակայությունը կերտի գունագեղ 
պատկեր, բնավ էլ չի պահանջվում առարկայի, նրա գործունեության ձևի 
մանրամասն նկարագրություն: Մարտիրոս Սարյանը կարծում էր, որ 
հենց սրանով է պայմանավորված երևակայական պատկերը, որը 
երեխայի համար շրջապատող աշխարհը ճիշտ ճանաչելու միջոց է: Հան-
դիպումը անսովորի, առեղծվածայինի, հեքիաթայինի հետ օգնում է ձևա-
վորելու ընկալված զգացմունքները, տալիս է վերլուծելու և դասակար-
գելու, կամայական իրադրության մեջ գիտակցականը պահպանելու 
կարողություն, ինքնատիրապետման, գործելու ունակություն: 

Հարկ է նշել, որ հեքիաթը երեխայի մեջ գալիս է վաղ հասակից և 
նրան ուղեկցում է ողջ կյանքի ընթացքում: Այն անհատականության ձևա-
վորման կարևորագույն հանրամանկավարժական միջոցներից մեկն է: 
Հեքիաթ լսելիս և պատկերագրելիս գործում և ձևավորվում են հիմնական 
ստեղծագործական կարողությունները, հաղորդակցական և արտահայտ-
չական գործառույթները: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Հեքիաթի ձևավորման առաջադրանքները տալիս են պատրաստի 
կերպարի բառացի նկարագրություններ, սահմանումներ, որոնցով գոր-
ծում է դպրոցականը: Կարևոր է միայն ճիշտ հասկանալ դրանք, և յուրաց-
նելով այդ ամենը՝ կարողանալ ճիշտ կիրառել գործնականում:  

Պայմանավորված նրանով, թե դպրոցականը ինչպես է կառուցում իր 
խոսքը, որքան կապակցված, հետաքրիր, որքան կենդանացած է պատ-
մում և ստեղծագործում` կարելի է դատել նրա ստեղծագործական կարո-
ղությունների ձևավորվածության մասին և միժամանակ նրա մտավոր, 
գեղագիտական և հուզական զարգացածության մասին:  

Դաստիարակությունը` հեքիաթների նկարազարդումների միջոցով, 
մանկավարժական բարդ գործընթաց է, որում դաստիարակության 
տարբեր և միմյանց միջև համաստորադասված խնդիրներն ու ուսուցումը 
տանում են մեկ միասնական նպատակի՝ երեխայի անհատականության 
բազմակողմանի զարգացվածությանն ու նրա ստեղծագործական կարո-
ղությունների ձևավորմանը: 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աբրահամյան Դ. Ն., Գեղարվեստական ստեղծագործության առանձ-
նահատկությունները, Երևան, 1979, 84 էջ: 

2. Աղայան Ղ., Խորհրդակցություն դաստիարակության վրա, Երևան, 
1967, 450 էջ: 

3. Եղիազարյան Ա. Կ., Կերպարվեստը հանրակրթական դպրոցում 
(ԴԿԱ-ի ուսուցման օրինակով), Երևան, «Մանկավարժ» հրատ., 2002, 
106 էջ: 

4. Ներսիսյան Լ. Ս., Կերպարվեստը և գեղարվեստական աշխատանքը 
(1-3-րդ դաս.), Ձևաբանական ուղեցույց ուսուցիչների և ծնողների 
համար, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 158 էջ: 
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Занятия по оформлению сказки как средство формирования Занятия по оформлению сказки как средство формирования Занятия по оформлению сказки как средство формирования Занятия по оформлению сказки как средство формирования 
школьных творческих способностей школьных творческих способностей школьных творческих способностей школьных творческих способностей     

    
Марине ГалаянцМарине ГалаянцМарине ГалаянцМарине Галаянц    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: эстетика, воспитание, эмоции, ролевая сказка, 

сюжет, воображение, социализация, поведение    
В статье представлена методика формирования сказок в процессе 

преподавания изобразительного искусства, которая способствует формиро-
ванию креативного мышления, творческого воображения и эстетических 
чувств школьников. 

Представлены основные виды сказок, формирование которых 
способствует реализации интеграции литературы и изобразительного 
искусства, при которой школьник не только развивает свою визуализацию, 
соотношение добрых и злых сил, воспринимает идеалы и послания 
писателя в будущее, но и в своем воображении переходит в мир, представ-
ленный в сказке. Формируются умения и навыки восприятия прекрасного, 
его красочного представления. 

Благодаря связи литературы и искусства реализуется сложный 
процесс, в ходе которого школьник может приобрести навыки самовыра-
жения и управления собственным поведением в общественных отноше-
ниях, а в сфере изобразительного искусства получает навыки осознания 
реальных качеств палитры, фона и объекта, предметов и явлений, и 
воспроизведения всего перечисленного в виде картины. В процессе форми-
рования сказки учащийся знакомится с традициями собственного народа и 
других народов мира, их поведенческими нормами, структурой и ролью 
семьи, усваивает эстетические ценности, отношение к родителям, 
окружению и, самое главное, к Родине. 

Одним из лучших методов развития эстетического вкуса школьника 
является именно интегрированное обучение школьным предметам литера-
туры и изобразительного искусства, что и считается новизной данной 
статьи. 
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Fairy Tale Design Classes as a Means of Forming School CreatiFairy Tale Design Classes as a Means of Forming School CreatiFairy Tale Design Classes as a Means of Forming School CreatiFairy Tale Design Classes as a Means of Forming School Creative ve ve ve 
AbilitiesAbilitiesAbilitiesAbilities    

    
Marine GhalayantsMarine GhalayantsMarine GhalayantsMarine Ghalayants    

Summary Summary Summary Summary     
KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: aesthetics, education, emotions, role-playing fairy tale, plot, 

imagination, socialization, behavior.    
The article presents a method of forming fairy tales in the process of 

teaching fine arts, which contributes to the formation of creative thinking, 
creative imagination and aesthetic feelings of schoolchildren. 

The main types of fairy tales are presented, the formation of which 
contributes to the implementation of the integration of literature and fine art, 
in which the student not only develops his visualization, the ratio of good and 
evil forces, perceives the ideals and messages of the writer to the future, but also 
in his imagination passes into the world represented in the fairy tale. The skills 
and abilities of perception of the beautiful, its colorful representation are 
formed. 

Due to the connection of literature and art, a complex process is realized, 
during which a student can acquire skills of self-expression and control of one’s 
own behavior in public relations, and in the field of fine arts the one gets skills 
of realizing the real qualities of the palette, background and subject, objects and 
phenomena, and reproducing all of the above in the form of a picture. In the 
process of forming a fairy tale, the student gets acquainted with the traditions of 
one’s own people and other peoples of the world, their behavioral norms, the 
structure and role of the family, learns aesthetic values, attitude to parents, to 
the environment and, most importantly, to the Motherland. 

One of the best methods of developing a student’s aesthetic taste is an 
integrated teaching of school subjects of literature and fine arts, which is 
considered the novelty of this article. 
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ՀՏԴ 37.09 
Հայկական ժողովրդական խաղերի կիրառման Հայկական ժողովրդական խաղերի կիրառման Հայկական ժողովրդական խաղերի կիրառման Հայկական ժողովրդական խաղերի կիրառման 

անհրաժեշտությունը անհրաժեշտությունը անհրաժեշտությունը անհրաժեշտությունը ««««Ֆիզիկական կուլտուրաՖիզիկական կուլտուրաՖիզիկական կուլտուրաՖիզիկական կուլտուրա» » » » առարկայի առարկայի առարկայի առարկայի 
դպրոցական ծրագրերումդպրոցական ծրագրերումդպրոցական ծրագրերումդպրոցական ծրագրերում    

Հովիկ Սարգսյան Հովիկ Սարգսյան Հովիկ Սարգսյան Հովիկ Սարգսյան     
Գուրգեն Արսենյան Գուրգեն Արսենյան Գուրգեն Արսենյան Գուրգեն Արսենյան     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. ռազմամարզական, մրցակցային, ուժային վար-

ժություններ, մենամարտեր, լախտախաղեր, բերդախաղեր, գնդակա-
խաղեր, նշանառություն, եղնիկախաղեր 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հայ ժողովրդի ֆիզիկական դաստիարակության հիմնահարցերը 
մշտապես եղել են պատմագիրների, մշակութաբանների, ֆիզիկական 
դաստիարակության մասնագետների, ռազմական գործիչների և ընդհան-
րապես հայ ժողովրդի ուշադրության և հետաքրքրությունների կենտրո-
նում: Այդ է պատճառը, որ Հայ ժողովրդի ֆիզիկական դաստիարա-
կության առավել հետաքրքիր կողմերը մեկնաբանել և ուսումնասիրել են 
թե՛ պատմական, թե՛ մշակութային, թե՛ բժշկա-մանկավարժական, հոգե-
բանական (մասնավորապես՝ մանկահասակ երեխաների ֆիզիկական 
զարգացման), թե՛ ռազմական տեսանկյուններից: 

Համաձայն պատմափաստագրական տվյալների` հայ ժողովուրդը 
մշտապես իր գոյության համար ազատագրական պայքար է մղել արտա-
քին թշնամիների դեմ: Այդ իսկ պատճառով դաստիարակությունն ուղղվել 
է դեպի ռազմահայրենասիրական և ֆիզիկական դաստիարակության 
կողմին, իսկ կենցաղավարությունը կրել է ծիսակատարությունների և 
ռազմամարզական խաղային բնույթ [5; 6; 7; 8]:  

Ռազմամարզական և խաղային վարժությունները, փոխանցվելով 
սերնդից սերունդ, հարստացել և ստացել են նոր ոճ ու նոր իմաստ:   

Կապված աշխարհագրական, տեղագրական դիրքերի և տարբեր 
շարժառիթների հետ՝ նույնանուն խաղերը տարբեր ձևերով են 
ներկայացվել Ախալքալակում, Լոռում, Արցախում և այլուր: 

 
Համառոտ պատմական ակնարկ հին հայկականՀամառոտ պատմական ակնարկ հին հայկականՀամառոտ պատմական ակնարկ հին հայկականՀամառոտ պատմական ակնարկ հին հայկական    

ժողովրժողովրժողովրժողովրդական խաղերիդական խաղերիդական խաղերիդական խաղերի    մասինմասինմասինմասին        
Հայ ժողովրդի դարավոր մշակույթի մեջ իրենց առանձնակի տեղն են 

գրավում ֆիզիկական կուլտուրան և ռազմական արվեստը: Դրանք մեր 
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ժողովրդի ստեղծած մշակույթի ամենահին, կարևոր ու զանգվածային 
բնագավառներից են, որոնց արմատները սկիզբ են առել նախնադարյան 
համայնական հասարակարգի խորքերից: Դարերի ընթացքում ռազմա-
ֆիզիկական վարժությունները վերամշակվել, բազմապատկվել են, ապա 
հարահաջորդ եղանակով փոխանցվելով սերունդներին` հասել են մինչև 
մեր օրերը: 

Ինչպես ֆիզիկական վարժություններն ու խաղերի մյուս ձևերը, 
առավել ևս ռազմամարզակահարահաջորդն վարժությունները և մրցակ-
ցային խաղերը մեծ դեր են կատարել երիտասարդության ֆիզիկական ու 
բարոյակամային հատկությունների (ուժի, արագության, դիմացկունու-
թյան, ճարպկության, համարձակության, տոկունության, արիության և 
այլնի զարգացման ու դաստիարակման գործում: Դրանց կիրառմամբ 
ժողովուրդը գտել է ֆիզիկապես կոփվելու, առողջությունը ամրապնդելու, 
դժվարությունները հաղթահարելու, ինչպես նաև ուրախանալու ու զվար-
ճանալու միջոցները: 

Համաձայն պատմական փաստերի` մեր նախնիները նշանակալից 
աշխատանք են կատարել ռազմամարզական վարժությունների կատար-
ման տեխնիկայի ու մարտավարության, ուսումնամարզական մեթոդների 
ու եղանակների, մրցությունների կանոնների կատարելագործման ու 
հարստացման ուղղությամբ:  

Թեև ռազմամարզական խաղերը Հայաստանում երկար դարերի 
պատմություն ունեն, բայց մինչև այժմ դրանք լուրջ հետազոտության 
առարկա չեն հանդիսացել [1]:  

Հայաստանում կիրառված ռազմամարզական վարժությունները կամ 
մենամարտի բնույթ կրող ֆիզիկական վարժություններն ունեն բազմա-
դարյան պատմություն: Դրանք` որպես ազգային մշակույթի տարրեր, 
ինչպես նաև հայ ազատագրական պատերազմների կարևոր միջոցներ, 
իրենց արտացոլումն են գտել հայկական գրավոր ու բանավոր բազմաթիվ 
աղբյուրներում, ինչպես նաև    հույն պատմիչների` Քսենոփոնի, Հերոդո-
տոսի, Ստրաբոնի և Եվսեբիոս Կեսարացու թողած հիշատակություննե-
րում [7; 9]:  

Չնայած հայ պատմիչների թողած նյութերի սակավ նկարագրու-
թյուններին` այնուամենայնիվ, դրանք իրենց մեջ պարունակում են թան-
կարժեք տեղեկություններ, որոնք հնարավորություն են ստեղծում լուսա-
բանելու ռազմամարզական վարժությունների տարատեսակներին վերա-
բերող մի շարք կարևոր հարցեր, որոնցից են մենամարտերի տեխնիկան 
ու մարտավարությունը, ուսուցման, մարզման ու մրցությունների կանոն-
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ների վերլուծությունն ու պարզաբանումը, ի հայտ բերելն անցյալի հայ 
նշանավոր մենամարտիկներին և այլն:  

Այս ամենի վերլուծությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ հայ 
ժողովրդի ֆիզիկական դաստիարակությունը ընթացել է 2 ուղղությամբ` 

1. քաղաքացիական ռազմամարզական խաղեր, 
2. ռազմական-մրցակցային խաղեր: 
Քաղաքացիական ռազմամարզական խաղեր: Քաղաքացիական ռազմամարզական խաղեր: Քաղաքացիական ռազմամարզական խաղեր: Քաղաքացիական ռազմամարզական խաղեր: Հայկական ժողովրդա-

կան խաղերը, ի թիվս այլ խաղերի, ժողովրդին ուղեկցել են դեռևս նախ-
նադարից: Ժամանակի ընթացքում դրանք թեև կրել են փոփոխություն-
ներ, բայց երբեք դուրս չեն եկել ժողովրդի կենցաղից: Դրա պատճառները 
երկուսն են եղել`     

Ա. պատանի և երիտասարդ սերնդի մարմնի կոփումը, առողջ 
մարմնի դաստիարակությունը և 

Բ. ռազմական նկատառումները: 
Այս երկու անբաժանելի հանգամանքների հիմքում ընկած են եղել 

հայրենի երկրի պաշտպանության գաղափարը և տնտեսական զբաղ-
մունքները: 

Ռազմամարզական յուրաքանչյուր խաղի հիմքում ընկած են այն-
պիսի երևույթներ, որոնք բնորոշ են ամեն մի երկրի ազգային, քաղաքա-
կան և ռազմական կյանքին ու արվեստին, իսկ խաղը կյանքի բարդ 
երևույթների վերարտադրությունն է [4; 8]: 

Ռազմամարզական խաղերն իրենց մեջ պարունակել են այնպիսի 
հատկանիշներ, որոնք խաղացողների մեջ պետք է զարգացնեին ուժ, 
մենամարտելու կարողություններ, ճարպիկ, ճկուն, կողմնորոշիչ ընդու-
նակություններ, ռազմամարտավարական քայլեր մշակելու, նշանառու-
թյան և այլ դրսևորումներ: 

    Ուժային վարժություններ: Ուժային վարժություններ: Ուժային վարժություններ: Ուժային վարժություններ: Ուժային վարժությունները կամ ծանրու-
թյուններ հաղթահարելու ձևերը կարևոր տեղ են գրավել երիտասարդու-
թյան ֆիզիկական դաստիարակության գործում: Եթե մենամարտերն ու 
կռփամարտերն այն ձևերն են, որոնք հատկապես մարդու ճկունությունն 
ու ճարպկությունն են մարզում, ապա ծանրություններ հաղթահարելը, 
բարձրացնելը, մղելը, նետելը, շրջելը, ձգելը և այլն նրան հզորացնում էին: 
Ուժային վարժությունները ժողովուրդը կիրառում է տակավին մանկա-
կան տարիքից: Ծնողներն անցյալում մանկան մարմնի կոփմանն են 
դիմել դեռևս ծնված րոպեից: Լոգանքի, շփումների, գրկախաղերի, քայլ-
քախաղերի, քայլելուն նպաստող սայլակների և այլ պարագաների միջո-
ցով կոփում էին մարմինը և սովորեցնում իրենց կարողության չափով ուժ 
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գործադրել: Իսկ երբ երեխան ինքնուրույն սկսում էր խաղալ, սովորում էր 
մեկ ձեռքով կամ պարսատիկով քարեր նետել, երկու ձեռքով քար ու 
փայտ բարձրացնել, գլորել, մեջքով կամ գրկով ծանրություններ տեղա-
փոխել և այլն: 5-6 տարեկան հասակում, հնուց սահմանված կարգի 
համաձայն, տղան մասնակցում էր իր հասակային դասին պատկանող 
երեխաների խաղերին ու կատակակռիվներին: 

Ուժային վարժությունների մեջ կարևոր տեղ է գրավել նետելու 
արվեստը, որի տարրերը ևս ընկած են հայկական խաղերի հիմքում: 
Նետմամբ առավելապես զբաղվում էին երեխաներն ու պատանիները: 
Հիշենք գավազանները ոտքերի մեջից դեպի ետ նետելը, թափահարելով 
դեպի առաջ նետելը, փոքր քարերը հեռու նետելը, մեծ քարերը մի կամ 
երկու ձեռքով առաջ նետելը, մանր քարերը դեպի երկինք նետելը և այլն: 
Հենց այս տարբեր ուղղությունները ցույց են տալիս, որ նետումների 
տարբերակները մարմնի բազմակողմանի մարզումն է եղել, կյանքին 
պիտանի դարձնելը: 

Ձգել-քաշելու գործողությունը նույնպես վաղ հասակից է սկսվում: 
Սրա տարրական ձևերն են` իրար ձգելը, գավազանը հորիզոնական 
դիրքում պահելով միմյանցից խլելը, սահնակով և սայլակով բեռներ 
քաշելը և այլն: Մանկական և պատանեկան խաղերի մեջ առավելապես 
պահպանված են խմբերով իրար ձգելու ձևերը: Ընդ որում այդպիսի 
խաղերն ունեն բարդ սյուժե. մի շարք խաղային ձևեր կատարելուց հետո 
հակադիր խմբերը, շղթաներ կազմած, իրար ձգում են և այս վերջաբանով 
խաղն ավարտում: 

    Մենամարտեր:Մենամարտեր:Մենամարտեր:Մենամարտեր: Հայկական խաղաշխարհում մենամարտերը գեղե-
ցիկ բնագավառ են ներկայացնում: Հենվելով ուժային վարժությունների 
բազմապիսի ձևերի վրա, մենամարտիկներն իրենց մրցություններում 
ցուցադրել և ցուցադրում են երիտասարդության ուժի ամբողջ գեղեց-
կությունը: 

Մենամարտերն սկսվում են տղաների այն հասակից, երբ նրանք 
քայլել են սկսում և կարողանում են ձեռնամարտել: Մենամարտերը հա-
սարակական ուշադրության առարկա են դառնում պատանիների 16-18 
տարեկան դառնալուց հետո [7]: 

Ի մի բերելով տարբեր շարժառիթներով մենամարտերի անցկա-
ցումը` կարելի է առանձնացնել, որ Հայաստանում այն կազմակերպվել է 
հետևյալ նպատակներով. 

1. մենամարտեր, որոնք տեղի էին ունենում պատանիների միջև, և 
որոնք պահպանում էին ծիսական կատակը, խիզախին վայել ձևը. 
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2. մենամարտեր, որոնք տեղի էին ունենում հարսնառի և՛ 
հարսնառն ընդունող գյուղի կտրիճների մեջև. սա նույնպես ուներ կատա-
կային տարրեր.  

3. մենամարտեր, որոնք տեղի էին ունենում հարսանեկան հանդես-
ների ժամանակ: Այդ ժամանակվա ըմբշամարտերի զգալի մասը պաշտո-
նականություն ուներ, և դրանք տեղի էին ունենում «արհեստավարժ» 
ըմբիշների միջև: 

ԼախԼախԼախԼախտախաղեր: Լախտտախաղեր: Լախտտախաղեր: Լախտտախաղեր: Լախտ----լախտի լախտի լախտի լախտի բառը Արևելյան Հայաստանում 
փոխառված է պարսկերեն laxt բառից. Այն նշանակում է ծայրը գնդաձև 
մահակ կամ ծեծի փոկ-մտրակ: Հայոց լախտախաղի մեջ լախտ է 
համարվել կեմե հատուկ պարանը, փոկե գոտին և շալե գոտին, որ 
խաղալիս ոլորում էին: Լախտի բառից են ծագում ճղլախտի-ջղլախտի, 
ջղլաստի և ճիճալախտի բառերը` գծալախտի նշանակությամբ [2]: 

Լախտախաղերը գուցե կարելի է համարել ամենադաժան մրցախա-
ղերից մեկը, որ կոչված էին ուժգին հարձակումների, կոպտորեն ծեծելու և 
ճարպիկ շարժուձևերի միջոցով կոփելու երիտասարդությանը: Սրանց 
հատուկ էին ռազմադաշտային կյանքի մի քանի երևույթներ` հետախու-
զում, գաղտնի և ակնհայտ հարձակում, շրջապատում-պաշարում, զին-
վորների առևանգում, գերեվարում և այլն: Մեր դարի սկզբին լախտա-
խաղի այդ հատկությունները պահպանվում էին երիտասարդության 
շրջանում: Մանուկների շրջանում դրանք մեղմորեն էին դրսևորվում: 

Լախտախաղն ուներ երկու հիմնական տարատեսակ: Մի դեպքում 
խումբը խաղում էր մի հոգու հետ, և մյուս դեպքում` հավասար խմբերն 
իրար հետ: Հավասար հակառակորդները կարող էին կազմվել մեկական 
և ավելի խաղացողներից: Կողմերի թիվը երբեն հասնում էր տասական 
հոգու: Խաղին կարող էին մասնակցել միայն տղաները կամ տղամարդիկ. 
սա շեշտում էր խաղի ռազմական բնույթը: 

Լախտախաղերի մեջ մարմինը կոփելու գաղափարը կարևոր նշա-
նակություն ուներ: Այն օժտված էր բազմաթիվ շարժուձևերով, որոնք 
նպաստում էին ուշադրության զարգացմանը: Հարձակվողներից պաշտ-
պանվելու անընդհատ լարվածությունը, ինքնահսկումն ու ընկերներին 
վերահսկողության տակ պահելը, անակնկալների կանխումը և այլն 
ամենից առաջ պահանջում էին արագաշարժություն և սրատեսություն: 
Թույլ տեսողության ու դանդաղաշարժության դեպքում խաղացողը խաղը 
տանուլ էր տալիս: 

Ճկունությունն ու ճարպկությունը լախտի խաղացողների կարևոր 
հատկանիշերն են: Արագ խույս տալու ընդունակությունը, երկարության 
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ու բարձրության թռիչքները, արագաշարժությունը և այլն նպաստում էին, 
որ հարձակվողները պաշտպանվեին հակառակորդներից: 

Լախտախաղը մեծապես կոփում էր ոտքերը. լախտի հաճախակի 
հարվածները դիմացկուն էին դարձնում առանձնապես սրունքները: 
Լախտը տանելու համար պաշտպանողին լնգահար անելը նույնպես 
նպաստում էր սրունքների կոփմանը: Ընդհանրապես լախտին դիտվում է 
իբրև անխնա ծեծին վարժեցնելու խաղ, որը, փորձություններով հանդերձ, 
մարդուն դիմացկուն էր դարձնում: 

Խաղի կոպտությունն արդարացվում էր նրա ռազմական բնույթով: 
Իսկ վերջինիս հատուկ տարրերը բավական ակնհայտ են: Հենց գիծը, որի 
մեջ դրսևորվում են բոլոր գործողությունները, խորհրդանշում էր երբեմնի 
տոհմացեղային կազմակերպության ընդհանուր տունը, տարածքը և 
հետագայում` ժողովրդի երկրային սահմանները:  

    ԲերդախաղերԲերդախաղերԲերդախաղերԲերդախաղեր: Խաղի հիմնական անունը ծագում է բերդ բառից: 
Բերդախաղը, բացի բերդից, ուրիշ գույք չունի: Այդ միակ առարկան, որ 
հավանորեն խորհրդանշում է ամրոցը, տարբեր նյութերից է ընտրվում 
(դրոշակ, մեծքար և այլն):  

Երկու հավասար ուժերից կազմված խմբերից մեկը դառնում էր 
բերդի պաշտպանը, իսկ մյուսը` գրավել ցանկացողը: Պաշտպանվող-
ներից ամենաճարպիկը մի ոտքը դնում էր բերդին կամ մի ձեռքով բռնում 
տնկված ցիցը կամ սյունը: Հակառակորդը բերդը կարող էր գրավել` դրան 
ձեռք տալով կամ ոտքը վրան դնելով ու գրավման մասին բարձրաձայն 
հայտարարություն անելով: 

Սա է պատճառը, որ «Բերդ» մրցակցական խաղը դասվում է ռազմա-
մրցական խաղերի շարքին: Հայաստանի տարբեր վայրերում բերդա-
խաղը խաղում էին իրենց կանոններով:  

ԳնդակախաղերԳնդակախաղերԳնդակախաղերԳնդակախաղեր: Գնդակախաղերը Հայաստանում լայն տարածում 
ունեին: Դրանց զգալի մասը տեղ է գտել հնագույն գրական հուշարձաննե-
րում և միջնադարյան մանրանկարչության մեջ: Ժողովուրդը գնդակախա-
ղերի տարատեսակներն ավանդաբար պահպանել, զարգացրել և մինչև 
մեր օրերն է հասցրել: 

Շատ այլ խաղերի նման գնդակախաղերը նախնադարում երկու 
բնույթի են եղել: Դրանց մի մասը կյանքի երևույթների անմիջական 
վերարտադրությունն է խաղի ձևով, իսկ մյուսները հասարակական մի 
շարք գաղափարների հիման վրա առաջացած ծիսական արարողություն-
ներն էին, որոնք նախնադարից հետո վեր են ածվել խաղերի: Այդ է պատ-
ճառը, որ գնդակախաղերի շարժումների և խաղային սովորույթների մեջ 
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այժմ զգալի չափով առեղծվածներ կան: Բոլոր պարագաներում գնդակա-
խաղերը, նախնադարից սկսած, երիտասարդության ֆիզիկական դաս-
տիարակության գործում ունեցել են և ունեն կարևոր նշանակություն: 

Գնդակախաղերի տարածված և սիրված լինելու պատճառը մարմինը 
բազմակողմանի շարժման մեջ դնելն էր: Ձեռքերի ու ոտքերի դյուրաշար-
ժության, վազքի վարժության, մեջքի ճկունության, ընդհանուր ճարպկու-
թյան և ուշադրության զարգացում, հարձակման ու նահանջի արվեստի 
ունակությունների ձեռքբերում, հարվածելու և դիմադրելու ընդու-
նակությունների վարժեցում, ինքնապաշտպանության վարժեցում և այլն, 
որն էլ ներկայացնում է գնդակախաղի նշանակությունը: 

Նշանառության խաղեր: Նշանառության խաղեր: Նշանառության խաղեր: Նշանառության խաղեր: Ռազմամարզական բնույթի խաղերի մեջ 
նշանակալից թիվ են կազմում այն խաղերը, որոնք, անկախ իրենց ծագու-
մից ու արտաքին հանգամանքներից, ծառայել են նշանառության արվես-
տի տիրապետմանը: Այդ կարգի խաղերից են նետաղեղով նշանառու-
թյունները, ընկուզախաղերը, հոլախաղերը, վեգախաղերի մեծ մասը, լա-
փախաղերը, ձվախաղերի մի մասը և այլն: Նշանառության խաղերում 
իբրև թիրախ ծառայել են գետնի մեջ մխրճված ճիպոտը, գավազանը, 
երկաթե ձողը, քարերը, գնդաքարերը, անասունի ոլոքը, գանգը, խեցի-
ները, ընկույզը, ձուն, խնձորը, շարժվող հոլը և այլն: Իսկ նշան բռնելու 
պարագաներն էին` գավազանը, ճիպոտը, սկավառակաձև լափը, գնդա-
քարը, բրդե գնդակը, վեգը, ընկույզը, հոլը, կորիզները և այլն: Իբրև նշա-
նառության զենքեր են ծառայել մանկական հրացանները, նետ ու աղեղը, 
իսկ երիտասարդության համար` նաև հրազենը: 

Քաղաքացիական այլ ռազմախաղերՔաղաքացիական այլ ռազմախաղերՔաղաքացիական այլ ռազմախաղերՔաղաքացիական այլ ռազմախաղեր: : : : Կան ռազմական մի շարք մանր 
խաղեր, ինչպիսիք են պահմտուկախաղերի որոշ տեսակները, որ 
եղնկախաղեր, թաղակռիվներ են կոչվում: 

Եղնկախաղերը պահմտուկների տեսակներին են պատկանում, բայց 
զգալիորեն տարբերվում են դրանցից նրանով, որ իրենց մեջ ունեն 
պատերազմական գործողությունների հետքեր: Վիճակահանությամբ մի 
խումբը թաքնվում էր, իսկ մյուսը աչքերը փակել-բացելուց հետո սկսում 
էր փնտրել մյուս խմբին: Դատելով հակառակորդի շարժումներից` 
վտանգը ներկայանալիս բարձր ձայնով մատնում էր թշնամու գտնված 
տեղը և շարժման ուղղությունը: Այդ դեպքում թաքնվածները պատշաճ 
դիրքավորմամբ հաղթանակ էին շահում կամ անհաջողության դեպքում` 
պարտություն կրում [6], [9]:  
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ԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներ    

Ուսումնասիրելով Հայկական ժողովրդական խաղերը` հանգում ենք 
տեսագործնական այն եզրակացության, որ դրանք կարևոր են մատաղ 
սերնդի ֆիզիկական դաստիարակությունը կազմակերպելու համար, և 
այդ համաշարում առաջարկում ենք. 

Ա. «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայական դասերին «Գիտելիք-
ների հիմունքներ» բաժնում լրացուցիչ պատմական տեղեկություններ 
հաղորդել «Հայ ժողովրդի ֆիզիկական դաստիարակությունը» թեմայով:  

Բ. Առանձին ազգային խաղեր կիրառել «ֆիզիկական կուլտուրա» 
առարկայի բովանդակային ցանկում որպես տարրական դպրոցի շարժա-
խաղեր, հիմնական դպրոցում` որպես շարժողական ընդունակություն-
ների մշակման միջոց, իսկ տարբեր ռազմախաղերը ներառել ավագ 
դպրոցի ծրագրերում՝ որպես մարզահայրենասիրական և ռազմամար-
զական ֆիզիկական դաստիարակության միջոց: 

Գ. Արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումների 
շրջանակներում Հայկական ժողովրդական խաղերը օգտագործել որպես 
ազատ ժամանցի կազմակերպման և հայ մշակույթի ճանաչման ձևեր: 

    
ԳրակԳրակԳրակԳրականությունանությունանությունանություն    

1. Աթոյան Կ., Ռազմա-սպորտային մենամարտերը Հայաստանում, 
Երևան, 1965: 

2. Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ. 2, Երևան, 1980: 
3. Բդոյան Վ., Քաղաքական ու սոցիալական անցքերի արձագանք-

ները հայկական մի շարք խաղերում, Երևան, 1985: 
4. Գունդստաբլ Սմբատ Իշխան, Դատաստանագիրք 
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ՕՕՕՕвик Саргсян вик Саргсян вик Саргсян вик Саргсян     

Гурген Арсенян Гурген Арсенян Гурген Арсенян Гурген Арсенян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: военно-спортивные, соревновательные, силовые 
упражнения, единоборства, игры с лахтой, игры, крепость, игры с мячом, 
меткость, игра в прятки 

Вопросы физического воспитания армянского народа всегда были в 
центре интересов историков, культуроведов, специалистов физического 
воспитания, военных деятелей и внимания армянского народа в целом.     

Согласно историко-документальным данным, армянский народ всегда 
вел освободительную борьбу против внешних врагов за свое существо-
вание. Поэтому воспитание имело военно-патриотическое, физическое 
направление. 

Исследования показывают, что физическое воспитание армянского 
народа шло в двух направлениях: 

1. гражданские, военно-спортивные игры, 
2. военно-соревновательные игры. 
Военно-спортивные игры развивали силу, ловкость, гибкость, 

координацию, которые использовались в играх детей, подростков и 
молодежи. 

Изучая различные игры, сферы их влияния, мы предлагаем ввести 
Армянские народные игры в предметные программы «Физическая 
культура» как дополнительный теоретический материал, а практические 
занятия, как средство спортивно-патриотического и военно-физического 
воспитания. 
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The The The The Necessity ofNecessity ofNecessity ofNecessity of    UUUUssssinginginging    Armenian Armenian Armenian Armenian FFFFolk olk olk olk GGGGames ames ames ames     
in in in in ““““Physical CulturePhysical CulturePhysical CulturePhysical Culture””””    SSSSchool chool chool chool PPPProgramsrogramsrogramsrograms    

Hovik Sargsyan Hovik Sargsyan Hovik Sargsyan Hovik Sargsyan     
Gurgen Arsenyan Gurgen Arsenyan Gurgen Arsenyan Gurgen Arsenyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: military sports, competitive, strength exercises, fights, lakht 

games, games, fortress, ball games, shooting, hide-and-seek 
The issues on physical education of the Armenian people have always 

been vital for historians, culturologists, physical education specialists, military 
figures, as well as Armenian people in general. 

According to historical-documentary data, the Armenian people have 
always waged a liberation struggle against foreign enemies for their existence. 
That is why the upbringing was directed towards the military-patriotic-physical 
upbringing. 

Studies show that the physical education of the Armenian people 
underwent 2 directions: 

1. civil war games, 
2. military-competitive games. 
Military sports games included strength, agility, flexibility, coordination 

skills, which were used in games used by children, adolescents and young 
people. 

Studying various games, its spheres of influence, we propose to introduce 
the Armenian Folk Games in the “Physical Culture” subject programs as an 
additional theoretical material, and the practical performances as a means of 
sports-patriotic-military-physical education. 
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ՀՏԴ 37.09 
Տարրական դասարանների աշակերտների Տարրական դասարանների աշակերտների Տարրական դասարանների աշակերտների Տարրական դասարանների աշակերտների ««««Ճիշտ կեցվածքիՃիշտ կեցվածքիՃիշտ կեցվածքիՃիշտ կեցվածքի» » » » 

ձևավորման առանձնահատկությունները ընդհանուր զարգացձևավորման առանձնահատկությունները ընդհանուր զարգացձևավորման առանձնահատկությունները ընդհանուր զարգացձևավորման առանձնահատկությունները ընդհանուր զարգացնող նող նող նող 
վարժությունների միջոցովվարժությունների միջոցովվարժությունների միջոցովվարժությունների միջոցով    

Հովիկ Սարգսյան Հովիկ Սարգսյան Հովիկ Սարգսյան Հովիկ Սարգսյան     
Սամվել Աքուլյան Սամվել Աքուլյան Սամվել Աքուլյան Սամվել Աքուլյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. դպրոցահասակ երեխաներ, առողջ ապրելա-

կերպ, հարթաթաթություն, կանխարգելում, օրգան համակարգեր, դիրք, 
համաչափություն, ֆիզիկական զարգացում 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Դպրոցահասակ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը 
բազմակողմանի մանկավարժական գործընթաց է, որն իրականացվում է` 
համաձայն պետական կրթական ծրագրերի:     

Հանրակրթական դպրոցներում ֆիզիկական դաստիարակության 
հիմնական նպատակը ֆիզիկապես առողջ, բազմակողմանի զարգացած, 
աշխատանքային գործունեությանը նախապատրաստված, առողջ ապրե-
լակերպի կանոններին տիրապետող, արտակարգ իրավիճակներում 
կողմնորոշվող քաղաքացու ձևավորելն է: 

Այդ նպատակի իրագործման ճանապարհին հատուկ նշանակություն 
են ստանում «ճիշտ կեցվածք»-ի ձևավորման և հարթաթաթության կան-
խարգելման խնդիրները, և ֆիզիկական դաստիարակության ամբողջ 
գործընթացը անհրաժեշտ է, որ հագեցած լինի այդ խնդիրների լուծմամբ: 

Հարցի կարևորությունը պետական շահերից բխող է և նախատես-
ված է ոչ միայն «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայական ծրագրերով, այլ 
նաև կազմում է դպրոցի համալիր միջոցառումների կազմակերպման 
աշխատանքների բովանդակային մասը: 

    
««««Ճիշտ կեցվածքՃիշտ կեցվածքՃիշտ կեցվածքՃիշտ կեցվածք»»»»    

«Ճիշտ կեցվածք» ասելով` հասկանում ենք մարդու կանգնած, 
նստած, պառկած դրությունները, շարժման ընթացքում սովորույթ դար-
ձած դիրքերը, որի ժամանակ մարդու մարմնի առանձին մասեր տեղա-
բաշխված են այնպիսի համամասնությամբ, որով բարենպաստ պայ-
մաններ են ստեղծված հավասարակշռությունը և օրգան համակարգերի 
բնականոն գործառույթները պահպանելու համար: «Կեցվածք» ասելով՝ 
պետք է հասկանալ նաև ոչ միայն մարդու անկաշկանդ դիրքը, այլ նաև 
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մարմնի մասերի համաչափությունը շարժման ժամանակ և կայական 
(ստատիկ) դրություններում: Այդ պատճառով էլ ֆիզիկական վարժու-
թյուններն ուսումնասիրելիս պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել 
դրանց ճիշտ կատարմանը: Վարժությունների կատարման անտարբերու-
թյունը հանգեցնում է անկանխատեսելի սխալների: Երբ այդ սխալները 
դառնում են հաճախակի և ամրապնդվում են, հետագայում նրանցից 
ազատվելը դառնում է բավականին դժվար: Վարժությունների կատարե-
լագործման, դրանց գեղեցիկ և ազատ կատարման համար պետք է մեծ 
ուշադրություն դարձնել կեցվածքին, մինչև այն ձեռք բերի անհրաժեշտ 
դինամիկ ամրատիպ: Շարժման մեջ սխալ կեցվածքի պատճառներից են 
մարմնի տարբեր մասերի անիմաստ և ավելորդ շարժումները [4; 5]:  

Կրտսեր դպրոցականների մեջ բնականոն ֆիզիկական զարգացումը 
և լիարժեք առողջության պահպանումը հնարավոր են դառնում միայն 
ճիշտ կեցվածքի առկայության պայմաններում: Այն ենթակա է փոփոխու-
թյան հատկապես մանկական տարիքում: 

Կեցվածքի ձևավորման գործում մեծ դեր է խաղում շարժողական ըն-
դունակությունների բազմազանությունը, որոնք ձեռք են բերվում անհա-
տական զարգացման և դաստիարակության ընթացքում: Բնախոսական 
(ֆիզիոլոգիական) տեսակետից այն ներկայացնում է պայմանական 
ռեֆլեքսների որոշակի համակցում, որոնք ապահովում են մարմնի սովո-
րական դիրքի պահպանումը [3]:  

Քանի որ ողնաշարը համարվում է գլխի և մարմնի պահպանման 
գլխավոր սյունը, հետևաբար մեծանում է կեցվածքի դիրքը ձևավորող 
մկանների և կապանների դերը: 

Ծալիչ և տարածիչ մկանների ուժը պետք է լինի հավասարակշռված: 
Այդ պատճառով էլ բոլոր մկանախմբերի հավասարաչափ զարգացումը 
նպաստում է ճիշտ կեցվածքի ձևավորմանը և պահպանմանը:  

Մանկական տարիքին և սեռին առանձնահատուկ է օրգանիզմի 
ձևաբանական  և գործառական զարգացումը: 

Աճման ու զարգացման գործընթացներն ընթանում են անընդհատ և 
միևնույն ժամանակ` անհավասարաչափ: Շատ են ոսկորների կռճիկային 
հյուսվածքները, կապանները թույլ են զարգացած և հեշտությամբ են 
ձգվում: Այդ տարիքում ողնաշարն ընդունում է իր բնականոն ձևը, բայց 
քանի որ միջողային մկանաթելերը թույլ են զարգացած, հետևաբար 
տևական դիրքերի ընդունման ժամանակ մեծանում է ողնաշարային 
ծռումների հավանականությունը: 

Օրգանիզմի բնականոն աճն ու զարգացումը պայմանավորված են 
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նաև շրջապատող միջավայրի առկայությամբ, որում ապրում և սովորում 
է երեխան:  

Ֆիզիկական վարժությունները, ինչպես նաև շրջապատող միջա-
վայրի գործոնները էական ազդեցություն ունեն օրգանիզմում տեղի ունե-
ցող քանակական և որակական փոփոխությունների վրա: 

Մարմնի ճիշտ դիրքը կանգնած, նստած, պառկած և տարբեր գործո-
ղությունների կատարման ժամանակ մշտապես պետք է լինի ուսուցչա-
կան և մանկավարժական անձնակազմի հոգածության առարկան: 

Սակայն ֆիզիկական վարժությունների և շարժողական գործողու-
թյունների ազդեցությունները բավարար են ազդում միայն այն ժամանակ, 
երբ դրանք կիրառվում են` աճող օրգանիզմի հնարավորություններին 
համապատասխան: 

Մանկական տարիքում հանդիպող կեցվածքի խախտումները հան-
գեցնում են անցանկալի հետևանքների (աշխատունակության և ընդհա-
նուր տրամադրության անկում՝ ընդհուպ լուրջ հիվանդությունները): 
Հետևաբար առաջին հայացքից նկատվող ողնաշարային ծռումները 
կարելի է ուղղել հիմնականում մարմնամարզական վարժությունների, 
հատկապես ընդհանուր զարգացնող վարժությունների միջոցով [1; 2]: 

    
Ընդհանուր զարգացնող վարժությունները` որպես կեցվածքի շտկման ևԸնդհանուր զարգացնող վարժությունները` որպես կեցվածքի շտկման ևԸնդհանուր զարգացնող վարժությունները` որպես կեցվածքի շտկման ևԸնդհանուր զարգացնող վարժությունները` որպես կեցվածքի շտկման և    

հարթաթաթության կանխարգելման միջոցհարթաթաթության կանխարգելման միջոցհարթաթաթության կանխարգելման միջոցհարթաթաթության կանխարգելման միջոց    
Երեխաների հետ պարապմունքներ անցկացնելու ընթացքում 

անհրաժեշտ են բազմազան ֆիզիկական վարժություններ՝ աշխատանքին 
ներգրավելով զանազան մկանախմբեր: Հաճախակի պետք է փոխել շար-
ժումների տեսակները, ձևերը, հերթագայել մկանների լարվածությունը 
դրանց հաջորդական թուլացմամբ: Պարանոցի, ուսագոտու, որովայնի, 
մեջքի, ինչպես նաև ազդրերի մկանախմբերի հավասարաչափ ամրա-
պնդումը նախապայման է ճիշտ կեցվածքի ձևավորման համար: Տարբեր 
կանգնվածքների, նստած, պառկած դրությունների և այլ շարժողական 
գործողությունների կատարման ժամանակ պետք է աշակերտներին 
ուսուցանել այդ շարժումներին համապատասխան դիրքեր և հետևողա-
կան լինել այդ դիրքերի ճիշտ պահպանմանը: Աշակերտները նույնպես 
պետք է գիտակցեն, թե որ դիրքն է անհրաժեշտ ճիշտ կեցվածք ընդունելու 
համար: 

Հաճախ սխալ կեցվածքին ուղեկցում է հարթաթաթությունը, որի 
դեպքում վատանում են ոտքերի հենաշարժողական գործառույթները: 
Զգալիորեն փոխվում է կանգնվածքը՝ դրանից բխող հետևանքներով: Հար-
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թաթաթություն ունեցող երեխաները չեն կարողանում երկար կանգնել, 
քայլել, վազել, կատարել պարզ տիպի շարժողական գործողություններ: 
Նրանք արագ հոգնում են և բողոքում ոտքերի ու մեջքի մկանների 
ցավերից [4]: 

Հարթաթաթությունը նույնպես կարելի է կանխել պարբերաբար 
կատարվող, բայց տարաբնույթ շարժողական գործողությունների միջո-
ցով: Կրտսեր դպրոցականների մեջ պետք է բացառել առավել բարձրու-
թյունից վարցատկերի, ծանրություններ տեղափոխելու վարժությունների 
տեսակները: Ցատկերի բարդությունը կատարվում է աստիճանաբար: 
Ինչպես մեջքի, այնպես էլ ներբանի մկանախմբերի ամրացման նպատա-
կով կիրառվում են ընդհանուր զարգացնող վարժությունների համալիր-
ներ: Համալիրները կազմվում են 4-5 վարժություններից: Կատարման 
քանակը չի կարելի գերազանցել 3-4 անգամը: Առավել արդյունավետ են 
մարմնամարզական պատին և տարբեր առարկաներով կատարվող վար-
ժությունները: Հարթաթաթության կանխման վարժությունները ցանկալի 
է կատարել ոտաբոբիկ [5]: 

Համաձայն բժշկամանկավարժական հատուկ հետազոտություն-
ների` 6-10 տարեկան երեխաների կեցվածքի շեղումները կազմում են 
աղջիկների շրջանում` 16,4 %, տղաների շրջանում՝ 10,4 %, իսկ հարթա-
թաթությունը՝ համապատասխանաբար 27,6 %՝ աղջիկների և 24,7 %՝ 
տղաների: 

    

ԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներ    

Թվային տվյալները թույլ են տալիս եզրահանգել, որ մշտապես պետք 
է կատարել հետևողական և քրտնաջան աշխատանք երեխաների մեջ 
ճիշտ կեցվածք ձևավորելու և հարթաթաթությունը կանխարգելելու 
նպատակով:    

Այս գործընթացը մանկավարժական է, որն իրագործվում է ուսուցիչ-
ների, ծնողների և բուժաշխատողների համատեղ հսկողությամբ: 

Կեցվածքի ձևավորման և հարթաթաթության կանխարգելման միջո-
ցառումները պետք է իրագործվեն ոչ միայն ֆիզիկական կուլտուրայի 
դասերի ընթացքում, այլ նաև ֆիզիկական պարապմունքների կազմա-
կերպման յուրաքանչյուր ձևերով (առավոտյան հիգիենիկ մարմնամար-
զություն, մարզադադարներ, ինքնուրույն պարապմունքներ): 
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ԳրականություԳրականություԳրականություԳրականությունննն    

1. Կուզնեցովա Զ. Ի., Ֆիզիկական կուլտուրան ութամյա դպրոցի  
1-4-րդ դասարաններում, «Լույս» հրատ., Երևան, 1965: 

2. Կուզնեցովա Զ. Ի., Ֆիզիկական կուլտուրան ութամյա դպրոցի  
5-8-րդ դասարաններում, «Լույս» հրատ., Երևան, 1968: 

3. Ղարիբյան Գ. Գ., Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ 
(ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2013: 

4. Укран М. Л., Шлемин А.М., Гимнастика, изд. ФиС, М., 1969. 
5. Шлемин А. М., Брыкин А. Т, Гимнастика, изд. ФиС, М., 1979. 

    
    
Особенности «Особенности «Особенности «Особенности «прпрпрправильной осанкиавильной осанкиавильной осанкиавильной осанки»»»»    для учеников начальных школ с для учеников начальных школ с для учеников начальных школ с для учеников начальных школ с 

помощью помощью помощью помощью общеразвивающих упражненийобщеразвивающих упражненийобщеразвивающих упражненийобщеразвивающих упражнений    
ՕՕՕՕвик  Саргсян вик  Саргсян вик  Саргсян вик  Саргсян     
Самвел Самвел Самвел Самвел АкулянАкулянАкулянАкулян        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: школьники, здоровый образ жизни, плоскостопие, 

профилактика, системы органов, позиция, симметрия, физическое развитие 
Физическое воспитание детей школьного возраста – многогранный педа-

гогический процесс, который осуществляется в соответствии с госу-
дарственными образовательными программами. 

Основная цель физического воспитания в общеобразовательных школах – 
формирование физически здорового, развитого, подготовленного к трудовой 
деятельности, знающего правила здорового образа жизни, ориентированного в 
чрезвычайных ситуациях школьника. 

Для достижения этой цели особое значение имеют вопросы 
формирования «правильной осанки» и предотвращения плоскостопия. Много-
образие двигательных навыков, приобретаемых в процессе индивидуального 
развития и воспитания, большую роль играет в формировании осанки. С 
физиологической точки зрения это определенное сочетание условных 
рефлексов, обеспечивающих поддержание нормального положения тела.  

Выводы: Данные о нарушениях осанки позволяют сделать вывод о том, 
что для развития правильной осанки и профилактики плоскостопия 
необходимо всегда выполнять упорную работу. 

Меры по профилактике осанки и плоскостопия следует выполнять не 
только во время занятий физкультурой, но и при каждом из способов органи-
зации физических упражнений (утренняя гигиеническая гимнастика, 
физкультурные паузы, самостоятельные занятия). 
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Features of the “Correct Posture” forFeatures of the “Correct Posture” forFeatures of the “Correct Posture” forFeatures of the “Correct Posture” for    Elementary School Students Elementary School Students Elementary School Students Elementary School Students 
through General Developmental Exercisesthrough General Developmental Exercisesthrough General Developmental Exercisesthrough General Developmental Exercises    

Hovik Sargsyan Hovik Sargsyan Hovik Sargsyan Hovik Sargsyan     
Samvel Aqulyan Samvel Aqulyan Samvel Aqulyan Samvel Aqulyan     

SSSSummaryummaryummaryummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: schoolchildren, healthy lifestyle, flat feet, prevention, organ 

systems, position, symmetry, physical development 
Physical education of school-age children is a multifaceted pedagogical 

process, which is carried out in accordance with state educational programs. 
The main goal of physical education in general education schools is to 

create a physically healthy, well-developed students, prepared for work 
activity, who know the rules of a healthy lifestyle and are oriented in 
emergency situations. 

In order to achieve this goal, the issues of forming the “right posture” and 
preventing flat feet are of special importance. 

The diversity of motor skills, acquired during individual development and 
upbringing, plays an important role in the formation of posture. From a 
physiological point of view, it is a certain combination of conditioned reflexes, 
which ensure the maintenance of the normal position of the body. 

Conclusions: The data on posture disorders lead to the conclusion that 
consistent, hard work should always be done to develop children’s correct 
posture and prevent flat feet. 

Position-building and flat-feet prevention measures should be taken not 
only during physical education classes, but also with each of the methods of 
organizing physical exercises (morning hygienic gymnastics, physical education 
breaks, self-training). 
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ՀՏԴ 378 
««««ԱրխիվայինԱրխիվայինԱրխիվայինԱրխիվային    գործիգործիգործիգործի    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    ևևևև    նորմատիվնորմատիվնորմատիվնորմատիվ    իրավականիրավականիրավականիրավական    
ապահովմանապահովմանապահովմանապահովման» » » » թեմաթեմաթեմաթեմանենենեներովրովրովրով    սեմինարներիսեմինարներիսեմինարներիսեմինարների    կազմակերպումըկազմակերպումըկազմակերպումըկազմակերպումը    

««««ԱրխիվագիտությունԱրխիվագիտությունԱրխիվագիտությունԱրխիվագիտություն» » » » առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի    դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    

ՀայկՀայկՀայկՀայկ    ՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյան        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հայաստանի Հանրապետության արխիվային 
հավաքածու, համալրում, հաշվառում, պահպանում, օգտագործում, 
գաղտնազերծում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

«Արխիվագիտություն» առարկայի դասավանդման ընթացքում ուսա-
նողը պետք է ձեռք բերի գիտելիքներ՝ արխիվային գործի կառավարման, 
փաստաթղթավարության և արխիվագիտության բնագավառում գիտա-
կան հետազոտություններ իրականացնելու, պետական և տեղական ինք-
նակառավարման մարմիների, պետական կազմակերպությունների, իրա-
վաբանական անձանց գործունեության փաստաթղթային ապահովման, 
Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի և այլ արխի-
վային փաստաթղթերի համալրման, փորձաքննությամբ արժեքավորման, 
հաշվառման, պահպանության ապահովման, տեղեկատու-որոնողական 
միջոցների և օգտագործման կազմակերպման վերաբերյալ1: 

Առարկայի դասավանդման ընթացքում անհրաժեշտ ձևերը և մեթոդ-
ները ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն գործոնը, որ ուսանող-
ները հիմնականում աշխատելու են պատմության և հարակից ոլորտնե-
րում, ուստի և ուսումնական նյութը պետք է հնարավորինս մոտ լինի 
ապագա մասնագիտությունների բնագավառին:  

Ուսուցման նպատակների ընտրության հարցում անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել, որ մեզ հետաքրքրում է ուսուցման արդյունավետությունը: 
Հետևաբար սեմինարների ժամանակ անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ ուսու-
ցողական խնդիրները. ստուգել ստացած գիտելիքները օգտագործելու 
ունակությունը, գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ դրանք 
կիրառելու հմտությունը, ինքնուրույն վերլուծելու, ընդհանրացնելու և 
գործնական եզրակացություններ անելու ունակությունը, ստացած գիտե-
լիքները մասնագիտական գործունեության մեջ կիրառելու կարողու-
թյունը: Պետք է հաշվի առնել, որ հմտությունները և ունակությունները 

                                                                 
1 Տե՛ս Рабочая праграмма дисциплины архивоведене, 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page: 
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ձեռք են բերվում գործնական աշխատանքում, ուստի անհրաժեշտ է 
օգտագործել վարժություններ, աշխատանքային իրավիճակների վերլու-
ծություններ, իրավիճակային խնդիրների լուծումներ: Ուսուցման մեթոդ-
ների ընտրությունը կախված է նաև դասավանդողի իրական հնարա-
վորություններից և ուսուցման համապատասխան միջոցների առկայու-
թյունից2: 

«Արխիվագիտություն» առարկայից սեմինարները, որնոնք իրակա-
նացվում են դասավանդողի ղեկավարությամբ ուսումնական լսարանում, 
նպատակ ունեն խորացնելու գիտա-տեսական գիտելիքները և տիրապե-
տել տալու ինքնուրույն աշխատանքի որոշակի մեթոդների: Դասընթացի 
ընթացքում ուսանողները դասավանդողի տված առաջադրանքների և 
նրա ղեկավարությամբ կատարում են մեկ կամ մի քանի գործնական 
աշխատանքներ, որոնք ուղղված են ուսուցման ներքոհիշյալ արդյունք-
ների յուրացմանը. 

Իմանալ՝  
▪ Հայաստանի Հանրապետությունում արխիվային գործի կառա-

վարման համակարգը և Հայաստանի Հանրապետության արխի-
վային հավաքածուի կազմակերպումը, 

▪ արխիվային գործի մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությունը, 

▪ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային համակարգը, 
▪ փաստաթղթերի համալրման, հաշվառման, պահպանության և 

օգտագործման համակարգը, 
Կարողանալ՝ 
▪ գործնականում իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 

արխիվային հավաքածուի համալրման, հաշվառման, պահպա-
նության և օգտագործման աշխատանքները, 

▪ աշխատել պետական արխիվում կամ կազմակերպել կազմակեր-
պության արխիվի գործունեությունը՝ հաշվի առնելով կազմակեր-
պության կարգավիճակը և ուղղվածությունը3: 

Քննարկվող հարցերը. 
1. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի և այլ 

                                                                 
2 Տե՛ս Рабочая праграмма Б1.В.ДВ. Медотика преподавания документовед-

ческих и архивоведческих дисциплин в высшей школе, 
http://www.surgpu.ru/media/uploads/2018/09/04/akptxf.pdf: 

3 Տե՛ս Братчикова Л. И., Гиш Р. А., Методические указания по проведению 
практических занятий, Краснодар, 2015, էջ 4: 
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արխիվային փաստաթղթերի համալրման իրավական հիմքերը: 
2. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի և այլ 

արխիվային փաստաթղթերի հաշվառման իրավական հիմքերը: 
3. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի և այլ 

արխիվային փաստաթղթերի պահպանության իրավական 
հիմքերը: 

4.  Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի կազմն  
ընդգրկվող արխիվային փաստաթղթերի սեփականատերերի 
պարտականությունները: 

5. Արխիվային փաստաթղթերի պահպանության ձևերը՝ մշտական, 
ժամանակավոր, պահատվությամբ պահպանություն: Փաստա-
թղթերի պահպանության կարգը` ըստ պահպանության ձևերի: 

6. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի մատ-
չելիությունը:  

7. Սահմանափակ մատչելիությամբ արխիվային փաստաթղթերը: 
8. Փաստաթղթերի գաղտնազերծումը: Գաղտնազերծման իրակա-

նացման իրավական կարգը 4: 
    

Առաջադրանքներ սեմինարների ընթացքումԱռաջադրանքներ սեմինարների ընթացքումԱռաջադրանքներ սեմինարների ընթացքումԱռաջադրանքներ սեմինարների ընթացքում    
Սեմինարների անցկացումը «Արխիվագիտություն» առարկայից 

հիմնված է ուսանողների` առարկայի տեսական հարցերից ստացած 
գիտելիքների և հմտությունների վրա, որոնցով նրանք բացահայտում են 
արխիվային գործի բնագավառում տիրապետած գործնական գիտելիք-
ները: 

Ներքոհիշյալ գործնական առաջադրանքները երաշխավորվող գրա-
կանության ցանկի հետ միասին ուղղված են ուսանողներին` դրդելու 
հասկանալով իրականացնել տարբեր գործողություններ արխիվային 
գործի կազմակերպման, արխիվային փաստաթղթերի համալրման, հաշ-
վառման, պահպանության և օգտագործման ասպարեզում՝ տալով ստաց-
ված արդյունքների համապատասխան գնահատականը և արտացոլելով 
այն նպատակները, որոնք հետևում են՝ կատարելով այս կամ այն գործ-
նական առաջադրանքը: 

1. Որոշե՛ք, թե որ նորմատիվ փաստաթղթերն են իրենց մեջ 
պարունակում հետևյալ տեղեկությունները. 

▪ պետական կառավարման մարմինների կողմից պետական արխիվ 
                                                                 

4 Տե՛ս Ларионова М. Б., Практикум по Архивному праву, Екатеринбург, 2018, 
էջ 27, 31: 
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իրենց փաստաթղթերը պահպանության հանձնելու պարտականու-
թյունների մասին. 

▪ արխիվապահոցներում փաստաթղթերի պահպանման կանոնա-
կարգի (ռեժիմի) մասին. 

▪ մշտական պահպանման գործերի ցուցակի ձևի մասին. 
▪ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի պա-
հատվությամբ պահպանության իրավունք ունեցող կազմակերպու-
թյունների ցանկի հաստատման մասին. 

▪ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաս-
տաթղթերի կազմակերպության արխիվից պետական կամ համայն-
քային արխիվ հանձման պահանջների մասին. 

▪ արխիվային գործի տեղեկատու համակարգերի մասին: 
2. Ուսումնասիրե՛ք Հայաստանի Հանրապետության «Արխիվային 

գործի մասին» օրենքի դրույթները արխիվների համալրման, արխիվների 
ու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների, պետական կազմակերպությունների, իրավաբանական և ֆիզիկա-
կան անձանց հետ հարաբերությունների հարցերի վերաբերյալ: 

3. Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք արխիվային փաստաթղթերի 
պահպանության ջերմախոնավային ռեժիմի պահանջները՝ կախված 
փաստաթղթի նյութական կրիչից: 

4. Նկարագրեք արխիվի հաշվառման փաստաթղթերը: 
5. Ներկայացրեք կազմակերպությունում փաստաթղթերի, Հայաս-

տանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի և 
այլ արխիվային փաստաթղթերի պահպանության ժամկետները` հղում 
կատարելով նորմատիվ-իրավական ակտերին:  

6. Նկարագրեք լուծարվող կազմակերպություններից փաստա-
թղթերի ընդունման առանձնահատկությունները: 

7. Օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության «Արխիվային 
գործի մասին» օրենքի դրույթները՝ որոշեք, թե ինչ խմբերի կարելի է 
բաժանել Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի 
փաստաթղթերը` ըստ մատչելիության ձևերի: 

8. Որոշե՛ք սահմանափակ մատչելիության տեղեկությունների 
ձևերը: Գրավոր պատասխանեք հետևյալ հարցերին. 

▪ ո՞ր տեղեկություններն են վերաբերում գաղտնի բնույթի տեղեկու-
թյուններին. 

▪ որո՞նք են պետական, առևտրային և անձնական գաղտնիքներ 
պարունակող արխիվային փաստաթղթերը:  
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9. Հայտնաբերե՛ք և կազմե՛ք այն նորմատիվ իրավական ակտերի 
ցանկը, որոնք սահմանում են արխիվային փաստաթղթերի մատչելիու-
թյունը, ինչպես նաև սահմանափակ մատչելիությունը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության «Արխիվային գործի մասին» 
օրենքով ի՞նչ սկզբունքներ են հռչակվում արխիվային փաստաթղթերի 
օգտագործման հարցերում:  

11. Ի՞նչ են ներառում արխիվի տեղեկատու-որոնողական համակար-
գերը: 

12. Ո՞ր փաստաթղթում են նշված արխիվային փաստաթղթերի 
օգտագործման ձևերը: 

13. Լուծել հետևյալ խնդիրները: 
1) Շինարարությամբ զբաղվող «Շինարար-7» ՍՊԸ-ն, որը գոյություն է 

ունեցել 1994-2020 թթ. և ուներ մոտ 100 հոգանոց անձնակազմ. լուծար-
վում է. ի՞նչ է լինելու նրա գործունեությամբ առաջացած փաստաթղթերի 
հետ: Վերը նշված հարցի պատասխանը տալու համար ուսանողը պետք է 
ծանոթ լինի ՀՀ արխիվային գործի մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետին, որտեղ նշվում է, որ լուծարային հանձնաժողովը կազմակերպում 
է լուծարվող կազմակերպության` մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը 
գործունեությամբ առաջացված անձնակազմին վերաբերող փաստա-
թղթերի առանձնացումը և հանձնումը պետական կամ համայնքային 
արխիվ: 

2) Աշոտ Թադևոսյանը, որը հայտնի է Լոռու տարածաշրջանում 
որպես երկրագետ և հասարակական գործիչ, որոշել է իր մոտ եղած փաս-
տաթղթերը հանձնել պետական արխիվ: Ի՞նչ պետք է անի նա դրա 
համար: Ո՞ր արխիվում կարող է դա անել: Ո՞ր դեպքում նրա փաստա-
թղթերը կարող են ընդունվել պետական արխիվ: Ա. Թադևոսյանը պետք է 
դիմում գրի Հայաստանի ազգային արխիվ՝ ներկայացնելով իր մոտ եղած 
փաստաթղթերի ցանկը, իսկ արխիվի ՄՓՀ-ն (մեթոդական փորձագիտա-
կան հանձնաժողովը) պետք է փորձաքննության ենթարկի վերը նշված 
փաստաթղթերը, եթե այդ փաստաթղթերը իրենցից ներկայացնում են 
պատմական արժեք, ապա դրանք պահպանության կընդունվեն պետա-
կան արխիվ: 

3) Պետական արխիվի ընթերցասրահում օգտվողին տրամադրվել են 
հատուկ արժեքավոր փաստաթղթերի պատճենները: Այն չի բավարարել 
օգտվողին, նա դիմել է արխիվի տնօրենին՝ խնդրելով իրեն տրամադրել 
բնօրինակները: Տնօրենը մերժել է խնդրանքը՝ պատճառաբանելով, որ 
դրանք վատ ֆիզիկական վիճակում են: 



 
– 558 – 

Կարո՞ղ է արխիվը մերժել հատուկ արժեքավոր փաստաթղթերի 
բնօրինակների տրամադրումը, որոնք գտնվում են վատ ֆիզիկական 
վիճակում, արխիվի ընթերցասրահ: Պատասխանը հիմնավորելու համար 
պետք է ուսումնասիրել նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, որոնք 
սահմանում են արխիվային փաստաթղթերի մատչելիությունը, որտեղ 
նշված է, որ եթե փաստաթղթերը վնասված են, ապա արխիվը ողջամիտ 
ժամկետում պարտավոր է վերականգնել և տրամադրել քաղաքացուն: 

4) Օգտվողը խնդրել է թույլատրել օգտվել արխիվի քարտարանից, 
բայց մերժում է ստացել, քանի որ արխիվի քարտարանները օգտվող-
ներին չեն տրամադրվում: 

Որքանո՞վ են օրինաչափ պետական արխիվի աշխատակցի գործո-
ղությունները5: 

Արխիվի աշխատակցի գործողությունները օրինաչափ չեն, քանի որ 
քարտարանները ստեղծված են որպես օժանդակ տեղեկատու-որոնողա-
կան միջոցներ և պետք է տրամադրվեն ուսումնասիրողներին: 

Սեմինար աշխատանքների արդյունքներըՍեմինար աշխատանքների արդյունքներըՍեմինար աշխատանքների արդյունքներըՍեմինար աշխատանքների արդյունքները 
Սեմինար աշխատանքների շնորհիվ ուսանողները կարողանում են` 
▪ հասկանալ արխիվագետի մասնագիտության էությունը և 
հանրային նշանակությունը, դրանում ցույց տալ կայուն 
հետաքրքրություն, 

▪ կազմակերպել սեփական գործունեությունը, ձևավորել տիպային 
մեթոդներ և հնարավորություններ մասնագիտական խնդիրների 
լուծման համար, գնահատել դրանց արդյունավետությունը և 
որակը, 

▪ որոշումներ կայացնել ստանդարտ և ոչ ստանդարտ իրավիճակ-
ներում և պատասխանատվություն կրել դրանց համար, 

▪ իրականացնել մասնագիտական խնդիրների արդյունավետ 
կատարման, մասնագիտական և անձնական զարգացման համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնում և օգտագործում, 

▪ օգտագործել տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ները մասնագիտական գործունեության մեջ: 

Ուսանողների կողմից գործնական առաջադրանքների կատարումն 
ուղղված է հետևյալ խնդիրների լուծմանը. 

▪ «Արխիվագիտություն» առարկայի՝ մասնավոր թեմաներով ստաց-

                                                                 
5 Տե՛ս Методические рекомендации по проведению практических заданий: 
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ված տեսական գիտելիքների ամփոփում, համակարգում, խորա-
ցում և ամրապնդում, 

▪ ստացված գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություն-
ների ձևավորում, 

▪ ապագա մասնագետների մտավոր կարողությունների զարգացում, 
▪ առաջադրված խնդիրների լուծման գործում այնպիսի արհեստա-
վարժ որակների մշակում, ինչպիսիք են ինքնուրույնությունը, պա-
տասխանատվությունը, ճշգրտությունը, ստեղծագործական նա-
խաձեռնությունը: 

Գործնական աշխատանքների համար առաջադրանքների կազմը 
նախատեսված է այն հաշվարկով, որ հատկացված ժամանակահատ-
վածում դրանք կատարվեն ուսանողների որակապես մեծամասնության 
կողմից: 

Սեմինարների նախապատրաստման համար Սեմինարների նախապատրաստման համար Սեմինարների նախապատրաստման համար Սեմինարների նախապատրաստման համար     
ինքնուրույն աշխատանքների թեինքնուրույն աշխատանքների թեինքնուրույն աշխատանքների թեինքնուրույն աշխատանքների թեմաներմաներմաներմաներ    

Ինքնուրույն աշխատանքը անհատական գրավոր աշխատանք է, 
որում շեշտը դրվում է ընտրված հիմնահարցի կամ նրա առանձին 
կողմերի ուսումնասիրության վրա: Այն նաև հանձնարարած թեմայի հիմ-
նախնդիրների վերաբերյալ գիտական գրականության մեջ առկա տեսա-
կետնների շարադրանք է: Աշխատանքի կատարումը նախատեսում է 
ինքնուրույն մոտեցում հիմնահարցին, աղբյուրների գնահատմանը, 
գրականության ընտրմանը և օգտագործմանը: Աշխատանքի թեման 
ընտրվում է ծրագրում առաջարկվածներից կամ ինքնուրույն և համաձայ-
նեցվում է դասավանդողի հետ: Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման 
գլխավոր չափանիշը աշխատանքի բովանդակության համապատասխա-
նությունն է ընտրված թեմային6: 

Ուսանողներին կարող են առաջարկվել հետևյալ թեմաները. 
1. Արխիվային գործի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 

ժամանակակից օրենսդրությունը: Խնդիրները և զարգացման 
հեռանկարները: 

2. Միջազգային իրավունքի ակտեր և դրանց դերը արխիվների գոր-
ծունեության մեջ: 

3. Արխիվների համալրման իրավական հիմքերը: 
4. Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման իրավական հիմքերը: 
                                                                 

6 Տե՛ս Медотика и практика архивоведения: Сборник заданий для выполнения  
внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине МДК.02.03, Самара, 2015, 
էջ 8: 
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5. Արխիվային փաստաթղթերի հաշվառման իրավական հիմքերը. 
6. Արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման իրավական հիմքերը. 
7. Արխիվային փաստաթղթերի գաղտնազերծման իրավական կարգը: 
8. Սահմանափակ մատչելիության տեղեկություն պարունակող 

արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման իրավական ռեժիմը: 
9. Սահմանափակ մատչելիության արխիվային տեղեկությունների 

տեսակները: 
10. Արխիվային տեղեկատվության անվտանգության ապահովում: 
11. Իրավախախտումները և իրավական պատասխանատվությունը 

արխիվային գործում: 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Հոդվածում Արխիվային գործի մասին ՀՀ օրենսդրության և արխիվա-
գիտական գրականության հիման վրա վերլուծվել են «Արխիվային գործի 
կազմակերպման և նորմատիվ իրավական ապահովման» թեմաներով 
սեմինարների կազմակերպման մեթոդները «Արխիվագիտություն» առար-
կայի դասավանդման ընթացքում: Ձեռք բերած որոշակի որակական 
հատկանիշերի հետ կարևոր է այն հանգամանքը, թե ինչ պետք է իմանա 
ուսանողը առարկայի ուսուցումը ավարտելուց հետո, և ինչ կարող է անել 
արխիվային գործի բնագավառում: Վերոհիշյալ հիմնահարցերի լուծման 
համար պետք է ընտրել համապատասխան մեթոդներ, ուստիև ներկա-
յացված են սեմինարներում քննարկվող այն հարցերը, գործնական առա-
ջադրանքները, որոնք, հեղինակի կարծիքով, պետք է նպաստեն համա-
պատասխան արդյունքներ ձեռք բերելուն: Անհրաժեշտ է ուսանողներին 
դրդել հասկանալով իրականացնել տարբեր գործողություններ արխի-
վային գործի կազմակերպման և արխիվի հիմնական գորառույթների 
ասպարեզում՝ տալով ստացված արդյունքների համապատասխան գնա-
հատականը և արտացոլելով այն նպատակները, որոնք հետևում են՝ 
կատարելով այս կամ այն գործնական առաջադրանքը: Այս ամենին են 
ծառայում ներկայացված ինքնուրույն աշխատանքների թեմաները, որոնք 
կնպաստեն ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք կատարելու կարողու-
թյան ձևավորմանը:  
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Երաշխավորվող գրականությունԵրաշխավորվող գրականությունԵրաշխավորվող գրականությունԵրաշխավորվող գրականություն7777    
Նորմատիվ-իրավական ակտեր 

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արխիվային գործի 
մասին», ՀՕ-88-Ն, ՀՀՊՏ 2004.07.14/38(337) // https://www.arlis.am/: 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Պետական և ծառայողա-
կան գաղտնիքի մասին», ՀՕ-94, ՀՀԱԺՏ դեկտեմբեր 1996/23-24(1123-
1124) // https://www.arlis.am/: 

3. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ՀՕ-528-Ն, 
ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) // https://www.arlis.am/: 

4. ՀՀ կառավարության 2017 թ. հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապե-
տության արխիվային հավաքածուի համալրման, հաշվառման, 
պահպանության կարգը սահմանելու, ՀՀ կառավարության մի շարք 
որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու և ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» N 884-Ն որոշումը // https://www.arlis.am/: 

 
Ուսումնական և գիտական գրականությունՈւսումնական և գիտական գրականությունՈւսումնական և գիտական գրականությունՈւսումնական և գիտական գրականություն    

1. Ամիրյան Սերգեյ, Արխիվագիտություն. Դասագիրք. Արխիվների, 
արխիվային գործի առաջացումը և զարգացումը Հայաստանում․ 
Արխիվագիտության տեսությունն ու պրակտիկան, Երևան, 
Երևանի պետական համալսարան, 2018: 

2. Մուրադյան Անահիտ, Արխիվագիտություն. Ուսումնամեթոդական 
ձեռնարկ, Երևան, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան, 2013: 

3. Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М., Архивоведение: 
Учебник для студентов обучающихся по специальности 0611, 
Делопроизводство и архивоведение, Москва, 2004 (առկա է Հայաս-
տանի ազգային գրադարանում): 

4. Чернина Е. С., Сохранить на века (очерк развития научной консерва-
ции документов в России): РЦБ, ФЦКБФ. Санкт-Петербург: РЦБ, 
2006 (առկա է Հայաստանի ազգային գրադարանում): 

        

                                                                 
7 Նաև օգտագործված գրականության մի մասն է: 
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Организация семинаров на тему «Архивное дело,Организация семинаров на тему «Архивное дело,Организация семинаров на тему «Архивное дело,Организация семинаров на тему «Архивное дело,    
нормативнонормативнонормативнонормативно----правовое обеспечение» в рамках правовое обеспечение» в рамках правовое обеспечение» в рамках правовое обеспечение» в рамках     

преподавания «Архивоведение»преподавания «Архивоведение»преподавания «Архивоведение»преподавания «Архивоведение»    
Айк ВирабАйк ВирабАйк ВирабАйк Вирабян ян ян ян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова: архивное собрание Республики Армения, 

пополнение, регистрация, хранение, использование, рассекречивание 
 В статье анализируется методика организации семинаров на тему 

«Организация архивной работы, инновационное правовое обеспечение» на 
основе законодательства РА об архивной литературе при преподавании 
предмета «Архивоведение». 

 В начале статьи представлен круг знаний, которые студент должен 
приобрести в процессе преподавания предмета «Архивоведение». В нем 
перечислены те навыки, способности, которыми будущий специалист 
будет владеть во время тематических семинаров. 

 Помимо приобретенных стандартных качеств, также нужно 
учитывать, что студент должен знать после окончания предмета и что он 
может делать в области архивоведения. 

Поэтому следует выбрать подходящие методы решения вышеперечис-
ленных вопросов, чтобы были представлены обсуждаемые на семинарах 
вопросы и практические задачи, которые, по мнению автора, должны 
способствовать достижению соответствующих результатов. 

 Необходимо мотивировать студентов понимать и выполнять различ-
ные действия в области архивной работы, в области основных функций 
архива, давать соответствующую оценку полученным результатам, 
отражать цели, которые они преследуют, выполняя это или то практи-
ческое задание. Также представлены темы для самостоятельной работы, 
которые будут способствовать развитию у студента способности к само-
стоятельной работе. В конце статьи приводится список использoванной 
литературы. 
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Organizing Seminars on “Archival Work, NormatiOrganizing Seminars on “Archival Work, NormatiOrganizing Seminars on “Archival Work, NormatiOrganizing Seminars on “Archival Work, Normative Legal Support” ve Legal Support” ve Legal Support” ve Legal Support” 
during the Teaching of “Archival Studies”during the Teaching of “Archival Studies”during the Teaching of “Archival Studies”during the Teaching of “Archival Studies”    

Hayk Virabyan Hayk Virabyan Hayk Virabyan Hayk Virabyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: archive collection of the Republic of Armenia, replenishment, 
registration, storage, use, declassification 

 The article analyzes the methods of organizing seminars on “Archive file 
organization, innovative legal provision” on the basis of the RA Legislation on 
Archival Literature during the teaching of the subject “Archival Studies”. 

 At the beginning of the article the range of knowledge that the student 
should acquire during the teaching of the subject “Archival Science” is 
presented. It lists the skills, abilities that the prospective specialist will possess 
during the subject seminars. 

 In addition to the acquired certain qualitative qualities, it is also possible to 
know what students should know after graduating from a subject and what 
they can do in the field of archiving. 

 Therefore, appropriate methods should be chosen to solve the above-
mentioned issues, so that the issues and practical tasks discussed at the 
seminars, which, in the author's opinion, should contribute to achieving 
appropriate results, are presented 

 It is necessary to motivate students to understand and carry out various 
actions in the field of archival work, in the field of the main functions of the 
archive, to give the appropriate assessment of the obtained results, to reflect the 
goals they pursue by performing this or that practical task. 

 The topics of independent work are also presented. They will contribute to 
the development of the student's ability to do an individual work. At the end of 
the article, a list of references is provided. 

 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    07.10.07.10.07.10.07.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    11.10.11.10.11.10.11.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ    
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ    

Ադամյան ՆարինեԱդամյան ՆարինեԱդամյան ՆարինեԱդամյան Նարինե    ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, Գուգարքի 
Հ. Շիրազի անվան ավագ դպրոց, narine.adamyan.1970@mail.ru 

Ազարյան ԱնահիտԱզարյան ԱնահիտԱզարյան ԱնահիտԱզարյան Անահիտ    –––– «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի 
անվան պետական համալսարան, annanna.arturovna9797@gmail.com 

Ամիրջանյան ԼիլիթԱմիրջանյան ԼիլիթԱմիրջանյան ԼիլիթԱմիրջանյան Լիլիթ    ––––    հայցորդ, Հայաստանի Խ. Աբովյանի անվան պետական 
մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի ամբիոն, Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերի կրկնօրինակման բաժնի 
վարիչ   

ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ԱրթուրԱրթուրԱրթուրԱրթուր    ––––    Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 
Գյումրու մասնաճյուղ, ճյուղային տնտեսագիտության և կառավարման 
ամբիոնի դասախոս 

Ասլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան Արփինե    –––– տնտեսագիտության ամբիոնի հայցորդ, Հայաստանի 
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ, 
arpineap@mail.ru 

Արսենյան ԳուրգենԱրսենյան ԳուրգենԱրսենյան ԳուրգենԱրսենյան Գուրգեն    ––––    ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, Վանաձորի թիվ 4 դպրոց 
Աքուլյան ՍամվելԱքուլյան ՍամվելԱքուլյան ՍամվելԱքուլյան Սամվել    ––––    ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, Վանաձորի թիվ 27 հիմնական 

դպրոց  
Բադոյան ՏիգրանԲադոյան ՏիգրանԲադոյան ՏիգրանԲադոյան Տիգրան – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան, էկոնոմիկայի, 
իրավոււնքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ, t.badoyan@mail.ru 

Բաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան Գոհար    ––––    ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 
«Ժամանակակից հայոց լեզու» մասնագիտության հայցորդ, 
goharikgush@mail.ru 

Բարսեղյան ԳևորգԲարսեղյան ԳևորգԲարսեղյան ԳևորգԲարսեղյան Գևորգ – «Իրավագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 
2-րդ կուրսի ուսանող, Երևանի պետական համալսարան,  

    gevorgbarseghian@gmail.com 
Գասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան Քրիստինե    ––––    պատմության ամբիոնի հայցորդ, Վանաձորի 

Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան, gasparyan.kristine@inbox.ru 
Դալալյան Մանանա Դալալյան Մանանա Դալալյան Մանանա Դալալյան Մանանա –––– բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Երևանի պետական համալսարան, անգլիական բանասիրության ամբիոնի 
դոցենտ, mananadalalyan@yahoo.com 

Դանիելյան ԼյուդմիլաԴանիելյան ԼյուդմիլաԴանիելյան ԼյուդմիլաԴանիելյան Լյուդմիլա –  մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, 
lyuda_danielyan@mail.ru 

Դեմիրխանյան ԱննաԴեմիրխանյան ԱննաԴեմիրխանյան ԱննաԴեմիրխանյան Աննա    –––– մագիստրոս, anna.demirxanyan@mail.ru 
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Եդոյան ԱնուշԵդոյան ԱնուշԵդոյան ԱնուշԵդոյան Անուշ    ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Վանաձորի 
Րաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի տնօրեն, anush.yedoyan@mail.ru  

Զոհրաբյան ԷլֆիքԶոհրաբյան ԷլֆիքԶոհրաբյան ԷլֆիքԶոհրաբյան Էլֆիք –    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Երևանի 
թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի 
տնօրեն, mr-elf@rambler.ru 

Էմինյան ԳագիկԷմինյան ԳագիկԷմինյան ԳագիկԷմինյան Գագիկ    ––––    Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի 
տնօրեն, geminyan@mail.ru 

Թորաբի ՄարիամԹորաբի ՄարիամԹորաբի ՄարիամԹորաբի Մարիամ    ––––    Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր 
լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտ, Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն, Սպահանի համալսարան, maryam_torabi63@yahoo.com 

Ժամհարյան ՍամվելԺամհարյան ՍամվելԺամհարյան ՍամվելԺամհարյան Սամվել    ––––    տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան, էկոնոմիկայի, 
իրավոււնքի և կառավարման ամբիոի դոցենտ, 
samvelzhamharyan1948@gmail.ru 

Լորտիկյան ԳոհարԼորտիկյան ԳոհարԼորտիկյան ԳոհարԼորտիկյան Գոհար    ––––    Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի 
դասվար, lortikyangohar@mail.ru 

Խաչատրյան ԱնԽաչատրյան ԱնԽաչատրյան ԱնԽաչատրյան Անուշուշուշուշ    ––––    Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի 
ասպիրանտ, anushkhachatryan@ysu.am, anush_xach@mail.ru 

ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,  
    ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող, 

nairahambardzumyan@yahoo.com 
Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա ––––    ուսուցչուհի, Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան 

թիվ 11 ավագ դպրոց, susharutyunyan1960@gmail.com 
Հովհաննիսյան ՆարինեՀովհաննիսյան ՆարինեՀովհաննիսյան ՆարինեՀովհաննիսյան Նարինե – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Արցախի պետական համալսարան, nare-luys@mail.ru 
Հովսեփյան ԱնահիտՀովսեփյան ԱնահիտՀովսեփյան ԱնահիտՀովսեփյան Անահիտ – «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» 

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի 
անվան պետական համալսարան, anahit.hovsepyan2000@mail.ru 

Ղազարյան ՔրիստինեՂազարյան ՔրիստինեՂազարյան ՔրիստինեՂազարյան Քրիստինե    ––––    իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան, էկոնոմիկայի, 
իրավոււնքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ, 

 kristinaghazaryan1979@gmail.com 
Ղալայանց ՄարինեՂալայանց ՄարինեՂալայանց ՄարինեՂալայանց Մարինե – Արցախի պետական համալսարան, կերպարվեստի 

ամբիոնի ավագ դասախոս, galayancz@bk.ru 
ՂուՂուՂուՂուլյան Յուրալյան Յուրալյան Յուրալյան Յուրա – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի 

Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, պատմության ամբիոնի 
դոցենտ, yura.ghulyan@mail.ru 

ՄաքյանՄաքյանՄաքյանՄաքյան    ՄարինաՄարինաՄարինաՄարինա    – «Իրավագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 
1-ին կուրսի ուսանողուհի, Երևանի պետական համալսարան,  

    marinamaqyan21@gmail.com 
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Մելիքյան Արթուր Մելիքյան Արթուր Մելիքյան Արթուր Մելիքյան Արթուր – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի 
Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, պատմության ամբիոնի 
դոցենտ, arthurmelikyan@rambler.ru 

ՄելքումյանՄելքումյանՄելքումյանՄելքումյան    ՄիքայելՄիքայելՄիքայելՄիքայել    ––––    տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 
միկրոէկոնոմիակայի և ձեռնարկատիրական գործունեության 
կազմակերպման ամբիոնի վարիչ  

Մովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան Ֆելիքս    ––––    պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, պատմության 
ամբիոնի վարիչ, felmov@mail.ru 

Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, հայոց լեզվի և 
գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, tereza.shahverdyan@mail.ru 

Չատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան Զոյա    ––––    պատմության ամբիոնի հայցորդ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի 
անվան պետական համալսարան, chatinyanz@mail.ru 

Պապանյան ՆելլիՊապանյան ՆելլիՊապանյան ՆելլիՊապանյան Նելլի    ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, արվեստի և սպորտի ամբիոնի ասիստենտ,  

    papanyan.metod@gmail.com 
ՊապոյանՊապոյանՊապոյանՊապոյան    ԹեհմինեԹեհմինեԹեհմինեԹեհմինե –  «Իրավագիտություն»  մասնագիտության 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, Երևանի պետական 
համալսարան,  tehmine.papoyan@mail.ru 

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՌաֆայելՌաֆայելՌաֆայելՌաֆայել    –––– «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող, Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ 
Քամփնին, ֆինանսական վերլուծաբան, rafa.tgm@outlook.com    

Ջաղինյան ՆինաՋաղինյան ՆինաՋաղինյան ՆինաՋաղինյան Նինա    ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, օտար 
լեզուների և գրականության ամբիոնի դոցենտ, ninajaghinyan@mail.ru 

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԼաուրաԼաուրաԼաուրաԼաուրա – Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 
Գյումրու մասնաճյուղ, ճյուղային տնտեսագիտության և կառավարման 
ամբիոնի դասախոս, sargsyanlaura22@mail.ru 

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան ՀովիկՀովիկՀովիկՀովիկ – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտ, hoviksarg66@gmail.com 

Սիմոնյան ՀամլետՍիմոնյան ՀամլետՍիմոնյան ՀամլետՍիմոնյան Համլետ    ––––    «Փիլիսոփայություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի 
2-րդ կուրսի ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, 
hamlet.simonyan.99@gmail.com 

Սիմոնյան ՄարիամՍիմոնյան ՄարիամՍիմոնյան ՄարիամՍիմոնյան Մարիամ    ––––    մագիստրոս, mar-simon@mail.ru 
Վիրաբյան ՀաՎիրաբյան ՀաՎիրաբյան ՀաՎիրաբյան Հայկյկյկյկ    ––––    պատմական գիտությունների թեկնածու, Վանաձորի 

Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, պատմության ամբիոնի 
ասիստենտ, hayk_vir@mail.ru 
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Վիրաբյան ՄարտունՎիրաբյան ՄարտունՎիրաբյան ՄարտունՎիրաբյան Մարտուն    ––––    տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, արվեստի և 
սպորտի ամբիոնի դոցենտ, mart.vir@mail.ru 

Տիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան Գնել     ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դասախոս,  

    gnel-t@mail.ru  
Ցականյան ՌուսլանՑականյան ՌուսլանՑականյան ՌուսլանՑականյան Ռուսլան    ––––    պատմական գիտությունների թեկնածու,    ՀՀ ԳԱԱ 

արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ 
արևելագիտության ինստիտուտի գիտքարտուղար,  

    ruslan.tsakanyan@orient.sci.am 
ՓահլևանՓահլևանՓահլևանՓահլևանյան Մարինեյան Մարինեյան Մարինեյան Մարինե    ––––    մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, Վանաձորի 

Ս. Նալղռանյանի անվան ավագ դպրոց, pahlevanyan1974@mail.ru 
Փիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան Վալերի    – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան, հայոց լեզվի և 
գրականության ամբիոնի դոցենտ, pv60.60@mail.ru 



 
– 568 – 

КРАТКИЕКРАТКИЕКРАТКИЕКРАТКИЕ    СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ    ОБОБОБОБ    АВТОРАХАВТОРАХАВТОРАХАВТОРАХ    СТАТЕСТАТЕСТАТЕСТАТЕЙЙЙЙ    

Адамян НаринеАдамян НаринеАдамян НаринеАдамян Нарине    ––––    ГНКО Гугаркская старшая школа им. Х. Шираза, учитель 
армянского языка и литературы, narine.adamyan.1970@mail.ru 

Азарян АнаитАзарян АнаитАзарян АнаитАзарян Анаит    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
студентка второго курса магистратуры по специальности “Армянский язык и 
литература”, annanna.arturovna9797@gmail.com 

Акулян СамвелАкулян СамвелАкулян СамвелАкулян Самвел    ––––    Ванадзорская основная школа N27, ГНКО, учитель физкультуры 
Амбарцумян НаирАмбарцумян НаирАмбарцумян НаирАмбарцумян Наираааа    ––––    Институт Литературы им. М.А бегяна ГНКО НАН РА, 

кандидат филолигических наук, старший научный работник, 
nairahambardzumyan@yahoo.com 

Амирджанян ЛилитАмирджанян ЛилитАмирджанян ЛилитАмирджанян Лилит – Научно-исследовательский институт древних рукописей им. 
Месропа Маштоца «Матенадаран» зав. отделом дублирования рукописей, 
соискатель кафедры изобразительного искусства Армянского 
государственного педагогического университета им. Х. Абовяна 

Аракелян АртурАракелян АртурАракелян АртурАракелян Артур – Гюмрийский филиал армянского национального 
политехнического университета, кафедра отраслевой экономики и 
управления, преподаватель 

Арсенян ГургенАрсенян ГургенАрсенян ГургенАрсенян Гурген    ––––    Ванадзорская основная школа N4 им. А. Пушкина, ГНКО, 
учитель физкультуры 

Арутюнян СусаннаАрутюнян СусаннаАрутюнян СусаннаАрутюнян Сусанна    ––––    Ванадзорская старшая школа N11, им. А. С. Грибоедова ГНКО, 
учитель армянскога языка и литературы, susharutyunyan1960@gmail.com 

Асланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян Арпине –Национальный политехнический университет Армении, 
соискатель, arpineap@mail.ru 

Баграмян ГоарБаграмян ГоарБаграмян ГоарБаграмян Гоар    ––––    НАН РА Институт языка имени Р. Ачаряна, соискатель, 
goharikgush@mail.ru  

Бадоян ТигранБадоян ТигранБадоян ТигранБадоян Тигран    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кафедра экономики, права и менеджмента, кандидат экономических наук, 
доцент, t.badoyan@mail.ru 

Барсегян ГеворгБарсегян ГеворгБарсегян ГеворгБарсегян Геворг    ––––    Ереванский Государственный Университет, факультет 
правоведения, студент второго курса магистратуры по специальности 
“Правоведение”, gevorgbarseghian@gmail.com 

Вирабян АйкВирабян АйкВирабян АйкВирабян Айк    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кандидат исторических наук, асистент кафедры истории, hayk_vir@mail.ru 

Вирабян МартунВирабян МартунВирабян МартунВирабян Мартун    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кандидат технических наук, доцент, mart.vir@mail.ru 

Галаянц МаринэГалаянц МаринэГалаянц МаринэГалаянц Маринэ    ––––    Арцахский Государственный Университет, старший 
преподователь кафедры изобразительного искусства, galayancz@bk.ru 

Гаспарян КристинеГаспарян КристинеГаспарян КристинеГаспарян Кристине    ––––     Ванадзорский государственный университет 
им. О. Туманяна, соискатель кафедры истории, gasparyan.kristine@inbox.ru 

Гулян ЮрикГулян ЮрикГулян ЮрикГулян Юрик    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, yura.ghulyan@mail.ru 
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Далалян Манана Далалян Манана Далалян Манана Далалян Манана –––– Ереванский государственный университет, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры английской филологии, 
mananadalalyan@yahoo.com 

Даниелян ЛюдмилаДаниелян ЛюдмилаДаниелян ЛюдмилаДаниелян Людмила    ––––    Ванадзорский государственный университет 
им. О. Туманяна, кандидат педагогических наук. преподаватель кафедры 
педагогики и психологии, lyuda_danielyan@mail.ru 

Демирханян АннаДемирханян АннаДемирханян АннаДемирханян Анна    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
магистр, anna.demirxanyan@mail.ru 

Джагинян НинаДжагинян НинаДжагинян НинаДжагинян Нина    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кафедра иностранных языков и литературы, кандидат филологических наук, 
доцент, ninajaghinyan@mail.ru 

Едоян АнушЕдоян АнушЕдоян АнушЕдоян Ануш    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кандидат педагогических наук, доцент, директор Ванадзорской основной 
школы N19 им. Раффи, anush.yedoyan@mail.ru 

Жамгарян СамвелЖамгарян СамвелЖамгарян СамвелЖамгарян Самвел    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кафедра экономики, права и менеджмента, кандидат экономических наук, 
доцент, samvelzhamharyan1948@gmail.ru 

ЗограбянЗограбянЗограбянЗограбян Эльфик Эльфик Эльфик Эльфик –директор Ванадзорского филиала ереванского государственного 
института театра и кино ГНКО, кандидат филологических наук, 

     mr-elf@rambler.ru 
Казарян КристинеКазарян КристинеКазарян КристинеКазарян Кристине    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 

кафедра экономики, права и менеджмента, кандидат юридических наук, 
доцент, kristinaghazaryan1979@gmail.com 

Лортикян ГоарЛортикян ГоарЛортикян ГоарЛортикян Гоар    ––––    учительница начальных классов Ванадзорской основной школы 
N19 им. Раффи, lortikyangohar@mail.ru 

Макян МаринаМакян МаринаМакян МаринаМакян Марина – Ереванский Государственный Университет, студентка первого 
курса магистратуры по специальности “Правоведение”, 
marinamaqyan21@gmail.com 

Меликян АртурМеликян АртурМеликян АртурМеликян Артур    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 
arthurmelikyan@rambler.ru 

Мелкумян МикаелМелкумян МикаелМелкумян МикаелМелкумян Микаел    ––––    Армянский Государственный Экономический Университет, 
Кафедра микроэкономики и организации предпринимательской 
деятельности, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры, 
էլեկտրոնային փոստ 

Мовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян Феликс    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
заведующий кафедрой истории, доктор исторических наук, профессор, 
felmov@mail.ru 

Овсепян АнаитОвсепян АнаитОвсепян АнаитОвсепян Анаит    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
студентка 3-го курса по специальности начальной педагогики и методики, 
anahit.hovsepyan2000@mail.ru 
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Оганнисян НаринеОганнисян НаринеОганнисян НаринеОганнисян Нарине – Арцахский Государственный Университет, кандидат 
филологических наук, доцент, nare-luys@mail.ru 

Папанян НеллиПапанян НеллиПапанян НеллиПапанян Нелли    ––––    Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна, 
ассистент кафедры искусства и спорта, papanyan.metod@gmail.com 

Папоян ТейминеПапоян ТейминеПапоян ТейминеПапоян Теймине    ––––    Ереванский Государственный Университет, студентка первого 
курса магистратуры по специальности “Правоведение”, факультета 
правоведения, tehmine.papoyan@mail.ru 

Пахлеванян МаринеПахлеванян МаринеПахлеванян МаринеПахлеванян Марине    ––––    Ванадзорская старшая школа N 13, им. С. Налграняна, 
учитель математики, pahlevanyan1974@mail.ru 

ПетросПетросПетросПетросян Рафаэлян Рафаэлян Рафаэлян Рафаэл    ––––    студент второго курса магистратуры по специальности 
“Экономика”, финансовый аналитик компании Кока-Кола Элленик, Ботлинг 
Компани, rafa.tgm@outlook.com 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ 
անգլերենով: Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և էլեկտրո-
նային տարբերակներով: Համակարգչային շարվածքը՝ Microsoft 
Office Word 2007 ծրագրով, A4 ձևաչափի թղթի վրա, լուսանցքները 
վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, ձախից (Left)` 30 մմ, 
աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode (Sylfaen), ռուսերենի և 
անգլերենի դեպքում՝ Times New Roman, տառաչափը՝ 12, միջտո-
ղային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5, պարբերությունը (First 
line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել մեկից ավել տառաբացակ: Աղյուսակ-
ները, նկարները, գծագրական պատկերները պետք է ունենան 
համարակալում, վերնագրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, 
թավ, շեղ (Bold, Italic): Դրանց բարձրությունը չպետք է գերազանցի 
170 մմ-ը, լայնությունը՝ 110 մմ-ը: Աղյուսակների տեքստը պետք է 
լինի 10 տառաչափով: Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտա-
հայտությունները ներկայացվում են Microsoft Equation, շեղ, իսկ 
հիմնականները՝ առանձին տողով, մեջտեղում. կարող են 
համարակալվել նույն տողի աջ անկյունում՝ կոր () փակագծերի 
մեջ: Այն հոդվածների համար, որոնք պարունակում են խորհրդա-
նշաններ և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև 
դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում՝ մեջտեղում, 
տրվում է վերնագիրը՝ թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ 
տողում՝ աջ կողմում, անուն, ազգանուն (թավ և շեղ), գիտական 
աստիճան, կազմակերպություն: Հաջորդ տողում գրել 
«Հանգուցային բառեր.» արտահայտությունը և 6-8 հանգուցային 
բառեր կամ բառակապակցություն: Հանգուցային բառերի շարք չեն 
ներառվում վերնագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Տեքստում 
հղումները տրվում են կա՛մ ուղղանկյուն փակագծերում [], կա՛մ 
էջի ներքևում՝ հերթական համարակալմամբ: Ծանոթագրություն-
ները տրվում են հերթական համարակալմամբ: Հոդվածի տեքստին 
հաջորդող տողի մեջտեղում գրվում է «Գրականություն» բառը՝ 
թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողից բերվում է գրականու-
թյան ցանկը՝ այբբենական կարգով, համարակալված: Գրականու-
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թյան ցանկին հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, որոնք 
իրենց բովանդակությամբ և հանգուցային բառերով պետք է լինեն 
նույնական և բաղկացած լինեն 150-200 բառից: Գրվում է հոդվածի 
վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ անունը, ազգանունը (ձևավորումը՝ 
ըստ բնագրային հոդվածի), և առանձին տողերով՝ ա) «Ամփոփում» 
բառը՝ համապատասխան լեզվով, առանց գլխատառերի, բ) հան-
գուցային բառերը, գ) ամփոփման տեքստը: Ամփոփումները չպետք 
է պարունակեն հապավումներ, հղումներ և մեջբերումներ: Ամփո-
փումները պետք է հոդվածի մասին պատկերացում տան հոդվա-
ծից առանձին և արտացոլեն հոդվածի բովանդակությունը: Հոդ-
վածի առավելագույն ծավալը 15 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ ֆիզի-
կամաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական գիտություն-
ների համար, բ) 6 էջ՝ հումանիտար և հասարակագիտական 
գիտությունների համար, գ) 8 էջ՝ ուսումնամեթոդական աշխա-
տանքների համար: Հոդվածի ծավալի՝ առաջադրված չափանիշնե-
րին չհամապատասխանելու դեպքում տպագրության վերաբերյալ 
որոշումը կայացնում է խմբագրական խորհուրդը: Հոդվածի 
ծավալի մեջ չեն մտնում երկու լեզվով ամփոփումները և գրակա-
նության, աղբյուրների, համառոտագրությունների ցանկերը: 

 
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Հեռ.՝ (+374 322) 20917 
Կայքէջ՝ www.vsu.am 

էլ. փոստ՝ texekagir@vsu.am 
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К СВЕК СВЕК СВЕК СВЕДЕНИЮДЕНИЮДЕНИЮДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статьи должны быть представлены в бумажном и 
электронном виде. Компьютерное оформление: файл Microsoft 
Office Word 2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, снизу − 
25 мм, слева − 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт − Unicode (Sylfaen), для 
русского и английского языков − Times New Roman, размер шрифта 
− 12, межстрочный интервал − 1,5, абзац (первая строка) − 0,75 см. 
Не использовать более одного пробела. Таблицы, рисунки и 
графические изображения должны иметь нумерацию, их заголовки 
должны иметь размер шрифта − 10 (Bold, Italic). Их высота не 
должна превышать 170 мм, ширина − 110 мм. Размер шрифта в 
таблице – 10. Формулы и математические выражения представ-
ляются в формате Microsoft Equation, курсивом, а основные − 
отдельной строкой в центре; могут быть пронумерованы в правом 
углу той же строки в круглых скобках (). Если статья содержит 
символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, то необходим и 
электронный фонт этих символов. На первой странице по центру 
указывается заголовок (Bold), без заглавных букв (кроме инициалов). 
На следующей строке посередине должны быть указаны имя и 
фамилия автора, ученая степень и название организации (Bold, 
Italic). Через строку написать словосочетание «Ключевые слова:» и 
6-8 ключевых слов или словосочетаний. Слова, используемые в 
заголовке статьи, не должны включаться в ключевые слова. Ссылки 
в тексте даются либо в квадратных скобках [], либо в нижней части 
страницы с возрастающей нумерацией. Примечания даются с 
возрастающей нумерацией. По центру строки, пишется слово 
«Литература» жирным шрифтом, без заглавных букв. Со следующей 
строки – список литературы в алфавитном порядке, пронумерован-
ный. После списка литературы представляются резюме на двух 
языках. Содержание резюме и ключевые слова на двух языках 
должны быть идентичными и состоять из 150-200 слов. Резюме 
должно отражать основные утверждения статьи. Сначала указы-
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вается заглавие статьи, на следующей строке – имя и фамилия 
автора, затем отдельными строками: а) слово «Резюме» на 
соответствующем языке, без заглавных букв, б) ключевые слова, 
в) текст резюме. Резюме не должно содержать ссылок на 
литературу, аббревиатуры и цитаты. Максимальный объем статьи – 
15 страниц, минимальный: а) 4 страницы для физико-
математических, естественных, технических наук, б) 6 страниц для 
гуманитарных и общественных наук, в) 8 страниц для учебно-
методических статей. В случае, если объем статьи не соответствует 
установленным критериям, решение о публикации статьи прини-
мается редакционной коллегией. Объем статьи не включает резюме 
на двух языках, списки литературы, источников и примечаный. 

Статьи будут опубликованы только после прохождения 
экспертизы и проверки на плагиат. 
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– 590 – 

ACKNOWLEDGEMENTACKNOWLEDGEMENTACKNOWLEDGEMENTACKNOWLEDGEMENT    
 

The articles are published in Armenian, Russian or English. The 
articles must be submitted in paper and electronic versions. The 
computer layout should be in Microsoft Office Word 2007 on A4 paper, 
margins: top − 20 mm, bottom − 25 mm, left − 30 mm, right − 10 mm. 
Font − Unicode (Sylfaen), in case of Russian and English − Times New 
Roman, font size − 12, line spacing – 1,5, paragraph (First line) − 0.75 
cm. No double space. Tables, pictures and graphic images should have 
numbering; their titles should have the font size – 10 (Bold, Italic). Their 
height should not exceed 170 mm, width − 110 mm. The font size of the 
tables should be 10. Formulas and mathematical expressions are 
presented in Microsoft Equation (Italic), and the main ones are on a 
separate line in the middle: can be numbered in the right hand corner of 
the same line, in round brackets (). If the article contains some symbols 
not found in Sylfaen font, the electronic font of those symbols is 
required as well. At the top of the first page, in the middle, the title of 
the article is written in Bold, without uppercase letters (except the 
initials). The author’s surname, name, academic degree and the name of 
organization should be in the middle of the next line (Bold, Italic). The 
next line should start with the phrase – ‘‘Key words’’, which should 
comprise 6-8 key words or expressions. Words used in the title should 
not be included in the key words. References in the text are given either 
in square brackets [] or at the bottom of the page (numbered). Footnotes 
are given only at the bottom of the page. At the end of the text, the 
word ‘‘Bibliography’’ should be written in Bold, without uppercase 
letters. In the middle of the line the word “Bibliography” should be 
written in Bold, without uppercase letters. The list of literary sources is 
presented in the next line in alphabetical order, numbered.  

Bibliography is followed by summaries in two languages, which 
should be identical in their content and key words and consist of 150-
200 words. The summaries should reflect the content of the article 
(should not be taken from the text). First, the title of the article is 
written, the author’s name and surname, then in separate lines: a) the 
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word ‘‘Summary’’ in the corresponding language, without uppercase 
letters, b) key words, c) the text of the summary. Summaries should not 
contain abbreviations, references and citations. The maximum length of 
the article is 15 pages, the minimum: a) 4 pages for physico-
mathematical, natural and technical sciences, b) 6 pages for humanities 
and social sciences, c) 8 pages for teaching and methodological articles. 
In case the length of the article does not meet the set criteria, the 
decision concerning the publishing of the article is made by the editorial 
board. Summaries in two languages, lists of literary sources, footnotes 
and abbreviations are not included in the text length. 

Articles will be published only after being reviewed and being 
checked by plagiarism detection software. 
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