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ՀՏԴ 81`1 

Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը     
Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական     

իրողությունների վկայմանիրողությունների վկայմանիրողությունների վկայմանիրողությունների վկայման    
    

Ալթունյան ԷդիտաԱլթունյան ԷդիտաԱլթունյան ԷդիտաԱլթունյան Էդիտա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր.    բառապաշար, ժամանականշություն, ժողովրդա-
կան լեզվամտածողություն, ժամանակի ավանդական ընկալում, պատ-
մական դեպքեր ու դեմքեր, ժամանակի չափելիություն և ճանաչելիություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Սույն հոդվածում նպատակ ենք հետապնդում ուսումնասիրել 

Ղարաբաղի բարբառում ժողովրդականլեզվամտածողությամբ ժամանա-
կանիշի արժեք ձեռք բերած և մեր լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում 
բառային իրացում ստացած այն միավորները, որոնք հատկանշական են 
իրենց լեզվական բնութագրով և պատմաճանաչողական հասցեականու-
թյամբ:  

Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակում մեր առջև խնդիր ենք դրել 
առանձնացնելու և քննելու պատմական խոշոր իրադարձությունների ու 
պատմության մեջ հետք թողած նշանակալի անձանց անունների 
վկայությամբ ու զուգորդությամբ ձևավորված այն միավորները, որոնք 
ժողովրդական լեզվագիտակցությամբ դարձել են ժամանականիշ՝ օգնե-
լով կողմնորոշվելու ժամանակի անվերջանալի հարահոսում։ 

Ղարաբաղի բարբառում վկայվող ժամանականիշ այդ միավորների 
քննությունը կարևորվում է նախ՝ որպես ժամանակը հաշվարկելու միջոց, 
երկրորդ՝ իբրև տվյալ ժամանակաշրջանի պատմական իրողությունները 
ճանաչելու, տվյալ ժամանակաշրջանը հասցեավորող պայման, որոնք էլ 
պայմանավորում են ընտրված թեմայի արդիականությունը։ 

Ուսումնասիրության տեսական կարևոր խնդիրը տվյալ միավորների 
քննությունն է Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարային հիմքի վրա՝ հայե-
րենի բառապաշարի համապատկերում, իսկ գործնական նշանակու-
թյունը բարբառագիր ստեղծագործություններից, բանահյուսական նյու-
թերից, բանավոր աղբյուրից քաղված օրինակներով դրանց ընկալումներն 
ու մշակութապատմական հիմքերը բացահայտելն է:  
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Մյուս կողմից գործնական արժեքը կարևորվում է նաև բառապաշա-
րային հենքի վրա թեմատիկ այդ բառամիավորների միկրոհամակարգերի 
ստեղծման տեսանկյունից:  

Ժամանակը հաճախ ճանաչելի ու չափելի է դառնում ժողովրդի 
հիշողության մեջ անջնջելի հետք թողած նշանակալից իրադարձություն-
ների, պատմական դեպքերի հետ կապելով [1, 74]: Հինավուրց և ողբեր-
գություններով լի պատմություն է ունեցել հայ ժողովուրդը: Մեկը մյուսին 
հաջորդած պատերազմներ, ճակատամարտեր, գաղթեր, տեղահանու-
թյուններ, զանգվածային ջարդեր. ահա այն ամենը, ինչն ուղեկցել է մեր 
ժողովրդին նրա գոյության ողջ ընթացքում: Պատմական այդ դեպքերն ու 
իրադարձությունները չմոռացվեցին և ժողովրդի լեզվամտածողության 
մեջ դարձան ժամանակն ամրակայելու ձևեր ու միջոցներ: Հաճախադեպ 
են պատերազմների, նշանավոր ճակատամարտերի հիշատակություն-
ները ժամանակի հարահոսի մեջ կողմնորոշվելիս: 

Տասնամյակներ են անցել Երկրորդ աշխարհամարտի ահասարսուռ 
օրերից, սակայն պատերազմի հուշը դեռևս թարմ է ժողովրդի հիշողու-
թյան մեջ: Այդ մասին խոսելիս, հատկապես տարեցները, պարզապես 
ասում են՝ կըռըվէնկըռըվէնկըռըվէնկըռըվէն.... 

ԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվը վեր ըսկըսվից, մըհէնգյ քըռասսունմին թիվան մինչէվ 
քըռասունվէց թիվը էն ըմ լ³լ կուլխօզումը համ բիրիգ³դիր, համ պարտ-
կազմակերպության քարտուղար [4, 337]://ԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվըԿըռըէվը վէր վիրչացավ, 
հըղըղօթուն ընգավ, մէր սըրտէրն էլ հըվացավ [5, 337]: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին խոսելիս հաճախ է 
օգտագործվում նիմէցիննիմէցիննիմէցիննիմէցին    կըռըվավըկըռըվավըկըռըվավըկըռըվավը բառակապակցությունը, որը և առանց 
լրացուցիչ պարզաբանումների մատնանշում է համապատասխան ժա-
մանակահատվածը. 

Քըռասնըմին թըվին, նիմէցիննիմէցիննիմէցիննիմէցին    կըռըվավըկըռըվավըկըռըվավըկըռըվավը, հիշքան տըղամարթ կա, 
լուխճին տարալ ըն կըռըէվ:  

Երկրորդ աշխարհամարտի ցավոտ ու ողբերգական հուշերը իրենց 
արտահայտությունը գտան նաև ժողովրդական բանահյուսական նմուշ-
ներում՝ մասնավորապես ժողովրդական խաղիկներում և վիճակի կամ 
ջանգյուլումի երգերում. 

 Մըթենըն ընգավ ս³րին ա, 
    ԿըռևնԿըռևնԿըռևնԿըռևն    ընգածընգածընգածընգած    տարինտարինտարինտարին    աաաա,,,, 
 Աշկըս քըեզ տըեսած օրան 
 Կըլոխըս ժեռ քարին ա [2, 50]: 
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Ժողովրդական խաղիկներում և վիճակի երգերում հաճախ հիշա-
տակվում են նաև Երկրորդ աշխարհամարտի հետ անմիջաբար առնչվող 
տեղանուններ ու անձնանուններ, որոնք ինքնին հասկանալի են դարձ-
նում, թե խոսքը պատմական որ իրադարձության մասին է՝ առանց կոնկ-
րետ թվականի հիշատակության. 

Ա՜խ, սև ա սրտիս մըեչը,  Բանակային գյáõլլ³ մաղի, 
Էս ա տըեռալ մըեր վըերչը,  Թող դáõշմ³նը կըտաղի, 
Ջ³հիլ տղորց կյըրըեզմանը  Հա՜յ ըրա, ֆրիցը քըշի, 
Տըեռավ սըվըթոխ ԿյերչըԿյերչըԿյերչըԿյերչը    [2, 84]:  ՀիտլերինՀիտլերինՀիտլերինՀիտլերին կլոխը թաղի [2, 106]: 

Հանդիպում ենք նաև Առաջին աշխարհամարտը (1914-1918 թթ.) 
առանց թվական հիշատակության նկարագրող արտահայտության՝  

առաչիառաչիառաչիառաչի    կըռվավըկըռվավըկըռվավըկըռվավը////////կըռվէնկըռվէնկըռվէնկըռվէն, ինչպես՝ Ավ³քյ ³մին առաչիառաչիառաչիառաչի    կըռվավընկըռվավընկըռվավընկըռվավըն էլ ա 
լ³լ [5, 313]: 

Հավանաբար 20-րդ դարի սկզբի արյունալի անցքերին է վերաբերում 
Մ. Գրիգորյան-Սպանդարյանի հավաքագրած տաղիկներում հանդիպող 
կաղթականիկաղթականիկաղթականիկաղթականի    տարիտարիտարիտարի բառակապակցությունը։ Բնականաբար առանց լրա-
ցուցիչ պարզաբանումների այն ավելի հասկանալի կլինի արևմտյան 
տարածքի մարդկանց, սակայն, իբրև որոշակի ժամանակահատված 
մատնանշող արտահայտություն, տարածվել է նաև արևելյան խմբակցու-
թյան բարբառներում. 

 Արտ ըմ վարալ, կյ³րի յա, 
    ԿաղթականիԿաղթականիԿաղթականիԿաղթականի    տարիտարիտարիտարի յա, 
 Նամուս-ղեյրաթավ խալխ ընք, 
 Էլհա ախպերըս վարի յա [2, 40]: 
Ղարաբաղի բարբառում ժամանականշության արժեք են ձեռք բերել 

այնպիսի բառեր ու բառակապակցություններ, որոնք ի հայտ են եկել 
ժողովրդի հասարակական, քաղաքական և տնտեսական կյանքում տեղի 
ունեցած կարևոր փոփոխությունների ու իրադարձությունների հետևան-
քով: Հայաստանի խորհրդայնացումից և խորհրդային կարգերի հաստա-
տումից հետո ժողովրդի բառապաշար ներթափանցած այնպիսի արտա-
հայտություններ, ինչպիսիք են՝ սավէտսավէտսավէտսավէտ, կալխօզկալխօզկալխօզկալխօզ, սավխօզսավխօզսավխօզսավխօզ և այլն, ծնեցին 
նաև դրանց հաստատման շրջանը մատնանշող արտահայտություններ, 
կապակցություններ, որոնք այսօր էլ ընկալելի ու հասկանալի են հանրու-
թյան համար նույնիսկ առանց լրացուցիչ պարզաբանումների: Այս բա-
ռերն ու բառամիավորները ժամանականշություն են արտահայտում գե-
րազանցապես վախտվախտվախտվախտ բաղադրիչի զուգորդությամբ: Բերենք օրինակներ. 
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ՍավէտինՍավէտինՍավէտինՍավէտին    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն կաղնէն կըտրալ ըն, խաչքարըն էլ 
կուտըրհատալ, ածալ ծûրը [5, 205]://ԿալխօզինԿալխօզինԿալխօզինԿալխօզին    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն նախագան վար 
խօսում ար, ժուղօվուրթը քար կըտըրած ըսկանում ին [4, 300]: 

Խաղիկներում նաև հնաբանություն դարձած այդ բառամիավորներով 
է ժամանակը վկայված. 

    ՍավետՍավետՍավետՍավետ, տու էս հի՞նչ լ³վ ըս, 
 Ժողովուրթին սըրտավըն ըս, 
 Ալ բայդաղըտ ամման տըեղ, 
 Բուրժույներին մըեծ ցավըն ըս [2, 249]: 

ՍավէտըՍավէտըՍավէտըՍավէտը, օրթնվէ, Ղարաբաղ կյալանը յէտը էտ էրկու շէինին մաչին 
իսկական բըրիշօթուն ա ըստըէղծվալ [4, 362]: 

Իսկական ժամանականիշ հասկացությունների արժեք են ձեռք բերել 
մինչէվմինչէվմինչէվմինչէվ    շարժումըշարժումըշարժումըշարժումը    ընգընէլըընգընէլըընգընէլըընգընէլը, շարժումէնշարժումէնշարժումէնշարժումէն    վախտըվախտըվախտըվախտը, շարժումաշարժումաշարժումաշարժումա    յըյըյըյըէէէէտտտտ    և նման 
այլ բառակապակցությունները, որոնք կապվում են արցախյան գոյա-
մարտի հետ: Դրանք օգնում են ճիշտ կողմնորոշվելու մոտ 30 տարվա 
վաղեմություն ունեցող դեպքերի, իրադարձությունների կատարման ժա-
մանակը պարզաբանելիս: 

ՇարժումըՇարժումըՇարժումըՇարժումը    վէրվէրվէրվէր    ընգալաընգալաընգալաընգալա, փախէփախըն էլ նըհէտը ըսկըսվալ 
ա://ՇարժումաՇարժումաՇարժումաՇարժումա    յըյըյըյըէէէէտտտտ    մէր ժօղօվուրթէն թ³հրը շատ ա փօխվալ բիդի լ³վը, 
թօրքը էլ ամմէն սըհաթ կարէլ չի նի մըննէ մէր յէրգիրը [5, 327]: 

Նկարագրական եղանակով Արցախյան շարժման ժամանակահատ-
վածն է նշում ՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղա    կըռվավըկըռվավըկըռվավըկըռվավը////////կըռվէնկըռվէնկըռվէնկըռվէն բառակապակցությունը, 
ինչպես՝ ՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղաՂարաբաղա    կկկկըռվէնըռվէնըռվէնըռվէն թáõնդ մամէնտըն ա, գըրադը շօմփաշօմփ 
վէր ա թակում [ԱԲ, 345]: 

Հայ ժողովրդին անլուր տառապանքներ բերած քսաներորդ դարը 
եզրափակվեց մեր պատմության ամենափառահեղ էջերից մեկով՝ Շուշիի 
հաղթանակով: Սակայն արցախյան ազատամարտից առաջ էլ Շուշին 
բազմիցս ենթարկվել է թշնամիների ուխտադրուժ հարձակումներին: Այս-
պես՝քաղաքի հին անվանման հետ են կապվում ղալաղալաղալաղալա    շինիլշինիլշինիլշինիլ և ղալաղալաղալաղալա    
տըտըտըտըէէէէռնալռնալռնալռնալ    արտահայտությունները, որոնք ներկայացնում են Շուշիի 
կործանումը և Շուշիի բնակչության կոտորածը 1920 թվականին՝ թուրք և 
ադրբեջանցի հրոսակների ձեռքով: 

1920 թվականի Շուշիի այս ողբերգությունը, որ անջնջելիորեն 
դրոշմվել է ժողովրդի հիշողության մեջ, հիմք դարձավ ՇուշինՇուշինՇուշինՇուշին    / / / / ՂալանՂալանՂալանՂալան    
էրվէլանէրվէլանէրվէլանէրվէլան    յըյըյըյըէէէէտըտըտըտը բառակապակցության համար՝ նկարագրական եղանակով 
բնորոշելով տվյալ ժամանակաշրջանը, նաև ժամանակի մեջ կողմնորոշ-
վելու միջոց դարձնելով այն. 
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 Էս ըխճըկանը անըմը Մարյան ա, Պահից, պաշտից հըր³քáõրը, 
 Նախշը տըեղը մին ջան ա, Նախանձ կապից մըր³քáõրը, 
    ՂալանՂալանՂալանՂալան    էրվելանէրվելանէրվելանէրվելան    ետըետըետըետը ՇուշիՇուշիՇուշիՇուշի, , , , քուքուքուքու    էրվելանտէրվելանտէրվելանտէրվելանտ    ետըետըետըետը 
 Կարըմ չի թա դինջանա [2, 45]: Կըլխըմըս հ³ր, մ³ր, հըր³քáõրը [2, 96]:    

Արցախցու մտածողության մեջ ժամանակի հոլովույթում կողմնորոշ-
վելու միջոցներից է մեծ ավերածություններ պատճառած, մարդկանց 
հիշողության մեջ անջնջելի հետք թողած 1988-ի երկրաշարժը։ Աղետալի 
այս իրադարձությունը ժողովրդի մեջ ամրակայվել է ՄեծՄեծՄեծՄեծ    շաջշաջշաջշաջ կայուն 
բառակապակցությամբ, որն առանց թվական հիշատակության էլ ճշգրիտ 
ժամանակահատված է մատնանշում։ Ինչպես՝ Օխտը եխծե յա ըլ³լ, ՄեծՄեծՄեծՄեծ    
շաջավըշաջավըշաջավըշաջավը լոխ փոլ ա եկալ, ընգալ վեղեն տակը [3, 91]://ՄեծՄեծՄեծՄեծ    շաջավըշաջավըշաջավըշաջավը տները 
պարան ա եկալ, ժղովուրթը քոչալ ա ըստեղ-ընդեղ [3, 91]: 

Ղարաբաղի բարբառում գործառում են նաև նշանավոր մարդկանց 
անունների հետ զուգադրվող ժամանականիշ ձևեր: Այսպես, շատ հին, 
անհիշելի ժամանակները նկատի ունենալով՝ բարբառում գործածվում են 
ինչպես սովորական բառեր ու արտահայտություններ՝ քքքքյյյյûûûûհնահնահնահնա    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն, 
տականանտականանտականանտականան, աթադանաթադանաթադանաթադան----բաբադանբաբադանբաբադանբաբադան, , , , ղադմինղադմինղադմինղադմին    դդդդûûûûվրինվրինվրինվրինև այլն, այնպես էլ 
ժողովրդի խոսքում լայն տարածում ունեցող նկարագրական ձևեր, որոնք 
կապվում են նշանավոր մարդկանց անունների հետ՝ Ադամ նախահոր, 
Նոյ նահապետի և այլն: Օրինակ՝ 

ՔՔՔՔյյյյûûûûհնահնահնահնա    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն    ըստըէղ մին կընէգյ ա լ³լ ըպրէս՝ áõր³ն չûրքյ տըղէն, 
մինգյէլ ըխճըկանը նըհէտ [5, 215]://Ըսէս ըն՝ տականանտականանտականանտականան ըստըէղ 
քըրքարօտ տըէղ ա լ³լ՝ քարը քարավը տուված, քըշկըռված [ԱԲ, 203]: 

//ԱթադանԱթադանԱթադանԱթադան----բաբադանբաբադանբաբադանբաբադան յըէկած զáõրáõց ա [5, 200]://ՂադմինՂադմինՂադմինՂադմին    դդդդûûûûվրինվրինվրինվրին    
Ղարաբաղըմը ճըրհեղեղ ա ինիս, պըեցáõր սարեր ա ինիս [2, 313]: 

Ընդգծված բառերն ու կապակցությունները հին, անցած-գնացած 
ժամանակներից նշանակությունն ունեն: 

Սակայն խոսքի առավել պատկերավոր լինելը, նկարագրվող դեպքի, 
իրողության, երևույթի կամ գործողության հնությունն ավելի է ընդգծվում, 
երբ գործածվող ժամանականիշ ձևերը զուգադրվում են նշանավոր մարդ-
կանց անունների հետ: Օրինակ՝ ԸդամէնԸդամէնԸդամէնԸդամէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց արտահայտությունն 
ունի ի սկզբանե, Ադամից սկսած, շատ հնուց նշանակությունները և 
հաճախ է գործածվում ժողովրդի խոսքում՝ իբրև ժամանակի ամրակայ-
ման ավանդական ձև ժողովրդի լեզվամտածողության մեջ. 

    ԸդամէնԸդամէնԸդամէնԸդամէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց ա էտ պէնը ³դաթ ընգալ [6, 28]: 
Առավել ընդունված է Նոյ նահապետի անունը հիշատակելու միջո-
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ցով որևէ երևույթի կատարման ժամանակը հին, անցած-գնացած ժամա-
նակների հետ զուգորդելը [1, 77]: Ղարաբաղի բարբառում գործածական 
են ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց    / / / / դդդդáõáõáõáõրվրվրվրվ³³³³նցնցնցնց, ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    թըվինթըվինթըվինթըվին    / / / / դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին    արտահայտություն-
ները, ինչպես՝ 

Մացակը ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց մին կացէն օնէ [6, 563]://Ա՛ մարթ, էտ ՆօյինՆօյինՆօյինՆօյին    
թըվինթըվինթըվինթըվին ա իլ³լ, վէր կընէգյը մարթին վըէննէրը լըվացալ ա [6, 563]: 

Վաղ անցյալում տեղի ունեցած որևէ դեպք կամ իրողություն հիշելիս 
ժողովրդի խոսքում հաճախ են կիրառվում ՆՆՆՆ³³³³բբբբáõáõáõáõնննն    դդդդáõáõáõáõրվրվրվրվ³³³³նցնցնցնց    / / / / թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց, , , , 
ՆՆՆՆ³³³³բբբբáõáõáõáõնննն    դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին    / / / / թըվինթըվինթըվինթըվին    արտահայտությունները, ինչպես՝ ՆՆՆՆ³³³³բբբբáõáõáõáõնննն    
դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին ասված խօսկ ա: 

Խոսքը հավանաբար վերաբերում է 19-րդ դարի վերջին իր ավազա-
կաբարո և թալանչիական գործունեությամբ հայտնի ղաչաղ Նաբուն: 

Հայ ժողովրդի հիշողության մեջ անջնջելի հետք են թողել միջին-
ասիական զորապետ Լենկ-Թեմուրի կործանիչ արշավանքները: Ավան-
դության համաձայն՝ Լենկ-Թեմուրի զորքերը հասել են մինչև Արցախի 
Մարտակերտ քաղաքը՝ ավերելով հայկական բնակավայրերը և անխնա 
կոտորելով բնակչությանը: Լենկ-Թեմուրի անունը դարեր շարունակ 
մնաց ժողովրդի հիշողության մեջ, և նրա արշավանքների շրջանում տեղի 
ունենցած որևէ դեպք կամ իրադարձություն հիշելիս մարդիկ օգտագոր-
ծում են ԼէնկԼէնկԼէնկԼէնկ----ԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց////վախտէրքըվախտէրքըվախտէրքըվախտէրքը    արտահայտութունը. 

Էս անումը ԼէնկԼէնկԼէնկԼէնկ----ԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէն    վըխտանցվըխտանցվըխտանցվըխտանց ա [5, 200]://ԼէնկԼէնկԼէնկԼէնկ----ԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէնԹէմուրէն    
վախտէրքըվախտէրքըվախտէրքըվախտէրքը Ղարաբաղ էրկու հարուստ, ըստուծասէր իշխան ա ինիս՝ 
մինը խըծըպըրթէցէ, մինը՝ ամարասցէ [5, 202]: 

Այսպիսի արտահայտութուններ կիրառելիս խոսողը նախապես 
համոզված է, որ իր խոսքը բացատրության կարիք չունի և հասկանալի է 
խոսակիցներին [2, 75]: 

Ղարաբաղի բարբառում ժամանականիշի արժեքով կիրառվում են 
ՆիկալայինՆիկալայինՆիկալայինՆիկալային    դդդդáõáõáõáõրվրվրվրվ³³³³նցնցնցնց    / / / / թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց, , , , ՆիկալայինՆիկալայինՆիկալայինՆիկալային    դդդդáõáõáõáõրվինրվինրվինրվին    / / / / թըվինթըվինթըվինթըվին    կապակցու-
թյունները, որոնք նախորդների նման գործածվում են շատ հին, անհիշելի 
ժամանակների դեպքերը, իրադարձությունները հիշելիս, ինչպես՝ 
ՆիկալայինՆիկալայինՆիկալայինՆիկալային    թըվանցթըվանցթըվանցթըվանց    մընացած պէն ա:  

Բնականաբար, խոսքի նյութը կապվում է ռուսական վերջին կայսր 
Նիկոլայ 2-րդի ապրած ժամանակի հետ: Նրա օրոք 1903 թ. հունիսին 
ընդունվել էր հայ եկեղեցու ունեցվածքի բռնագանձման օրենքը, 1905 թ. 
արհեստական կերպով սանձազերծվել էին հայ-թաթարական բախում-
ները: Եվ վերջապես, նրա օրոք՝ 1915թ. ամռանը, ռուսական զորքերն 
առանց որևէ բացատրության նահանջեցին Վանի վիլայեթից՝ մահվան 
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դատապարտելով այնտեղ մնացած բնակչությանը: Հասկանալի է, որ 
ժողովրդին այսքան տառապանքներ բերած գործչի անունը հեշտությամբ 
չպիտի մոռացվեր: 

Նիկոլայ 2-րդի անվան հետ է զուգորդվում նաև ցարէնցարէնցարէնցարէն    վըխտէնվըխտէնվըխտէնվըխտէն    
ժամանականիշ բառակապակցությունը. ՑարէնՑարէնՑարէնՑարէն    վըխտէվըխտէվըխտէվըխտէնննն ըստըղէրքէս 
յըրա մին գուբեռնատըր ա իլ³լ [5, 225]: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Պատերազմների, նշանավոր ճակատամարտերի, հայտնի մարդ-
կանց անունների հետ կապվող դեպքերի, իրադարձությունների ժամա-
նակը հիշողության մեջ ամրակայելու և դրանց հիշատակությամբ այլ 
իրադարձությունների ու գործընթացների ժամանակը ճշգրտելու նպա-
տակով կիրառվող ժամանականիշ միավորները կարող են հասցեագրվել 
և գործառել միայն մի որոշակի ժամանակահատվածում, իսկ հետագա-
յում դրանք դառնալու են ժամանակահատվածների տարորոշման նիշեր՝ 
իրենց պարունակում ներառելով նաև այդ ժամանակահատվածի պատ-
մահասարակական դեպքերի անդրադարձները:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բառնասյան Ջ. Ա., Ժամանականիշ բառերը հայերենի բարբառնե-
րում, Երևան, 2009: 

2. Գրիգորյան-Սպանդարյան Մ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղի բանահյու-
սությունը, Երևան, 1971: 

3. Հարությունյան Լ. Հ., Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, 
Երևան, 1991: 

4. Պողոսյան Ա. Մ., Հադրութի բարբառը, Երևան, 1965: 
5. Սարգսյան Ա. Յու., Արցախի բանահյուսությունը, Երևան, 2015: 
6. Սարգսյան Ա. Յու. Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2003: 
 

        



– 15 – 
 

ВербалВербалВербалВербальная реализация форм фиксацииьная реализация форм фиксацииьная реализация форм фиксацииьная реализация форм фиксации    времени времени времени времени     
в карв карв карв карабабабабахском диалекте на основе констатацииахском диалекте на основе констатацииахском диалекте на основе констатацииахском диалекте на основе констатации    

исторических событийисторических событийисторических событийисторических событий    
Алтунян ЭдитаАлтунян ЭдитаАлтунян ЭдитаАлтунян Эдита    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: словарный запас, обозначение времени, народное 

языковое мышление, традиционное восприятие времени, исторические 
события и деятели, измерение и узнаваемость времени 

В языковом сознании народа время является одним из важнейших 
средств адаптации к определенному образу жизни. Онօ также включает в 
себя традиционные способы фиксации времени, генерирующие 
зарождение народного лингвистического мышления. 

Эти лексические единицы значимы как своим языковым описанием, 
так и своей историко-познавательной адресованностью. 

Примечательно, что обо всех важных исторических событиях в языке 
народа свидетельствуют единицы времени, которые становятся как 
средством исчисления времени, условием познания исторических реалий 
данного периода, так и единицами, относящимися к данному периоду 
раскрывая особенности мышления народа Арцаха, критерии оценки 
явлений, проявления поведения. 

В качестве знаков и явлений материального мира рассматриваются те 
словесные единицы, с помощью которых традиционным способом 
происходит восприятие и фиксация времени. 
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The Verbal Realization of the Forms The Verbal Realization of the Forms The Verbal Realization of the Forms The Verbal Realization of the Forms     
of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect of the Consolidation of Time in the Karabakh Dialect     

according to the Evidence of Historical Realitiesaccording to the Evidence of Historical Realitiesaccording to the Evidence of Historical Realitiesaccording to the Evidence of Historical Realities    
    

Altunyan EditaAltunyan EditaAltunyan EditaAltunyan Edita    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: vocabulary, timing, folk linguistic thinking, traditional 
perception of time, historical events and figures, measurability and 
recognizability of time 

In folk linguistic thinking, timing is one of the most important means of 
adjusting one’s lifestyle. It also includes traditional ways of consolidating time, 
as the origins of linguistic thinking. These lexical items are significant both in 
their linguistic description and historically cognitive address. 

It is remarkable that all the important historical events in the language are 
evidenced by time units, which become both a means of calculating time, a 
condition for recognizing the historical events of a given period, and units 
addressing the given period, revealing the mindset of the people of Artsakh, the 
criteria by which they evaluate the phenomenon, the manifestations of their 
code of conduct. 

As signs of objects and phenomena of the material world, such lexical 
items are examined as traditional ways of perceiving and consolidating time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    01010101.0.0.0.03333....2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    21.03.21.03.21.03.21.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
    



– 17 – 
 

ՀՏԴ 811.19 

ժժժժամանակակիցամանակակիցամանակակիցամանակակից    հայերենիհայերենիհայերենիհայերենի    չեզոքչեզոքչեզոքչեզոք    սեռիսեռիսեռիսեռի    բայերիբայերիբայերիբայերի    ստորոգառությունըստորոգառությունըստորոգառությունըստորոգառությունը    

Գրքիկյան Լալա Գրքիկյան Լալա Գրքիկյան Լալա Գրքիկյան Լալա     

Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. Հանգուցային բառեր և բառկապակցություններ. արժույթ, անանցո-
ղական բայեր, բաղադրյալ ստորոգյալ, ստորոգելի, հանգույց, եղանակա-
վորիչ բայ, էական բայ, կապակցելիություն 

Նախաբան: Նախաբան: Նախաբան: Նախաբան: Արժույթի դրսևորումներից է ստորոգառությունը, 
այսինքն՝ բայի՝ ստորոգելի ստանալու հատկությունը, որով բնութա-
գրվում են դիմավոր բայերը: 

Ստորոգառական արժույթն անմիջականորեն առնչվում է բայա-
կենտրոն ուսմունքի դրույթներին, որի հետևորդներից է նաև հայ լեզվա-
բանության մեջ այդ ուսմունքի հիմնադիր Մ. Աբեղյանը: 

Ի տարբերություն ժամանակակից հայերենի բայի խնդրառական և 
պարագաառական արժույթների, որոնք կարող են իրականանալ թե՛ 
անդեմ և թե՛ դիմավոր ձևերի պահանջով, ստորոգառությամբ օժտված են 
միայն դիմավոր բայերը: Ասվածը նշանակում է, որ բառակապակցության 
մակարդակում ստորոգառություն չի կարող կատարվել, այն իրականա-
նում է միայն նախադասության (հաղորդակցական) մակարդակում: 

Ստորոգառությունից բացի՝ ժամանակակից հայերենում դիմավոր 
բայերի արժույթի դրսևորումներից են նաև ենթակաառությունն ու կոչա-
կանառությունը, որոնցից ստորոգառությունը էականորեն տարբերվում է. 

1. Եթե ենթակաառու և կոչականառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը 
անհամեմատ մեծաթիվ են, ապա ստորոգառու չեզոք սեռի բայերի թիվը չի 
գերազանցում երկու տասնյակը (աշխատել, գնալ, դառնալ, եմ, երթալ, 
երևալ, ընկնել, թվալ, լինել, կանգնել, կենալ, հանդիսանալ, ձևանալ, 
մեծանալ, մնալ, ներկայանալ, նստել և այլն): Նշենք, որ սրանցից դառնալ, 
եմ, թվալ, լինել բայերը կարող են կապակցվել գոյականների, դերանուն-
ների, դերբայների, կապական կառույցների, փոխանունների, մյուսները 
այս առումով սահմանափակություն են դրսևորում: 

2. Եթե ենթակաառու և կոչականառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը 
կարող են ստանալ միայն ուղղական հոլովով արտահայտված բաղադրիչ 
(համապատասխանաբար ենթակա և կոչական), ապա ստորոգառու 
չեզոք սեռի դիմավոր բայերն ունեն կապակցելիության լայն հնարավո-
րություն. նրանց կապակցվող ստորոգելիները կարող են արտահայտվել 
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ոչ միայն թեքվող խոսքի մասերի տարբեր հոլովաձևերով, այլև թեք հոլո-
վաձևերով ու կապերով ձևավորված կապակցություններով: 

3. Եթե չեզոք սեռի ենթակաառու և կոչականառու բայերը ենթակա և 
կոչական են ստանում միայն համաձայնության եղանակով, ապա ստորո-
գառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը ստորոգելի կարող են ստանալ ոչ 
միայն համաձայնության, այլև կառավարման եղանակներով: 

Ստորոգյալի կազմության հարցին անդրադարձել են պարզ նախա-
դասությունն ուսումնասիրող շարահյուսագետները, որոնց թվում են՝ 
Մ. Աբեղյան, Վ. Առաքելյան, Գ. Ջահուկյան, Ս. Աբրահամյան, Հ. Օհանյան, 
ինչպես նաև բուհական դասագրքերի հեղինակներ՝ Ս. Գյուլբուդաղյան, 
Մ. Ասատրյան, Ռ. Իշխանյան և ուրիշներ։ Մենք հետևում ենք այն 
լեզվաբաններին (Մ. Աբեղյան, Ս. Աբրահամյան, Հ. Օհանյան, Ս. Գյուլբու-
դաղյան, Մ. Ասատրյան, Ռ. Իշխանյան), որոնք առանձնացնում են կազ-
մությամբ պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալներ1: 

Ստորոգառության տեսանկյունից մեզ հետաքրքրում են բաղադրյալ 
ստորոգյալները, որոնք, ի տարբերություն պարզ ստորոգյալների, նախա-
դասության մեկ անդամ լինելով հանդերձ, բաղադրված են շարահյու-
սույթներից, որոնցից մեկը՝ դիմավոր բայով արտահայտվածը, կատարում 
է հանգույցի, իսկ մյուսը՝ ստորոգելիի դեր2։ Սրանցից ստորոգառությամբ 
օժտված է հանգույցը, որի ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է սույն հոդ-
վածը։ 

Ժամանակակից հայերենում բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույցի 
դերով կարող են հանդես գալ շուրջ երկու տասնյակ բայեր, որոնք էլ հենց 
ստորոգառու բայերն են՝ դառնալ, եմ, ընկնել, թվալ, լինել, կամ, կտրել, 

                                                                 
1 Ի տարբերություն այս կարծիքի՝ Վ. Առաքելյանը բարդ ստորոգյալ է համա-

րում անվանական և բայական ստորոգյալների կապակցությունը (կարող, պար-
տավոր, անկարող, մտադիր և այլն + եմ // լինել) [3, 134-181: 2, 144-176], իսկ 
Գ. Ջահուկյանը նկատի ունի այն ստորոգյալները, որոնք՝ ա) կազմված են պարզ 
կամ բաղադրյալ ստորոգյալի և անորոշ դերբայի միացությամբ, բ) ունեն 
դարձվածային-հարադրական արժեք [6, 412-413]: 

2 Բաղադրյալ ստորոգյալների կազմում առկա շարահյուսույթների մասին հայ 
լեզվաբաններից դիտարկում ունի Հ. Հարությունյանը: Նա բաղադրյալ բայ-
ստորոգյալը համարում է շարահյուսորեն վերլուծելի, կառավարմամբ կապակց-
ված կառույց, ստորոգելին՝ առանձին շարահյուսույթ, որը հանդես է գալիս որպես 
բայ-ստորոգյալի լրացում, իսկ շարահյուսական հարաբերությունն ըստ բնույթի՝ 
ստորոգառություն [5, 181-184]: 
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նստել, պատկերանալ և այլն։ Օրինակ՝ Նինոսը տեսնելով Արամի քաջու-
թյուններն ու հաղթանակները, առերևույթ բարեկամ է ձևանում…. (ՍրՀ*): 
Աշխենը ժամանակ-ժամանակ մեկ էլ ուրիշի կին է թվում (ՀՄ 1, 146): 
Բարով, խերով տղաս ուսումը ավարտի ու գա իր տնտեսությանը տեր 
կանգնի (ՏԽ*): Առջևում Եղվարդն է, կենտրոնը Նաիրիի, որն ինձ պատկե-
րանում է որպես ռոմանտիկ կղզի (ԶԲ*): – Գերմանիան թուրքերին 
թիկունք է կանգնում,– ասաց քեռի Լևոնը (ԼԶՍ*): 

Մեր կողմից քննության են ենթարկվում այն հանգույցները, որոնց 
ստորոգելին կապակցվում է կառավարման ու համաձայնության եղա-
նակներով և կարող է արտահայտված լինել գոյականների, առարկա ցույց 
տվող դերանունների, անորոշ դերբայի ու փոխանունների ուղիղ կամ թեք 
հոլովաձևերով, ինչպես նաև կապական կառույցներով։ Այդ է պատճառը, 
որ մեր ուսումնասիրության դաշտից կազմությամբ պարզ ստորոգյալը 
դուրս է մնում. այն մեկ ամբողջական կառույց է, որը, կազմությամբ 
համադրական կամ վերլուծական լինելով հանդերձ (հմմտ. գրեմ – գրում 
եմ), իր կազմում շարահյուսույթներ չի պարունակում: Եմ բայն այստեղ 
օժանդակ գործառույթ ունի. փոխարինում է դիմաթվային վերջավորու-
թյուններին: 

Ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի բայերի ստորոգառության 
արժույթը մինչ օրս առանձին քննության չի ենթարկվել: Սույն հոդվածում 
մեր նպատակն է ներկայացնել այդ բայերի ստորոգառական արժույթի 
արտահայտությունը, որը կատարելիս առաջնորդվել ենք նկարագրական, 
վերլուծական և համադրական մեթոդներով: 

Ժամանակակից հայերենում ստորոգառությամբ առանձնանում են 
թե՛ ներգործական, թե՛ կրավորական և թե՛ չեզոք սեռի բայեր, որոնք այդ 
հատկությունը դրսևորում են բաղադրյալ ստորոգյալների հանգույցի 
դերում: 

Ժամանակակից հայերենում կապակցման տարբեր հնարավորու-
թյուններով աչքի են ընկնում ոչ միայն բաղադրյալ ստորոգյալները՝ 
կապակցվելով նախադասության կազմում առկա ենթակայի, կոչականի, 
խնդրի և պարագայի հետ, այլև բաղադրյալ ստորոգյալների բայական 
հանգույցները, որոնք կարողանում են ստանալ տարբեր միջոցներով 
արտահայտվող ստորոգելիներ: Բայի ստորագառական արժույթը 
հետաքրքրական է նաև նրանով, որ ներկայացնում է ներքին շարահյու-
սության կապակցման ոլորտը:  
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«Չեզոք սեռի ստորոգառու բայ-ստորոգելի» կաղապարի շրջանակնե-
րում ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի բայերի ստորոգառությունը 
կարող է արտահայտվել հետևյալ մասնակաղապարներով ՝ 

1. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + գոյական կապակ-
ցությամբ, որում գոյականով արտահայտված ստորոգելին կարող է 
հանդես գալ տարբեր հոլովներով, այդ թվում՝ 

1.1. ուղղական հոլովով, որը եղանակավորիչ կամ էական բային 
կապակցվում է եզակի և հոգնակի թվերով և որոշյալ ու անորոշ առում-
ներով: Դիտարկենք դրանք առանձին-առանձին: 

1.1.1. Ինչպես և ենթադրվում է, չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ 
էական բայի հետ եզակի ուղղական հոլովով գոյականը հանդես է գալիս 
երկու ձևով` 

ա) եղանակավորիչ բայով և որոշյալ առմամբ եզակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ Սիլվանը այդ տան տերն էր .... (ՍԶԵԺ2, 13): .... քթիս կպնող 
դառը ծուխը Աղաբեկ տացուիս ծուխն է (ԼԽՊ, 8): …. ամառը 
չոբանի հարազատ ծնողն է (ՎխԱ*): 

բ) Եղանակավորիչ բայով և անորոշ առմամբ եզակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ Որ ինձ հետդ չես տանում, ես պրոֆեսոր չեմ (ՀՄ2, 7): .... ես քեզ 
շատ սիրեցի, դու լավ մարդ ես եղել (ՓՎ*): .... Ու Մեսրոպի սուրբ հան-
ճարով Դարձել է գիր ու մագաղաթ, Դարձել է հո՜ւյս, դարձել դրո՜շ, Պահել 
երթը մեր անաղարտ... (ՍԿ*): 

1.1.2. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայի հետ հոգնակի 
թվի ուղղական հոլովով գոյականը նույնպես հանդես է գալիս երկու ձևով՝ 

ա) եղանակավորիչ բայով և որոշյալ առմամբ հոգնակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ …նրա միակ ծանոթներն ուսուցիչներն են …. (ՍԶԵԺ3, 234): Մեր 
հայրերը, պապերը հայրենիքի երեխաներն էին…. (ՎՊ*): …. կոլխոզի 
վարչության հիմա դատարկ այս շենքը Մուրադենց անհատ ժամանակվա 
տներն են…. (ՀՄԱ2, 25): 

բ) Եղանակավորիչ բայ + անորոշ առմամբ հոգնակի ուղղականով: 
Օրինակ՝ .... Մնացածը մուգ գույնի արջառներ են (ԼԽՊ, 23): Բոլորը 
թուրքի անուններ են .... (ՀՄԱ2, 266): Դրանք ձկնորսական հին, կպրած 
երկարուկ մակույկներ էին .... (ՍԶԵԺ2, 129): 

Ուղղական հոլովով կապակցված ստորոգելիների դիտարկումից 
պարզ է դառնում, որ չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայերին 
կարող են կապակցվել այդ հոլովով դրված բոլոր գոյականները՝ անկախ 
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թվի և առկայացման (որոշյալի և անորոշի) քերականական կարգերի 
արտահայտության ձևից: 

1.2. Սեռական հոլովով: Օրինակ՝ Մածունը ոչխարի է, հացն էլ իմ 
ձեռքով եմ թխել, վայելիր (ՍԽ*): Այդ ճիշտ է, որ առավոտները փչում է 
հովիկը, իրիկունները՝ զեփյուռը, և խոտհարքները զմրուխտի են .... (ՀՄ1, 
28): Մարմարը Հայաստանի չէ (ԴԴ*): 

Ի տարբերություն ուղղական հոլովով դրված գոյականների գործա-
ռական անսահմանափակության՝ ժամանակակից հայերենի ոչ բոլոր 
գոյականների սեռական հոլովները կարող են կապակցվել եղանակա-
վորիչ կամ էական բային: 

1.3. Տրական հոլովով: Օրինակ՝ Գյուղկոոպը ձորի այգիներում քեֆի 
է.... (ՀՄ1, 293): Սատանան մեծ պաշտոնի է եղել, չեմ իմացել (ԶԴ*): .... 
գյուղի տղամարդիկ յայլայում խոտհնձի էին .... (ԼԽՊ, 145): 

Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + տրական հոլովով 
գոյական կապակցության մեջ տրական հոլովով գոյականը ստորոգելի է 
ձևավորում ոչ միայն անորոշ, այլև որոշյալ առումով գործածվելիս: 
Օրինակ՝ Պետին գլուխը քաշ իր գործին էր (ԱԲԵ, 61): .... մեր ականջը 
դրսի ոտնաձայներին էր (ՀՄԱ2, 562): 

1.4. Բացառական հոլովով: Օրինակ՝ …. սաղավարտները միակտուր 
պողպատից էին …. (ՍԶԵԺ7, 376): Մոնումենտալ շինությունները հիմնա-
կանում թրծած աղյուսից են (ՀՍՀ, 9, 93): Այստեղ հատակը ցեմենտից էր 
(ԳՄ*): 

1.5. Գործիական հոլովով: Օրինակ՝ Չնայած նա գալիս էր այգուց, 
բայց նոր, գեղեցիկ մաքուր հագուստներով էր …. (ՍԶԵԺ2, 124): Նրանք 
մեքենայով են, դու ձիով …. (ՀՄԱ2, 97): Եսային կաթողիկոսական 
թիկնոցով է … (ԲՈՒ*): 

1.6. Ներգոյական հոլովով: Օրինակ՝ …. այնպիսի մի վիճակում էի, 
կարծես թե շատ գիշերներ առանց դադարի վազել եմ (ԼԽՊ, 173): …. 
երազում կլինի թե իրականում՝ փախչող պատի տակ ձեռքներս չէ՞ նախ 
մեր գլուխներին ենք տանում …. (ՀՄԱ2, 354): Հողերն օկուպացված են, և 
բանակցություններ են տարվում. Հայաստանն այսօր անելանելի դրու-
թյունում է և կարող է ինչ-որ պատճառ գտնել (ԱռՄ*): 

Վ. Առաքելյանը եմ բայի հետ գործածված ոչ բոլոր գոյականների ներ-
գոյական հոլովաձևն է համարում ստորոգելի: «Նա ժողովում էր» նախա-
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դասության մեջ լեզվաբանը ժողովում բառը դիտում է ոչ թե ստորոգելի, 
այլ տեղի պարագա, իսկ էր էական բայը՝ ստորոգյալ, քանի որ վերջինս 
նշանակում է «գտնվում էր» [3, 158-159]: Իսկ դարձվածքային կապակցու-
թյան արժեք ունեցող «Նրանք էլ մի լավ օրում չեն» կառույցները 
լեզվաբանը համարում է բաղադրյալ անվանական ստորոգյալ [3, 159]: 
Հետևելով Վ. Առաքելյանի կարծիքին՝ Հ. Օհանյանը ևս ներգոյական հոլո-
վով տեղի իմաստ ցույց տվող գոյականները համարում է տեղի պարագա 
[1, 164-165]: 

2. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + դերանուն 
կապակցությամբ, որում ստորոգելիի գործառույթով կարող են հանդես 
գալ առարկա ցույց տվող դերանունները, այդ թվում՝ 

2.1. բոլոր անձնական դերանունները, ինչպես՝ Հրամանատարը ես 
չէի .... (ԼԽՊ, 37): Ես նա եմ, հենց նա՛, Ով մարդկանց մերժել չի՛ 
կարողանում (ՊՍ*): …. այդ պաշտոնի համար ամենահարմարը դու ես 
(ԱՍ*): 

2.2. Այս, այդ, այն, սա, դա, նա ցուցական դերանունները: Օրինակ՝ 
Լավագույն հավատն այն է, որ երբեք չի դառնում կրոն (ՊՍ*): Իմ կարծիքը 
դա է (ԺԱ*): Իսկական զավակները ահա սրանք են, որ ի դերև չեն հանում 
ծնողների հույսերը …. (ՕԲ*):  

2.3. Ինչ, ով, որը հարցահարաբերական դերանունները: Օրինակ՝ Ես 
չգիտեի, թե ի՛նչ է սերը (ՍՀ*): …. մեզանից առաջինը ով էր, որ մյուսներիս 
տարավ Դիլաքյանին որոնելու …. (ԼԽՊ, 165): Եթե ինձ հարցնեն, թե 
որոնք են իմ կյանքի երջանիկ օրերը …. (ԱՔԲՁԱ, 147): 

2.4. Ամեն ինչ, ամեն մեկը, ամեն ոք, ամենքը, բոլորը որոշյալ 
դերանունները: Օրինակ՝ Երեխայի համար մաքուր օդն ամեն ինչ է…. 
(ՍԶԵԺ2, 203): Բայց ամենքը չէ, որ նայում էին աղջիկների կողմը .... (ՇԹ*): 
Դրանց առկայության դեպքում ամեն ոք չէ, որ կարող է դիմանալ 
հայկական օրացույցի «նեղ օրերին» …. (ԱԱ*): 

Սրանք կարող են ստորոգելիի դեր կատարել թե՛ միայնակ և թե՛ 
բացառականով արտահայտված որևէ առարկայի հետ՝ Դավայաթաղի 
բնակիչներից ամեն մեկը չէ, որ ի վիճակի կլինի շուտափույթ կերպով իր 
բունը տուն դարձնել (ԱՍ*): Սրանցից զատ, մնացածներից թեև բոլորը չեն, 
որ աշխուժություն են ցույց տալիս` բայց տարաձայնություններ չեն 
պատահում (ԼԿ*): 
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2.5. Մեկը, մեկնումեկը, մի քանիսը անորոշ դերանունները: Օրինակ` 
Մուսան իրենց բազում ազգականներից մեկնումեկն է (ՇԱ*): .... նրա հետ 
մրցողները մի քանիսն են (ԱՆ*): Քսան տարի սրանից առաջ, երբ ես նրա 
բնակիչներից մեկն էի, երեք, թե չորս գերանակապ տնակներ ուներ այդ 
ավանը .... (ՎլԱ*): 

2.6. Ոչ ոք, ոչ մեկը, ոչինչ ժխտական դերանունները: Օրինակ՝ Այս 
բախտի դիմաց ոչինչ են ամենայն ճամփա ու հոգնություն …. (ՍԿ*):…. 
մեր պապացու Ավետիքն անգամ ոչ ոք էր եղել …. (ՀՄԱ2, 409): «Դու ոչ 
մեկն ես». Թբիլիսիի օդանավակայանում սահմանապահն օտարազգի 
կնոջը վիրավորանք է հասցրել (ԱՄՎ*): 

3. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + անդեմ բայ 
կապակցությամբ, որում ստորոգելիի գործառույթով կարող է հանդես գալ 
անորոշ դերբայը՝ արտահայտվելով՝ 

3.1. որոշյալ կամ անորոշ առմամբ ուղղականով: Օրինակ՝ Ապրելու 
կեսն էլ պատվով մեռնելն է (ՊՍ*): Նրա համար ամենից մեծ հաճույքը 
այգին ու արտերը ջրելն էր (ԱԲԵ, 127): Քահանան բացատրում է նրան, որ 
գեղանկարչությունը հուշանվեր պատրաստել չէ …. (ԱՔԲՁԱ, 107): Դա 
հոդվածներ գրել չէ, Վարդան (ՀԽ, ԺՍ*): 

Անորոշ դերբայի ուղղական հոլովի անորոշ առմամբ հանդես եկած 
ստորոգելիի և եմ//էի բայաձևերի կապակցությունը չպետք է շփոթել վեր-
ջինիս հետ քերականական համանունը համարվող ե խոնարհման պարզ, 
կրավորական և բազմապատկական բայերի, համապատասխանաբար, 
վաղակատար ներկա և վաղակատար անցյալ ժամանակաձևերի հետ 
(հմմտ. Քո արարքը հարգել չէ//չէր, անարգել է//էր մեծահասակներին և 
Նա դրանով անարգել է//էր մեծահասակներին). առաջին դեպքում 
անարգել է//էր ստորոգյալները կազմությամբ բաղադրյալ են, մինչդեռ 
երկրորդ դեպքում՝ պարզ: Խոսքը միայն դրական տարբերակների մասին 
է, քանի որ ժխտականները միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն կառուց-
վածքով ու բովանդակությամբ, այլև է//էր բայաձևերի շարադասությամբ և 
է բայաձևի է>ի հնչյունափոխությամբ [4, 67-68]: 

3.2. Սեռական հոլովով: Օրինակ՝ Ինչ ինձ տալու էր` տրվել էր, ինչ 
ինձանից վերցնելու էր` վերցվել էր (ԼԽՊ, 207): Էդ մարդու հացն ուտելու 
չէ …. (ՄԳ*): Ջուրը խմելու չէ՞ (ՀկԽ*): 

Չեզոք սեռի եղանակավորիչ բայով հանգույց + անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովով ստորոգելի կապակցություններն էլ քերականորեն 
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համանուն են սահմանական եղանակի, համապատասխանաբար, ապա-
կատար ներկա և ապակատար անցյալ ժամանակաձևերին: Տարբերու-
թյունն այն է, որ առաջին դեպքում ստորոգյալները կազմությամբ դարձյալ 
բաղադրյալ են, իսկ երկրորդ դեպքում՝ պարզ: Այստեղ ևս խոսքը միայն 
դրական ձևերի մասին է, քանի որ ժխտականները միմյանցից էապես 
տարբերվում են [4, 68]: 

4. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + կապական կառույց 
կապակցությամբ, որտեղ ստորոգելիի գործառույթով հանդես եկող 
բաղադրիչն արտահայտվում է կապերով և կապվող բառերով: Օրինակ՝ 
Երգերը հիմնականում ծովի մասին են …. (ԱՔԲՁԱ, 174): Հայտնի էր, որ 
բազում տարիներ որպես հացթուխ աշխատում էր պառավ Ստեպա-
նիխան .... (ԳՄ*): …. քո թռիչքը հանուն Ծմակուտի է …. (ՀՄԱ2, 211):  

Ինչպես տեղանիշ բառերի տրական և ներգոյական, այնպես էլ 
տարածական նշանակություն արտահայտող կապի և կապվող բառի 
կապակցությունը դիտվում է տեղի պարագա և ոչ թե ստորոգելի [1, 174]: 
Օրինակ՝ .... ինստիտուտի շենքերը Քասախի նոր կամրջի մոտ են .... 
(ՎՊ*): 

Վերացական գոյականների ու տարածական նշանակություն ունե-
ցող մեջ և ներքո կապերի կապակցությունները դիտվում են ստորոգելի, 
քանի որ դրանք ցույց են տալիս ենթակայի ինչ վիճակում կամ դրության 
մեջ գտնվելը [1, 175]: Օրինակ՝ Բոլորը նկատում էին, որ նա դառն 
մտքերի մեջ է (ՍԽ*): .... արմենների մեջ կան շատ պարսկասեր նախա-
րարներ. կարող է պատահել Պապը նրանց ազդեցության ներքո է .... 
(ՍԶԵԺ8, 486): 

5. Չեզոք սեռի եղանակավորիչ կամ էական բայ + փոխանուն 
կապակցությամբ, որում ստորոգելիի գործառույթով հանդես եկող 
բաղադրիչը կարող է արտահայտվել փոխանվանաբար գործածված գոյա-
կանի, ածականի, թվականի, դերանվան, անդեմ բայի և լեզվական այլ 
միավորներների ուղիղ և թեք ձևերով: Բերենք օրինակներ տարբեր հոլո-
վաձևերով ստորոգելիի դերով հանդես եկող փոխանունների, մասնավո-
րապես՝ 

5.1. գոյականների տրականով: Օրինակ՝ Մեղքը Թումանյանինը չէ [2, 
170: 1, 163], որ հայը չունի բարձրաշխարհիկ կյանք (ՍԶԵԺ, 12, 95): Փողն 
էն մարդունն է, որ կարողանում է ձեռք բերել ու պահել (ՎՖ*): 

5.2. Ածականների ուղղականով և տրականով, ինչպես՝ Մեկը՝ Ալլան, 



– 25 – 
 

շատ լավիկն է (ՎՊ1, 51): Առաջ նրան ջուր տուր, ջուրը ջահելինն է (ՍԽ*): 
5.3. Թվականների ուղղականով և տրականով՝ Կինոդիտողները 

հինգն են (ՄԳ*): Երկուսն էլ եղել է, բայց պրոգրեսիան երկրորդինն է, որից 
էլ բխում է իմ լավատեսությունը (ՀՏՀ*)։ 

5.4. Առարկա, առարկայի հատկանիշ և հատկանիշի հատկանիշ 
ցույց տվող դերանունների ուղղականով և տրականով՝ Չափա-
նիշը նույնը չէ, իսկ երևույթը՝ նույնը (ՄԳ*).... դեպքն այնպիսին է, որ 
կարող է դուռ բանալ մեծամեծ աղետների… (ՍԶԵԺ9, 301): Մեզ բավարա-
րում էր և այն, որ Սահակյանը մեր հարևանն է, մերն է (ՎԳ*): 

5.5. Հարակատար և ենթակայական դերբայների ուղղականով և այլն՝ 
.... ես մի ոտքով կնկանդ հույսին մնացողը չեմ .... (ԼԽՊ, 8): .... դա հենց 
Մադաթի ուզածն է (ՀՄ*): 

Ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի ստորոգառու բայերը իրարից 
տարբերվում են կապակցելիության հնարավորություններով և գործածու-
թյան հաճախականությամբ։ Կապակցելիության լայն հնարավորություն-
ներով և գործածության հաճախադեպությամբ առանձնանում են եմ բայի 
դրական խոնարհման ձևերը։ 

Ստորոգառու մի շարք բայեր (եմ, դառնալ, լինել, թվալ, երևալ, հան-
դիսանալ) ունեն կապակցելիության գրեթե նույն հնարավորությունները 
և որոշ դեպքերում տեսականորեն կարող են հանդես գալ որպես քերա-
կանական միևնույն անփոփոխի փոփոխականներ։ Օրինակ՝ 

 
 
 

Այս շները որսի 
 
 

 
 
 
Նա այգեպան  
 
 

են: 
են եղել։ 
են երևում: 
են թվում։ 
են դարձել և այլն: 
 
է: 
է եղել։ 
է դարձել: 
է թվում։ 
է երևում և այլն: 
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Կան սակավաթիվ ստորոգառու բայեր, որոնք չեն կարող լիարժե-
քորեն փոխարինել հանգույցի դերով հանդես եկող այլ բայերի, հակառակ 
դեպքում տեղի կունենա իմաստի փոփոխություն։ Այսպես՝ Նա իմ 
եղբայրն է և Նա ինձ եղբայր է գալիս նախադասություններով ազգակցա-
կան տարբեր հարաբերություններ են արտահայտվում։ 

Առանձին խումբ են կազմում կրավորաձև չեզոք մի շարք բայեր 
(կարգվել, հռչակվել, հայտարարվել, նշանակվել, ընտրվել և այլն), որոնք, 
լինելով հոմանիշներ, խոսքի մեջ կարող են փոխարինել միմյանց: 
Օրինակ՝ Այն …. Ֆրեյդի մոտ դարձել է ուսումնասիրության առարկա, 
հռչակվել է որպես ինքնաճանաչման և փսիխոթերապիայի ամենաառա-
ջադեմ, նորագույն մեթոդ (ՄՇ*): 1856-ին վերադարձել է Վան և կարգվել է 
Վարագա վանքի վանահայր (ԽՀ*): Նա …. 1951թ. ապրիլի 9-ին հաստատ-
վել է որպես Եկեղեցու իններորդ Նախագահ (ԱԴՀ*): Հայաստանը 
համարվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վստահելի գործընկերը 
(ՆԱՀ*) և այլն։ 

Կամ և ունեմ բայերը մյուսներից տարբերվում են նրանով, որ ստորո-
գառու են միայն առդրության եղանակով կապակցվող ստորոգելիների 
հետ, ինչպես՝ Թքած ունեմ այդ շառլատանության վրա, այդ էր պակաս 
(ԳրԽ*): Էսքան ապրել եմ աշխարհում, ես դեռ էդպիսի խոսքաշեն անուշ 
մարդ տեսած չկամ…. (ԽԴ*): 

Որոշ բայեր (գալ, գնալ, ընկնել, կտրել, նստել և այլն) բնորոշվում են 
կապակցելիության և, դրանով պայմանավորված, գործածության սահմա-
նափակությամբ։ 

Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Ստորոգառությունը ժամանակակից հայերենի 
չեզոք սեռի բայերի հիմնական առանձնահատկություններից չէ. այն 
բնորոշ է նշված կարգի բայերից միայն մի քանիսին: Ստորոգառությամբ 
չեզոք սեռի բայերի թվային սահմանափակությունը պայմանավորված է 
նրանց՝ առանձին գործածվելիս բայիմաստից զուրկ լինելու հատկու-
թյամբ. այդ բայերը ցույց են տալիս առարկայի առկա կամ բացակա 
լինելը, դառնալը, թվալը՝ առանց նյութական որոշակի նշանակության: 

Ստորոգառական արժույթի տեսանկյունից կարևոր են միայն 
բաղադրյալ ստորոգյալները, որոնք թեև շարահյուսական մեկ միավոր են, 
սակայն կազմված են մեկից ավել շարահյուսույթներից, որոնցից մեկը՝ 
դիմավոր բայով արտահայտվածը, կատարում է հանգույցի, իսկ մյուսը՝ 
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ստորոգելիի դեր։ Սրանցից ստորոգառությամբ օժտված է հանգույցը: 
Որպես հանգույց գործածվող բայերը ստորոգառության տեսանկյունից 
հանդես են բերում կապակցելիության տարբեր հնարավորություններ և 
գործածության տարբեր հաճախականություն: 

Ստորոգառությունը բայի արժույթի մյուս դրսևորումներից տարբեր-
վում է նրանով, որ եթե մնացած դեպքերում բայը և նրա արժույթի առար-
կան խոսքի մեջ հանդես են գալիս որպես շարահյուսական առանձին 
միավորներ, այն է՝ նախադասության տարբեր անդամներ (ենթակա և 
ստորոգյալ, կոչական և ստորոգյալ, խնդիր և ստորոգյալ /կամ լրացյալ/, 
պարագա և ստորոգյալ /կամ լրացյալ/), ապա ստորոգառության դեպքում 
դիմավոր բայը և նրա արժույթի առարկան, լինելով առանձին շարահյու-
սույթներ, հանդես են գալիս որպես շարահյուսական մեկ միավոր՝ 
կատարելով նախադասության մեկ անդամի՝ բաղադրյալ ստորոգյալի 
գործառույթ:  

Լինելով դիմավոր բայի կապակցելիության երեք դրսևորումներից 
մեկը՝ ժամանակակից հայերենում ստորոգառությունն էապես տարբեր-
վում է մյուս երկուսից՝ ենթակաառությունից և կոչականառությունից. 
ստորոգառության դեպքում ստորադաս եզրը առանձնանում է արտահայ-
տության միջոցների բազմազանությամբ՝ հանդես գալով և՛ թեքվող ու 
չթեքվող խոսքի մասերով, և՛ թեքվող խոսքի մասերի տարբեր հոլովաձևե-
րով ու կապական կապակցություններով, մինչդեռ ենթակաառության ու 
կոչականառության դեպքում կապակցման միակ միջոցը ուղղական 
հոլովն է: Դրանից բացի՝ չեզոք սեռի ենթակաառու և կոչականառու 
բայերը ենթակա և կոչական են ստանում միայն համաձայնության եղա-
նակով, մինչդեռ ստորոգառու չեզոք սեռի դիմավոր բայերը ստորոգելի 
կարող են ստանալ ոչ միայն համաձայնության, այլև կառավարման եղա-
նակներով: 

Գրականություն Գրականություն Գրականություն Գրականություն     

1. Աբրահամյան Ս. Գ., Պառնասյան Ն. Ա., Օհանյան Հ. Ա., Բադիկ-
յան Խ. Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Շարահյուսություն, հ. 3, 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 856 էջ: 

2. Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., Հայոց լեզու, 
Շարահյուսություն, 2-րդ մաս, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչու-
թյուն, Երևան, 1979, 478 էջ: 
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3. Առաքելյան Վ. Դ., Հայերենի շարահյուսություն, հ. Ա, Հայկական 
ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1958, 503 էջ: 

4. Խաչատրյան Գ. Կ., Հայոց լեզվի ոլորաններում (հարցեր և պատաս-
խաններ հայոց լեզվից), «Տիր» հրատարակչություն, Վանաձոր, 1994, 
168 էջ: 

5. Հարությունյան Հ. Ա., Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, 
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1983, 336 էջ: 

6. Ջահուկյան Գ. Բ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունք-
ները, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 587 էջ: 

    

Աղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկԱղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկԱղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկԱղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկ    

1. Բակունց Ա., Երկեր, Երևան, «Սովետական գրող» հրատարակ-
չություն, 1986 – ԱԲԵ: 

2. Քալանթարյան Ա., Բացեք ձեր աչքերը, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1979 – ԱՔԲՁԱ: 

3. Խեչոյան Լ., Պատմվածքներ, Երևան, Հեղինակային հրատարակու-
թյուն, 2013 – ԼԽՊ: 

4. Մաթևոսյան Հ., Երկեր երկու հատորով, հ. 1, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1985 – ՀՄ1: 

5. Մաթևոսյան Հ., Երկեր երկու հատորով, հ. 2, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1985 – ՀՄ2: 

6. Մաթևոսյան Հ., Անտիպներ, հ. 2, Երևան, Հ. Մաթևոսյան մշակու-
թային բարեգործական հիմնադրամ, 2017 – ՀՄԱ2: 

7. Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 8, Երևան, 1983 – ՀՍՀ, 
9: 

8. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 2, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1978 – ՍԶԵԺ2: 

9. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 3, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1979 – ՍԶԵԺ3: 

10. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 7, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1982 – ՍԶԵԺ7: 

11. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 8, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1983 – ՍԶԵԺ8: 
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12. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 9, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1983 – ՍԶԵԺ9: 

13. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, հատոր 12, Երևան, «Սովետական 
գրող» հրատարակչություն, 1990 – ՍԶԵԺ12: 

14. Պետրոսյան Վ., Ընտիր երկեր երկու հատորով, հ. 1, Երևան, 
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1983 – ՎՊ1: 

    
ԱՐԵՎԱԿԱՐԵՎԱԿԱՐԵՎԱԿԱՐԵՎԱԿ----ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022ի համառոտագրություններ (հասանելի է 07.04.2022))))    

ԱԱ* – Աղասի Այվազյան, ԱՆ* – Ալբերտ Նալչաջյան, ԱռՄ* – 
Առաւօտ, ԱՍ* – Անահիտ Սահինյան, ԲՈՒ* – Բագրատ Ուլուբաբյան, 
ԳՄ* – Գուրգեն Մահարի, ԳրԽ* – Գուրգեն Խանջյան, ԴԴ* – Դերենիկ 
Դեմիրճյան, ԶԲ* – Զորի Բալայան, ԶԴ* – Զարզանդ Դարյան, ԺԱ* – 
Ժիրայր Ավետիսյան, ԼԶՍ* – Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան, ԼԿ* – Լեռ 
Կամսար, ԽԴ* – Խաչիկ Դաշտենց, ԽՀ* – Խաչիկ Հրաչյան, ՀԽ, ԺՍ* –
 Հակոբ Խաչիկյան, Ժան-իվ Սուսի, ՀկԽ* – Հակոբ Խաչիկյան, ՀՄ* – Հրանտ 
Մաթևոսյան, ՄԳ* – Մուշեղ Գալշոյան, ՄՇ* – Մարիետա Շահինյան, ՇԱ* –
 Արմեն Շեկոյան, ՇԹ* – Շահեն Թաթիկյան, ՊՍ* – Պարույր Սևակ, ՍԽ* – 
Սերո Խանզադյան, ՍԿ* – Սիլվա Կապուտիկյան, ՍՀ* – Համո Սահյան, 
ՍրՀ* – Սարգիս Հարությունյան ՎԳ* – Վահագն Գրիգորյան, ՎլԱ* –
Վալտեր Արամյան, ՎխԱ* – Վախթանգ Անանյան ՎՊ* – Վարդգես 
Պետրոսյան, ՎՖ* – Վիլյամ Ֆոլքներ, ՏԽ* – Տրդատ Խորշիդյան, ՓՎ* – 
Վրթանես Փափազյան, ՕԲ* – Օնորե դը Բալզակ 
    
Համացանցի համառոտագրություններ Համացանցի համառոտագրություններ Համացանցի համառոտագրություններ Համացանցի համառոտագրություններ ((((հասանելի է 07.04.2022հասանելի է 07.04.2022հասանելի է 07.04.2022հասանելի է 07.04.2022))))    

ԱԴՀ* – https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/04/he-is-
risen?lang=hye 

ԱՄՎ* – https://www.aliq.ge/du-och-mekn-es-thbilisii-odanavakayanum-
sahmanapahn-otarazgi-knojeh-viravorankh-e-hascrel-tesanyuth/ 

ՀՏՀ* – https://hetq.am/hy/article/100716 
ՆԱՀ* – https://news.am/arm/news/668624.html 
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Предикативность непереходных глаголов Предикативность непереходных глаголов Предикативность непереходных глаголов Предикативность непереходных глаголов     
в современном армянском языкев современном армянском языкев современном армянском языкев современном армянском языке    

ГркГркГркГркикян Лалаикян Лалаикян Лалаикян Лала    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: валентность, непереходные глаголы, составное сказуемое, 
именная часть составного именного глагола, глагол связка, модальный глагол, 
основной глагол, сочетаемость 

Предикативность не является одним из основных проявлений непереход-
ных глаголов. Это характерно только для некоторых глаголов в этой категории. 
Численное ограничение непереходных глаголов связано с тем, что они не 
имеют значения при отдельном употреблении. Эти глаголы обозначают 
наличие или отсутствие предмета, его становление и появление, не имея при 
этом никакого материального значения. 

С точки зрения предикативной валентности, важны только составные 
сказуемые, которые, хотя и являются одной синтаксической единицей, состоят 
более чем из одной синтаксемы, одна из которых, выраженная личным 
глаголом, является связкой и имеет предикативность, а другая является 
именной частью. Глаголы, используемые в качестве связок, имеют разные 
возможности сочетаемости и частотности употребления. 

Предикативность отличается от других выражений валентности глагола 
тем, что если в других случаях глагол и объект его валентности выступают в 
речи в виде отдельных синтаксических единиц, то есть разных членов 
предложения (подлежащее и сказуемое, обращение и сказуемое, дополнение и 
сказуемое, обстоятельство и сказуемое) то в случае предикатной валентности, 
глагол и объект его валетности, будучи отдельными синтаксемами, выступают 
как единые синтаксические единицы, выполняя функцию одного члена 
предложения, составного сказуемого. 

Являясь одним из трех проявлений сочетаемости личной формы глагола, 
предикативность в современном армянском языке существенно отличается от 
двух других. В случае предикатности подчиненный элемент отличается тем, 
что он может выражаться как изменяемыми, так и неизменяемыми частями 
речи, а тек же разными падежными формами и предложными сочетаниями 
изменяемых частей речи, в то время как в случае подлежащего и обращения, 
единственным способом выражения является именителтный падеж. Кроме 
этого, непереходные глаголы принимают подлежащее и обращение только 
путем согласования, в то время как личные непереходные глаголы могут 
принимать предикатив не только путем согласования, но и путем управления.  
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PredicativenessPredicativenessPredicativenessPredicativeness    ofofofof    Transitive VerbsTransitive VerbsTransitive VerbsTransitive Verbs    in Modern Armenianin Modern Armenianin Modern Armenianin Modern Armenian    

GrkikyaGrkikyaGrkikyaGrkikyan n n n LalaLalaLalaLala    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    wordwordwordwordssss:::: valency, intransitive verbs, compound predicate, predicative, 

linking verb, modal verb, main verb, combinability.  
Predicativeness is not one of the main manifestations of intransitive verbs. 

This is typical only for some verbs in this category. The numerical limitation of 
intransitive verbs is due to the fact that they do not express meaning when used 
separately. These verbs denote the presence or absence of an object, its formation 
and appearance, without having any material meaning. 

As for the predicative valency, only compound predicates are important, 
which, being one syntactic unit, consist of more than one syntaxeme, one of which, 
expressed by a finite verb, is a link verb, while the other is predicative. Verbs used 
as linking verbs have different possibilities of combination and frequency of use. 

Predicativeness differs from other expressions of the valency of the verb in the 
following: if in other cases the verb and the object of its valency appear in speech as 
separate syntactic units, that is, different members of the sentence, (subject and 
predicate, addressee and predicate, object and predicate, adverbial modifier and 
predicate), then in case of predicativeness, the verb and the object of its valency, 
being separate syntaxemes, act as a single syntactic unit, performing the function of 
one member of the sentence, a compound predicate. 

Being one of the three manifestations of the combinability of the finite verb, 
predicativeness in Modern Armenian differs significantly from the other two. In 
case of predicativeness, the subordinate element can be expressed in both inflected 
and invariable parts of speech, as well as in different case forms and prepositional 
combinations of inflected parts of speech, while in case of the subject and addressee, 
the only way of expression is the nominative case. In addition, intransitive verbs 
take the subject and recipient only by means of agreement, while personal 
intransitive verbs can take the predicative not only by means of agreement, but also 
by means of government. 

 
 
 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    14.04.14.04.14.04.14.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.04.22.04.22.04.22.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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Peculiarities of Translating “Nadsat” Slang into ArmenianPeculiarities of Translating “Nadsat” Slang into ArmenianPeculiarities of Translating “Nadsat” Slang into ArmenianPeculiarities of Translating “Nadsat” Slang into Armenian    
(Based on A. Burgess’ Novel “A Clockwork Orange”)(Based on A. Burgess’ Novel “A Clockwork Orange”)(Based on A. Burgess’ Novel “A Clockwork Orange”)(Based on A. Burgess’ Novel “A Clockwork Orange”)    

Gevorgyan AmaliaGevorgyan AmaliaGevorgyan AmaliaGevorgyan Amalia    

Key worKey worKey worKey wordsdsdsds: : : : nadsat, word formation, anti-language, translation styles, 
corpus method, comparative analysis, literary translation 

“A Clockwork Orange” is Anthony Burgess’ most famous novel, the impact 
of which has been extensive on literary, musical and visual culture.  

Nadsat is a constructed anti-language, which has achieved a cultural 
currency and become the subject of considerable academic attention over a 50-
year period. The relevance of the present article is that up to date no study has 
attempted to make a systematic analysis of its resources and distribution as well 
as to translate Nadsat into Armenian. Rather, a number of studies have 
attempted to investigate the effects of Nadsat, especially in terms of the author’s 
claim that learning it could function as a form of “brainwashing” embedded 
within the text. 

In addition to the Russian influence, Nadsat derives from a number of 
other sources: Romany; Cockney rhyming slang; the language of the criminal 
underworld; the English of Shakespeare and the Elizabethans; armed forces 
slang; and the Malay language familiar to Anthony Burgess. 

This dystopian novel was published in 1962. The book was an examination 
of free will and morality. The young anti-hero, Alex, captured after a short 
career of violence and mayhem, undergoes a course of aversion 
therapy treatment to curb his violent tendencies. This results in making him 
defenseless against other people and unable to enjoy some of his favourite music 
that, besides violence, had been an intense pleasure for him [6, 58].  

Burgess’ comic style softened his pessimism. Characters lurch from 
outlandish adventure to adventure. Farcical figures, surreal coincidences, and 
inventive allusions to history and fiction supplement his novels. Language — 
puns, poetic images, distorted syntax — distance one from the gloom. For “A 
Clockwork Orange” Burgess invented a dialect. The book is partially written in 
a Russian-influenced argot called "Nadsat", which takes its name from the 
Russian suffix that is equivalent to “-teen” in English [8, 120].  

The novel is a mix of modified Slavic words, rhyming slang and derived 
Russian (like baboochkababoochkababoochkababoochka). For instance, these terms have the following 
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meanings in Nadsat: droodroodroodroogggg (друг) = friend; molokomolokomolokomoloko (молоко) = milk; 
gullivergullivergullivergulliver (голова) = head; malchickmalchickmalchickmalchick (мальчик) or malchickiwickmalchickiwickmalchickiwickmalchickiwick = boy; 
soomkasoomkasoomkasoomka (сумка) = sack or bag; BogBogBogBog    = God; horrorshow (хорошо) = good; 
prestoopnickprestoopnickprestoopnickprestoopnick    ((((преступник) = criminal; rookerrookerrookerrooker (рука) = hand; calcalcalcal    (кал) = crap; 
veckveckveckveck («человек») = man or guy; litsolitsolitsolitso (лицо) = face; malenkymalenkymalenkymalenky    (маленький) = 
little; and so on. Some words Burgess invented himself or just adapted from pre-
existing languages. 

Some words are not derived from anything, but merely easy to guess, e.g. 
““““inininin----out, out, out, out, inininin----outoutoutout”””” or ““““the old inthe old inthe old inthe old in----outoutoutout”””” means sexual intercourse. CutterCutterCutterCutter, however, 
means “money”, because “cutter” rhymes with “bread-and-butter”; this is 
rhyming slang, which is intended to be impenetrable to outsiders (especially 
eavesdropping policemen). Additionally, slang like appypollyloggyappypollyloggyappypollyloggyappypollyloggy ( “apology” ) 
seems to derive from school boy slang.  

Burgess’ clever and unique style owes much to his use of nadsat, which 
has its fair share of onomatopoeia to clue us in on what is being said (those of us 
who aren't experts in Russian, at least).    

For instance, the very second sentence of Chapter 1 shows just how clever 
the text as a whole can be: 

….There was me, that is Alex, and my three droogsdroogsdroogsdroogs, that is Pete, Georgie, 
and Dim, Dim being really dimDim being really dimDim being really dimDim being really dim, and we sat in the Korova Milk bar making up 
our rassoodocks what to do with the evening, a flip dark chill winter bastard flip dark chill winter bastard flip dark chill winter bastard flip dark chill winter bastard 
though drythough drythough drythough dry [1.1.1]. 

From the context, we may reliably infer that “droog” must mean “friend” 
or “companion”; Dim “being really dim” is suitably cute; and “flip dark chill 
winter bastard though dry” sounds like some free-association wordplay on what 
a “winter evening” ought to feel like.  

The book, which has been published for more than 50 years, has retained 
its power to provoke the reader. The Armenian translation was based on the 
restored text of the author’s original. The main difficulties of the translation 
into Armenian are: being (based on) words from other languages, mainly 
Russian; being truncated forms of English words; using archaic or obsolete 
words and morphology (e.g. thou knowest; mounch, an archaic spelling of 
munch); showing other creative morphology, that is, employing novel word 
formation processes on familiar words, such as the reduplication already 
mentioned (‘bad’ becomes baddiwad) and unusual suffixation to make new parts 
of speech (the adjective “gorgeous” becomes the noun gorgeosity).  
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Other examples of standard words with non-standard meanings include 
lighterlighterlighterlighter (“woman”: “wrinkled old lighters”) and cancercancercancercancer, which is used 
metonymically to mean “cigarette”.  

As far as syntax is concerned, the item ultraultraultraultra----violentviolentviolentviolent provides an example 
of deviation from normal usage. In the extract reproduced in section 2, this 
word occurs in “nor do the ultraultraultraultra----violentviolentviolentviolent on some starry grey-haired ptitsa” [4, 
60]. Perhaps the most salient aspect about the choice of ultraultraultraultra----violentviolentviolentviolent here is 
that it is arguably ungrammatical since the usual noun form is “violence”.  

An even smaller set, also commonly mentioned, is items of rhyming slang. 
Only five of these were identified: prprprpretty pollyetty pollyetty pollyetty polly (“lolly” – money), luscious gloryluscious gloryluscious gloryluscious glory 
(“upper storey”, i.e. “hair”), twentytwentytwentytwenty----totototo----oneoneoneone (“fun”), houndhoundhoundhound----andandandand----hornyhornyhornyhorny (“corny”) 
and the less obvious sharpsharpsharpsharp (“woman”), which seems to be derived from ‘sharp 
and blunt’, listed in Partridge and Beale as rhyming slang for “cunt”. Most of 
these items do not usually feature in glossaries since they do not create issues of 
comprehension. We identify 36 such items including ashake, canst, ashake, canst, ashake, canst, ashake, canst, 
thou/thee/thy/thine thou/thee/thy/thine thou/thee/thy/thine thou/thee/thy/thine and    reddingreddingreddingredding.  

One particularly productive archaism is the use of - wise, both as a suffix 
(thiswisethiswisethiswisethiswise; daydaydayday----wisewisewisewise) and on its own. As noted, a number of previous studies 
have mentioned individual truncated items such as sinnysinnysinnysinny (“cinema”) and guffguffguffguff 
(“guffaw”). We identified 20 such items; it is interesting to note that some core 
Nadsat items are formed in similar ways: veckveckveckveck (“person”) is a shortened form of 
chelloveck and chassochassochassochasso (“guard”) is a shortened form of the Russian word 
“chasovoi”.  

According to the rules of English word formation to individual suffixes -er 
(rooker rooker rooker rooker – hand), -y (viddy viddy viddy viddy – to see, skorry skorry skorry skorry – soon), etc. are added to the basics of 
Russian words. Burgess also uses the verb peetingpeetingpeetingpeeting in the past continuous tense 
form, as well as the gerund crastingcrastingcrastingcrasting. In both cases, the ending -ing is added to 
the infinitives.  

There is also some phonetic distortion of Russian words: dengdengdengdeng - instead of 
deneg (money), smeckingsmeckingsmeckingsmecking - instead of smekhing (laughing).  

Burgess breaks some Russian words into two words, and then uses only the 
second part, for example: chelo vek, stari kashkachelo vek, stari kashkachelo vek, stari kashkachelo vek, stari kashka.  

It should also be noted that some words are used in the meaning of other 
parts of speech. So, in the phrase a nice quiet horrorshowhorrorshowhorrorshowhorrorshow, the word horroshowhorroshowhorroshowhorroshow 
plays the role of a noun, while in Russian, depending on the context, can be an 
adverb or an adjective. Having considered the grammatical features of this 
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passage, we proceed to the analysis of its lexico-semantic characteristics. As you 
can see, fictional slang words coexist with colloquial expressions and reduced 
vocabulary, such as: a flip dark chill winter bastard though dry it came from 
tortsh, ready for a bit of dirty twenty-to-one go (I wanted dratsing, I wanted to 
gasitt someone in full), off with the till’s guts (with the contents of the cash 
register), a very hound-and-horny one (something completely foul), a doubting 
thomas (he generally thought poorly), my brothers (damn), spud (in the slang 
of “potato”).  

Examining the first fifteen pages, it has become obvious that the author 
used words belonging to Slavic roots: 

1. In Armenian translation some other Russian words were used instead 
of English words 

▪ The Korova Milkbar was a milk-plus mestomestomestomesto, and you may, O my 
brothers, have forgotten what these mestosmestosmestosmestos were like, things changing so 
skorryskorryskorryskorry these days and everybody very quick to forget, newspapers not 
being read much neither.[1] 

▪ «Կառովիկ» կաթնատունը կաթին բան ավելացնող մեստմեստմեստմեստ    էր, իսկ 
դուք, ո՛վ եղբայրներ իմ, երևի արդեն մոռացել եք էդ կարգի 
մեստերըմեստերըմեստերըմեստերը. Բա մեր օրերում ամեն ինչ էնքան սկոռուվռազսկոռուվռազսկոռուվռազսկոռուվռազ    է 
փոխվում, որ բոլորը հավի հիշողություն ունեն, ոչ էլ թերթ 
կարդացող կամ կարգին:  

In the Armenian translation the translator keeps all Russian words – 
droogs droogs droogs droogs ––––դռուգդռուգդռուգդռուգ, mestomestomestomesto    ––––    մեստմեստմեստմեստ and the Russian word skorryskorryskorryskorry    is translated like 
սկոռուվռազսկոռուվռազսկոռուվռազսկոռուվռազ: 

2. Some Russian words were substituted with Armenian equivalents 
▪ Or you could    peetpeetpeetpeet milk with knives in it, as we used to say, and this 
would sharpen you up and make you ready for a bit of dirty twenty-to-
one, and that was what we were    peetingpeetingpeetingpeeting this evening I’m starting off the 
story with [1,7]. 

▪ Կամ մեր լեզվով ասած՝ ասեղնավոր կաթ էիր տկումտկումտկումտկում, իսկ սա 
ծակծկում, սրում էր քեզ, նախապատրաստում «քսանով մեկին» մի 
թեթև վրա տալու կեղտոտ զվարջանքին, ու հենց էդ կաթն էլ տկելուտկելուտկելուտկելու    
գործին էինք պատմությունս սկսելու իրիկունը: 

The translator found Armenian equivalents to Russian words – peet peet peet peet ––––    
տկումտկումտկումտկում, , , , peeting peeting peeting peeting ––––    տկելուտկելուտկելուտկելու:::: 

▪ The four of us were dressed in the height of fashion, which in those days 
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was a pair of black very tight tights with the old    jelly mouldjelly mouldjelly mouldjelly mould, as we called 
it, fitting on the crotch underneath the tights, this being to protect and 
also a sort of a design you could    viddyviddyviddyviddy clear enough in a certain light, so 
that I had one in the shape of a spider, Pete had a    rookerrookerrookerrooker (a hand, that 
is), Georgie had a very fancy one of a flower, and poor old Dim had a 
very hound-and-horny one of a clown’s    litsolitsolitsolitso (face, that is) [1, 5]. 

▪ Չորսս էլ հագնված էինք վերջին նորաձևությամբ, իսկ էդ ժամանակ 
դա նշանակում էր սեփ-սև, շատ քիփլիկ շալվար՝ շեքին, ոնցոր 
մենք էինք անունը կնքել, ժելեիժելեիժելեիժելեի    ամանդրած՝ պաշտպանվելու 
համար, ու բացի սրանից էլ, որպես մի տեսակ զարդարանք, որը 
լույսի տակ էր երևում. Իմը ձևով սարդէ ր, Փիթինը ռուկռուկռուկռուկ (ձեռք, էլի), 
Ջորջիկինը՝ մի չտեսնված ծաղիկ, իսկ մեր խեղճ Դումինը անհամ 
ու անալի ծաղրածուի մոռդմոռդմոռդմոռդ (մռութ, էլի):  

Here the translator found Armenian equivalents to Russian ones – rooker rooker rooker rooker 
––––    ռուկռուկռուկռուկ, , , , litso litso litso litso ––––    մոռդմոռդմոռդմոռդ:::: 

▪ Then we wore waisty jackets without lapels but with these very big 
built-up shoulders    (‘pletchoes’(‘pletchoes’(‘pletchoes’(‘pletchoes’ we called them) which were a kind of a 
mockery of having real shoulders like that [1,5]. 

▪ Մեկ էլ հագներիս գոտկատեղը նեղ բաչկոններ էին առանց 
դարձածալեր, բայց մեծ-մեծ դնովի ուսերով (պլեչներպլեչներպլեչներպլեչներ    էինք սրանց 
ասում), որ իսկական ուսերի ծաղրուծանակն էին կարծես:  

In the Armenian translation the translator keeps all Russian words – 
pletchoes pletchoes pletchoes pletchoes ––––    պլեչներպլեչներպլեչներպլեչներ: 

The linguistic originality of the book, and the moral questions it raises, are 
as relevant now as they ever were. In addition to the Russian influence, Nadsat 
derives from a number of other sources: Romany; Cockney rhyming slang; the 
language of the criminal underworld; the English of Shakespeare and the 
Elizabethans; armed forces slang; and the Malay language familiar to Burgess. 

To understand the specific linguistic tasks set by the author, it is necessary 
to pay attention to the main artistic functions implemented in the text. Among 
the main artistic functions of the fictional language “nadsat” can be 
distinguished playful, allusive, pun-forming functions, the spatio-temporal 
localization function, the removal function and the function of a trusting 
atmosphere between the hero and the reader.  

“A Clockwork Orange” is intended for an erudite reader who is able to 
catch the author's allusions, parallels drawn with other works and cultural 
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events. In the novel, three types of allusions can be observed - cultural, literary 
and musical.  

In his novel, Burgess assigns a special role to proper names too. 
So, the analyzed translation options give us the understanding of the 

difficulties translators face in their work over slang units in literary texts. First, 
this conveying the style of the text. Secondly, it is the transfer of the meaning 
of the text.  

The following groups of words arose the main difficulties while translating 
into Armenian:  

a) Russian-based relexicalisation of English. This category consists of 218 
headwords and includes ten items either derived from other languages 
or of uncertain etymology;  

b) truncated forms of English words; 
c) adaptation in transliteration of some Russian words to create punning 

associations; 
d) adaptation of the ending of the word,  
e) using it as a new part of speech, or changing the spelling to add new 

associations; 
f) some phonetic distortion of Russian words; 
g) break of some Russian words into two words, and usage of only the 

second part; 
h) usage of archaic or obsolete words and morphology; 
i) employment of new word formation processes on familiar words, such 

as the reduplication; 
j) usage of some words in the meaning of other parts of speech; 
k) unusual suffixation to make new parts of speech. 
The investigation proved that while translating into Armenian the 

translator: 
a) mainly used the transliteration method; 
b) substituted some Russian words with Armenian equivalents; 
c) added Armenian suffixes and endings to some Russian words; 
d) substituted some Russian words with other Russian words; 
e) used contracted forms of Russian words instead of complete forms in 

some cases; 
f) used some other Russian words instead of English words in Armenian 

translation; 
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g) used singular forms instead of plural forms; 
h) created new Armenian compounds instead of simple Russian words. 
The analysis shows that in the Armenian translation of “A Clockwork 

Orange” the translator succeeds in keeping both semantic and stylistic 
peculiarities of the specific text created by Antony Burgess.  
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««««ՆադսաթՆադսաթՆադսաթՆադսաթ» » » » ժարգոնիժարգոնիժարգոնիժարգոնի    հայերենհայերենհայերենհայերեն    թարգմանելութարգմանելութարգմանելութարգմանելու    
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները        

((((հիմնվածհիմնվածհիմնվածհիմնված    ԷԷԷԷ. . . . ԲյորջեսիԲյորջեսիԲյորջեսիԲյորջեսի    ««««Լարովի նարինջԼարովի նարինջԼարովի նարինջԼարովի նարինջ» » » » վեպիվեպիվեպիվեպի    վրավրավրավրա))))    

Գևորգյան ԱմալյաԳևորգյան ԱմալյաԳևորգյան ԱմալյաԳևորգյան Ամալյա    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. նադսաթ, բառակազմություն, հակալեզու, թարգ-

մանական ոճեր, կորպուսի մեթոդ, համեմատական վերլուծություն, գրական 
թարգմանություն 

Թարգմանության գործընթացը անփոխարինելի գործունեություն է, որը 
միավորում է հասարակություններին ու անհատներին և օգնում նրանց 
երկխոսել և հաղորդակցվել միմյանց հետ: Նպատակը բառերը թարգմանելը 
չէ, այլ բնագիր լեզվով տեքստի հիմնական գաղափարը նախատեսված 
հասցեատիրոջը փոխանցելը: Ամբողջական տեքստն ավելի կարևոր է, քան 
բառերը: Նպատակը ոչ թե բառեր փոխանցելը, այլ հիմնական միտքը 
թիրախային ընթերցողին հասցնելն է: Այս դեպքում ակնկալվում է, որ 
տեքստը թիրախային մշակույթի ընթերցողի վրա կազդի նույն կերպ, ինչպես 
ազդում է բնագիր մշակույթի ընթերցողի վրա: 

«Լարովի նարինջ» վեպը Էնթոնի Բյորջեսի ամենահայտնի վեպն է, և դրա 
ազդեցությունը գրական, երաժշտական և վիզուալ մշակույթի վրա շատ մեծ է: 
Նադսաթը կառուցված հակալեզու է, որը մշակութային արժույթ է ձեռք բերել 
և 50 տարվա ընթացքում ակադեմիական ուշադրության առարկա է դարձել: 
Այս հոդվածի արդիականությունը այն է, որ մինչ այժմ որևէ ուսումնասիրու-
թյան մեջ փորձ չի արվել համակարգված վերլուծելու դրա ռեսուրսներն ու 
բաշխումը, ինչպես նաև նադսաթը հայերեն թարգմանելու եղանակները։ 
Ավելի շուտ մի շարք ուսումնասիրողներ փորձել են ուսումնասիրել նադ-
սաթի ազդեցությունը՝ հատկապես հաշվի առնելով հեղինակի այն պնդումը, 
որ իր ուսումնասիրությունը տեքստի մեջ ներառված է «ուղեղների լվացման» 
ձևով: Այս հոդվածում օգտագործված են կորպուսի և համեմատական վերլու-
ծության մեթոդները, որոնք բացահայտում են գեղարվեստական լեզվի քերա-
կանական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրում են, թե 
ինչպես է Բյորջեսն ընթերցողներին ծանոթացնում նոր, հիմնականում ռուսե-
րեն բառապաշարին: Դրանով նա վերացնում է ներկայիս շփոթությունը, թե 
ինչ է նադսաթը, ինչպես նաև ճանապարհ է բացում դեպի վեպի լեզվական 
բաղադրիչի, գործառույթի և թարգմանչական հետագա հետազոտությունների 
համար: 
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Особенности перевода сленга «надсат» на армяОсобенности перевода сленга «надсат» на армяОсобенности перевода сленга «надсат» на армяОсобенности перевода сленга «надсат» на армянский языкнский языкнский языкнский язык    
(по роману Э(по роману Э(по роману Э(по роману Э. Берджесса «Заводной апельсин. Берджесса «Заводной апельсин. Берджесса «Заводной апельсин. Берджесса «Заводной апельсин»)»)»)»)    

Геворгян АмалияГеворгян АмалияГеворгян АмалияГеворгян Амалия    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: надсат, словообразование, антиязык, переводческие 
стили, корпусный метод, сопоставительный анализ, художественный перевод 

Процесс перевода является незаменимой деятельностью, которая 
объединяет общества и отдельных людей и помогает им вести диалог и 
общаться друг с другом. Цель состоит не в том, чтобы перевести слова, а в том, 
чтобы передать основную мысль текста на исходном языке целевому 
получателю. Общий текст важнее слов. Ожидается, что в подходе, основанном 
на целевом языке, читатель целевой культуры будет испытывать такое же 
влияние, как и читатель исходной культуры. 

«Заводной апельсин» — самый известный роман Энтони Берджесса, ока-
завший огромное влияние на литературную, музыкальную и визуальную 
культуру. Надсат — это сконструированный антиязык, получивший куль-
турную ценность и ставший предметом значительного академического 
внимания за 50-летний период. Актуальность данной статьи заключается в 
том, что до настоящего времени ни в одном исследовании не предпри-
нимались попытки систематического анализа его ресурсов и распространения, 
а также способа перевода надсата на армянский язык. Скорее, в ряде исследо-
ваний были предприняты попытки изучить влияние надсата, особенно в свете 
утверждения автора о том, что его изучение функционировало как форма 
«промывания мозгов», встроенная в текст. Используются корпусные методы и 
метод сравнительного анализа, помогающие выделить, количественно оценить 
и классифицировать отличительные лексико-грамматические особенности 
этого художественного языка и исследовать, как Берджесс знакомит читателей 
с новой, в основном русской лексикой. При этом он проясняет существующую 
путаницу в отношении того, что такое Надсат, а также обеспечивает дорожную 
карту для будущих исследований конструкции, функции и переводимости 
созданного лингвистического компонента романа. 

 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    08.04.2022 08.04.2022 08.04.2022 08.04.2022 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    20.04.20.04.20.04.20.04.2022 2022 2022 2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.227.05.227.05.227.05.2022 022 022 022 թ.թ.թ.թ.    
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УДК 811.161.1 

Трансонимизация прагмонимов в современном русском языкеТрансонимизация прагмонимов в современном русском языкеТрансонимизация прагмонимов в современном русском языкеТрансонимизация прагмонимов в современном русском языке    

Арутюнян АгнесаАрутюнян АгнесаАрутюнян АгнесаАрутюнян Агнеса    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: нейминг, аттрактивность, суггестивность, 
отонимные образования, апеллятив, мотиватор 

Введение. Введение. Введение. Введение. Ономастическая лексика всегда находилась в центре 
внимания ученых-лингвистов. Будучи зачастую национально-окрашенной, 
исторически и социально ориентированной, ономастическая лексика 
отражает общественные настроения той или иной эпохи, мировоззрение 
того конгломерата, в котором создавалась, аккумулируя и передавая не 
только опыт и традиции данного общества, но и модные тенденции, 
сиюминутные влияния своего времени [3]. С этой точки зрения, в 
современном ономастическом пространстве особый интерес вызывают 
прагмонимыпрагмонимыпрагмонимыпрагмонимы – словесные товарные знаки (далее СТЗ), представляющие 
собой особый класс прагматонимовпрагматонимовпрагматонимовпрагматонимов – названий сортов, марок, товарных 
знаков. [7; 8, 113; 9, 110, 127]. В «Теории и практике ономастики» Г.Б. 
Мадиева и В.И. Супрун отмечают возможность употребления термина 
«прагмоним» в качестве синонимичного СТЗ с целью разграничения 
терминов «прагмоним» и «прагматоним». «Некоторые исследователи пред-
почитают использовать термин прагмоним, который отвечает всем 
критериям образования ономастических терминов и может быть исполь-
зован как синоним СТЗ (термин прагмоним может создать пароними-
ческую оппозицию термину прагматоним)» [6, 95]. 

Актуальность работыАктуальность работыАктуальность работыАктуальность работы  
Потребность в создании других, новых, названий однотипной продук-

ции, т.е. «товарных знаков – оригинально оформленных графических изоб-
ражений, оригинальных названий, особых сочетаний цифр, букв или слов 
и т. п., которыми предприятие снабжает свои изделия» [12, 1338], возникла 
в последние десятилетия в связи с ростом товарообмена и увеличением 
однотипной продукции разных производителей, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Возникшая необходимость в выделении, маркировании 
товара с целью обеспечения ему конкурентоспособности нарастает также в 
связи с ростом товарообмена между странами. Причем процесс называния 
и сами названия становятся объектом государственного контроля и 
законодательства [5]. На этом фоне особенно важным становится выбор 
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наименования для товара, его уникальность и ассоциативные возмож-
ности. В силу своей повторяемости прагмонимы быстро распространяются, 
с одной стороны увеличивая когнитивный потенциал онима, с другой – 
визуализируя прежние, фоновые ассоциации. Их изучение может выявить 
тенденции развития прагмонимии в целом. 

ЦельЦельЦельЦель данной статьи – выявить специфику отонимных способов про-
приального словообразования в прагмонимике в сфере названий продуктов 
питания 

Для достижения поставленной нами цели решаются следующие 
задачизадачизадачизадачи: 

- изучить необходимую для проведения исследования теоретическую 
основу,  

- дать характеристику современного прагмонимообразования, в 
частности, путем трансонимизации, 

- методом лингвокультурологического анализа выявить разного рода 
ассоциации в трансонимных наименованиях продуктов питания как 
в русском, так и в армянских языках, 

- провести языковые параллели между армянскими и русскими 
прагмонимами. 

Теоретической основойТеоретической основойТеоретической основойТеоретической основой для данной работы послужили научные 
исследования, направленные на изучение трансонимизации как одного из 
основных способов словообрзования в ономастике в целом, и в частности в 
прагмонимике русского языка (А.В. Суперанская, Т.А. Соболева, Н.В. По-
дольская, Г.Б. Мадиева, В.И. Супрун, М.Е. Новичихина, О.В. Врублевская, 
Ю.О. Карпенко, Н.В. Усова и др.)  

Методологической основойМетодологической основойМетодологической основойМетодологической основой исследования послужили лингвокульту-
рологический и деривационный анализ, а также компаративный анализ. В 
исследовании использовались классические методы познания обществен-
ных явлений: обобщение, аналогия, индуктивно-дедуктивный метод.  

Материалом для исследования Материалом для исследования Материалом для исследования Материалом для исследования явились наименования продуктов 
питания, извлеченные из представляющих их электронных ресурсов мето-
дом сплошной выборки с учетом их лингвокультурологического потен-
циала.  

Основная частьОсновная частьОсновная частьОсновная часть    
Необходимость в назывании предметов не представляет собой панхро-

нического явления. Так, Т.А. Соболева и А.В. Суперанская отмечают, что 
во внутреннем рынке бывшего СССР товарные знаки отсутствовали пол-
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ностью, так как в них практически не было необходимости из-за 
отсутствия конкуренции между производителями [10, 164]. Однако СССР 
перестал существовать, на его месте образовался ряд государств, связанных 
между собой общей 70-летней историей, уже сложившимися общими тра-
дициями, общей современной культурой, а также новыми экономичес-
кими, политическими, социальными отношениями. Именно в новых 
реалиях возникает потребность в нейминге товаров для их продвижения не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынке. «/.../ Товар должен быть 
маркирован /.../ Немаркированные товары обычно ценятся дешевле, а иной 
раз вообще не допускаются к поставке на экспорт. Маркировка товаров 
преследует две цели: гарантировать хорошее качество товара и убедить 
покупателя купить именно данный товар» [10, 3]. 

Именно для этого производители применяют ряд маркетинговых 
приемов и манипуляций, которые напрямую связаны с воздействием на 
потенциального покупателя, генерацией у него определенных ассоциаций 
между названием продукта, его аудиовизуальным сопровождением, 
которые должны вызвать желание, потребность в приобретении продукта. 
Среди этих приемов немаловажную роль играет нейминг – «профес-
сиональная деятельность по имяобразованию, представляющая собой 
подбор (поиск, придумывание) подходящего наименования для всего того, 
что с точки зрения заказчика нуждается в собственном оригинальном 
имени» [7]. 

Прагмонимикон русского языка, являясь частью ономастического 
пространства, хотя и периферийной, расширяется так же, как и ономасти-
честкая лексика в целом, т.е. тремя основными способами проприального 
словообразования: онимизацией аппелятива, трансонимизацией имен 
собственных и заимствованием из других языков. В этой статье мы 
остановимся на трансонимизации, как одном из основных путей пополне-
ния разряда прагмонимов – наименований продуктов питания.  

Будучи одним из основных способов проприального словообразова-
ния, трансонимизация представляет собой перенос уже известного имени в 
иной онимический класс. Часто при поиске названия номинаторы даже не 
замечают, что обращаются к уже давно знакомым именам, еще чаще 
делают это целенаправленно, вместе с названием как бы перенося на 
объект номинации качества и характеристики онима-мотиватора. В одном 
из основополагающих трудов по ономастике – в коллективной монографии 
«Теория и методика ономастических исследовании» [13] – коллектив 
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авторов указывает на трансонимизацию, как на процесс, не связанный с 
деривацией, хотя зачастую сопряженной ей, так как чистый переход, без 
различных словообразовательных формантов встречается редко [13, 48]. 
Различают внутривидовую и межвидовую трансонимизацию, при которых 
оним переходит либо из одного класса онимов в другой, либо внутри 
одного класса переходит в другой разряд [14, 280]. 

В процессе называния продуктов крайне важной становится взаимо-
связь между номинатором и потенциальным адресатом, т.е. будущим поку-
пателем, так как именно номинатор является генератором ассоциативных 
связей у потенциального покупателя. «В сознании носителей языка разные 
варианты одного слова связаны множеством ассоциаций, в художествен-
ной литературе это богатство ассоциаций придает слову особую вырази-
тельность и суггестивность» [1, 153]. В прагмонимике эта суггестивность 
сопрягается также аттрактивностью. 

Исходя из того, что словесный знак не всегда может вызвать ассоциа-
ции у внешнего потребителя, специалисты расширяют семантическое поле 
прагмонима визуальными и звуковыми ассоциациями, что нисколько не 
умаляет значения прагмонима, а, наоборот, визуализируя, делает его, 
ярким и более ассоциативным. 

Нередко являясь вторичным номеном, прагмонимы передают не 
только информацию о том товаре, который называют, но и вызывают ряд 
словесных ассоциаций. 

Отонимные образования легко выделяются среди прагмонимов. 
Причем мотивирующим именем могут послужить как имена собственные, 
так и апеллятивные номены.  

Среди отонимных прагмонимов следует отметить в первую очередь 
оттопонимные образования, так как они встречаются чаще всего. Так, 
например, в производстве яиц: Окское, Вараксино, Авдон. Окское – от 
комонима1 Окский [поселок в Рязанской области], Вараксино – от 
комонима Вараксино [поселок в Удмуртии], Авдон – от комонима Авдон 
[поселок в Башкортостане], где соответственно и находятся птицефабрики; 
в производстве масла и кисломолочных продуктов: Ровеньки, Белая 
слобода – от комонимов Ровеньки [город в Белгородской области] и 
слободы Белая, расположенной в Курской области, по названию местона-
хождения фабрик; прагмоним Липецкптица образован путем сложения 

                                                                 
1 Вид ойконима. Собственное имя любого сельского поселения. 
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ойконима2 Липецк и апеллятива «птица» который указывает на характер 
продукции, выпускаемой фабрикой; мясопродукты Черкизово от 
хоронима3 Черкизово, исторического района в Москве, Алтайский бройлер 
– от хоронима Алтай; сыр мягкий Легенда Алтая – где включенный в 
состав синтаксической конструкции топоним акцентирует не место 
производства, а традиции приготовления, так как Алтайский край 
отличается высокой концентрацией сырного производства. Именно здесь 
были разработаны многие сорта сыра; название бренда сыров Карлов двор 
– от ойконима Карлов двор – города в Чехии в районе Бероун 
Среднечешского края. Топоним Карлов двор в составе прагмонима также 
не обозначает места производства. При трансонимизации появляется 
добавочная коннотация имеющая смысловую ассоциацию – европейский 
сыр высокого качества, созданный по европейской рецептуре. Создатели 
бренда позиционируют его как «доступную роскошь» [16], ассоциация с 
которой обеспечивается дизайном упаковки: надписями информационного 
характера «Подарок из Европы», «Дышащая упаковка», «Мы используем 
инновационную упаковку, позволяющую сыру созревать в естественной 
среде для сохранения натурального вкуса и аромата», «Low lactose», а также 
стилизованными под сургучную печать, старинные марки и вензеля 
дизайнерскими элементами. Такую же коннотацию имеют такие 
прагмонимы-карнонимы4, как колбасы: «Краковская», «Брауншвейгская», 
«Венская», «Польская», «Таллиннская», сосиски «Венские», «Баварские», 
хлеб «Пражский» др. Оттопонимные наименования карнонимов типа 
«Одесская», «Русская», «Останкинская», «Невская», ориентированы на 
актуализацию собственной национальной пищевой культуры. 
Образованный от годонима5 прагмоним сыр «Арбатский» ассоциируется со 
столичным качеством. Оттопонимные прагмонимы встречаются и в 
армянской действительности. Например: «Аштарак-кат» (Аштарак-молоко) 
– от ойконима Аштарак, кондитерские изделия «Зейтун» от исторического 
ойконима в Западной Армении и, одновременно, современного 

                                                                 
2 Вид топонима. Собственное имя любого поселения, в том числе городского и 

сельского типа. 
3 Класс топонима. Собственное имя любой территории, области, района. 
4 Вид прагмонима. Собственное имя любых готовых мясных изделий. 
5 Вид урбанонима. Название линейного объекта в городе, в т. ч. проспекта, 

улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной. 
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урбанонима6 Зейтун, квартала в Ереване, где собственно и расположена 
фирма–производитель, что является намеком на историческую память 
армянского народа, потерявшего город Зейтун в Киликии (Современная 
Турция); сыр «Лори» – от хоронима Лори (в Лорийской области впервые 
получили данный сорт сыра); колбаса «Гюмри» – от ойконима Гюмри, 
второго города в республике, известного своими традиционными мясными 
закусками, яйца «Степанаван», от ойконима Степанаван, причем презентуя 
экологичность продукции на товарном знаке, торговая марка обыгрывает 
бренд города – сосновые леса, изображая букву «т» в СТЗ в форме ели и пр.  

Среди отантропонимных прагмонимов отметим такие наименования 
как кисломолочные продукты торговой марки Богдаша. Представляя собой 
деминутив от имени Богдан, прагмоним создает смысловую ассоциацию с 
детским питанием, а значит – полезным для детей и для всей семьи. 
Подобная коннотация значений нам встретилась и в армянском прагмо-
ниме Манук, который, с одной стороны представляет собой армянское 
мужское имя, а с другой – в переводе на русский означает «ребенок».  

От фамилий образованы такие отантропонимные прагмонимы как: 
сыр «Моне» – название происходит от фамилии французского художника 
Клода Моне и презентует европейское качество продукта. Вместе с этим, 
картина художника «Мадам Моне с ребенком в саду художника в 
Аржантее», фигурирующая на упаковке сыра, создает у покупателя 
ассоциацию с домашним деревенским качественным молочным продук-
том; мясопродукты торговой марки Микоян, от фамилии Анастаса 
Ивановича Микояна – в 1930-хх гг. наркома пищевой промышленности в 
СССР; растительное масло Аведовъ от фамилии братьев Аведовых, которые 
основали в начале XX века маслобойню в Екатеринодаре (ныне Краснодар). 

В армянском прагмонимиконе также встречаются отантропонимные 
прагмонимы, образованные от личных имен: молочные продукты 
«Марианна», мороженое «Тамара», кондитерские изделия «Сона-Елена», 
«Ростом и Зограб». Последний прагмоним является мифонимом, образо-
ванным от имен героев персидского эпоса Шахнаме. 

Особый интерес вызывают прагмонимы, образованные от катойко-
нимов7: масло «Тульчинка» – катойконим женского рода от названия 

                                                                 
6 Вид топонима. Собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта. 
7 Нарицательное именование жителей по названию места жительства 

(оттопонимное образование). 
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города Тульчин, масло сливочное «Курянка» – катойконим женского рода 
от названия города Курск, колбаса «Москвичка» – катойконим женского 
рода от названия города Москва; яйца «От компании Волжанин», где 
включенный в состав неоднословного прагмонима катойконим является 
примером внутривидовой трансонимизации, так как наименование 
продукта мотивировано эргонимом8 «Волжанин». Примером внутривидо-
вой трансонимизации является также прагмоним «Авишка» – название 
молочных коктейлей, представляющий собой деминутив9 от эргонима 
«Авида», названия фирмы, выпускающей напиток. Семантический сдвиг 
при трансонимизации происходит за счет прибавления деминутивного 
форманта.  

Следует отметить, что представленный выше материал далеко не 
исчерпывает многообразия русских трансонимизированных прагмонимов. 
Данный разряд онимов постоянно пополняется за счет новых названий 
продуктов, появляющихся на рынке сбыта.  

Заключение.Заключение.Заключение.Заключение. Наряду с онимизацией и заимствованием, трансонимиза-
ция, как внутривидовая, так и межвидовая, является неотъемлемым и дос-
таточно продуктивным способом проприального словообразования в 
русском языке. Онимы, в силу своей узнаваемости и повторяемости, а, сле-
довательно, и запоминаемости способны создавать целые ассоциативные 
ряды и проявлять различные ассоциативные связи как в языковом плане, 
так на экстралингвистичском уровне. Отличаясь своей целостностью в се-
мантическом и лингвокультурологическом отношении, трансонимизиро-
ванные прагмонимы зачастую передают одновременно ряд различных 
ассоциаций минимальным набором слов. 

Трансонимизация почти всегда сопрягается семантическим сдвигом, 
наращением смысла, который может проявляться формально или только 
семантически. Узнаваемость мотивирующей основы трансонимизирован-
ного прагмонима обеспечивает положительную установку у потенциаль-
ного покупателя.  

Современная экономическая ситуация, увеличение конкурентности 
на рынке сбыта являются мотиваторами для появления новых прагмо-

                                                                 
8 Разряд онима. Собственное имя делового объединения людей, в том числе 

союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, 
кружка. 

9 Имя с уменьшительно-ласкательным оттенком значения в данном контексте, 
созданное с помощью деминутивного суффикса. 
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нимов, среди которых немаловажную роль играют трансонимизированные 
прагмонимы, так как они изначально являются элементом фоновых 
знаний. Фактически, выбирая для продукта наименование-трансоним, 
номинатор извлекает из некого, уже готового банка «онимов» наиболее 
подходящий, в зависимости от требований адресата прагмонима, стиму-
лируя тем самым появление желательно положительного ассоциативного 
ряда не только узнаваемой мотивирующей основой, но и различными сло-
вообразовательными элементами. 

Как показали исследования, трансонимизация прагмонимов в сфере 
наименований продуктов питания характерна не только для русского 
языка, но и для армянского.  
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Գործանունների անվանադարձուԳործանունների անվանադարձուԳործանունների անվանադարձուԳործանունների անվանադարձումըմըմըմը    ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակից    ռուսերենումռուսերենումռուսերենումռուսերենում    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԱգնեսաԱգնեսաԱգնեսաԱգնեսա    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    անվանակոչություն, գրավչություն, հուշողու-

թյուն, հատկանվանական գոյացություններ, հասարակ անուններ, 
դրդապատճառ 

Հատկանվանական բառակազմության մեջ հատկանվանացման և այլ 
լեզուներից հատուկ անունների փոխառության հետ մեկտեղ կարևոր տեղ 
է զբաղեցնում անվանադարձումը, որի դերն առավել հատկանշական է 
դառնում գործանունների բառակազմության ոլորտում, որտեղ անվանա-
դարձումը զուգորդվում է բառիմաստի ընդլայնմամբ:  

Ներկայիս տնտեսական իրավիճակը, վաճառքի շուկայում աճող 
մրցակցությունը խթան են հանդիսանում նոր գործանունների առաջաց-
ման համար: Գործանունների առաջացման ժամանակ անվանադարձման 
կարևորությունն առավել շոշափելի է դառնում. ի սկզբանե հանդիսանա-
լով ֆոնային գիտելիքների տարր՝ անվանադարձված գործանուններն 
առավել ճանաչելի են պոտենցիալ գնորդի համար: Փաստորեն, ապրանքի 
համար անվանում ընտրելիս անվանակոչողը՝ անվանադարձման պարա-
գայում, որոշակի պատրաստի «անունների» բանկից ընտրում է ամենա-
հարմարը՝ կախված գործանվան հասցեատիրոջ պահանջներից՝ դրանով 
իսկ խթանելով ցանկալի դրականի վերաբերմունք։  

Միևնույն ժամանակ, լինելով հաճախակի կրկնվող, ճանաչելի, 
հետևաբար նաև հիշելի, գործանուններն ստեղծում են զուգորդական 
շարքեր՝ թե՛ լեզվական, թե՛ արտալեզվական՝ տեսողական, լսողական, 
համային և այլն: Լեզվամշակութաբանական տեսանկյունից այդ իմաս-
տային զուգորդումները առավել հետաքրքիր են, քանի որ կարող են 
արտացոլել ժամանակի պահանջները և հասարակության տրամադրվա-
ծությունը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սննդի անվանումների 
ոլորտում գործանունների անվանադարձումը բնորոշ է ոչ միայն ռուսերե-
նին, այլ նաև հայերենին։ 
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Transonimisation of Trade Names in Russian LangugeTransonimisation of Trade Names in Russian LangugeTransonimisation of Trade Names in Russian LangugeTransonimisation of Trade Names in Russian Languge    

Harutyunyan AgnesaHarutyunyan AgnesaHarutyunyan AgnesaHarutyunyan Agnesa    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    naming, attractiveness, suggestiveness, otonymic formations, 

appellative, motivator 
Along with oniymisation and the adoption of proper names from other 

languages, transonymisation has a special place in the proprial’s word 
formation, the role of which becomes more prominent in the word formation of 
trade names, where the transonymisation is combined with the expansion of 
the semantic meaning. 

The current economic situation and the growing competition in the sales 
market are the trigger for the emergence of new trade names. With the advent 
of trade names, the importance of transonymisation becomes more tangible. 
Initially, being elements of background knowledge, transonymized trade names 
are more recognizable to a potential buyer. 

In fact, choosing a transonym name for a product, the nominator extracts 
the most suitable one from a ready-made bank of “onyms”, depending on the 
requirements of the addressee of the pragmonim. Thus, it stimulates the 
emergence of the desired positive attitude. 

At the same time, being frequently repeated, recognizable, and 
consequently memorable, trade names form associative links, both linguistic 
and non-linguistic: visual, sound, taste, and so on. From a linguocultural point 
of view, these semantic associations are more interesting, as they can reflect the 
needs of the times and the public attitudes. 

Studies have shown that the transonymization of pragmonims in the field 
of food names is typical both for the Russian and Armenian languages.  

 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    12.05.12.05.12.05.12.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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UDC 811.111 

The Split Infinitive in Modern English GrammarThe Split Infinitive in Modern English GrammarThe Split Infinitive in Modern English GrammarThe Split Infinitive in Modern English Grammar    

Matinyan GayaneMatinyan GayaneMatinyan GayaneMatinyan Gayane    

Key words:Key words:Key words:Key words: infinitive, split infinitive, register, adverbial, syntactic function 
Since I first started learning and teaching English, I have observed many 

grammar rules change and several grammar “taboos” disappear. This has 
occurred because the language, as we know, is a living mechanism, in the 
constant process of developing and adapting to the needs of the speakers. 
Languages never stop changing and neither do their grammars.  

One of the changes in English grammar is the wide use of the split 
infinitive in all registers, both formal and informal. Let us look at the following 
passage which I could have written as an introduction to my article to illustrate 
the use of the split infinitive. 

“I would like to just begin my article, which is an attempt to carefully 
study the split infinitive, with a preface to vividly demonstrate how to 
effectively use this structure. It is hard for me to clearly recollect seeing a split 
infinitive in the sentence for the first time, but I seem to fully recall the strange 
yet strong impression it made on me. For me English has always been a 
language to truly admire, as it manages to easily and creatively produce some 
new, seemingly “ungrammatical” trends and patterns which tend to soon 
become accepted. The next thing to now mention is the skepticism my students 
have whenever I tell them to not think of split infinitives as grammar mistakes 
and to correctly use them in the right context instead.” 

As many as 12 patterns with the split infinitive can be found/spotted in the 
paragraph above, none of which sounds incorrect or unnatural to my ear/ to 
me. 

We know that the infinitive is one of the non-finite forms of the verb 
which has both verbal and nominal properties, as well as tense, aspect and voice 
distinctions. It can be used in different syntactic functions, such as the subject, 
predicative, part of a compound verbal predicate, attribute, object, and 
adverbial modifiers.  

Unlike many other languages, such as old Latin, Greek, French, German, 
Italian, Spanish, Russian and Armenian, where the infinitive is a single word 
mostly with a typical ending, the infinitive in English is formed with the 
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particle “to” and the base form of the verb. However, there are cases when the 
bare infinitive- without the particle “to”- is used. As a rule, we have the bare 
infinitive with most modal verbs, with auxiliary verbs, and with a small group 
of verbs (hear, feel, let, make, etc.) and expressions (had better, would rather, 
cannot but, etc.). 

The term “split infinitive” is used when a word, usually an adverb, is 
placed between the particle “to” and the base form of the verb, thus splitting or 
dividing the infinitive.  

As Kenneth G. Wilson suggests in his book “The Columbia Guide to 
Standard American English”, “Ideally, English adverbs immediately precede the 
verbs they modify, or come at the end of the predicate and modify it or the 
whole sentence, or modify the entire sentence rather than just the verb by 
appearing at the beginning of the sentence. These generalizations also describe 
the placement of adverbial modifiers of infinitives; these adverbials, however, 
can be ambiguous in writing, where intonation is not available to assist in 
specifying grammatical relationships. This potential for confusion probably 
accounts for the popularity of the split infinitive, which eliminates all 
possibility of ambiguity”. [9; 410]  

For decades English students were instructed that splitting the infinitive 
was incorrect and such cases were generally classified as grammar mistakes. 

The idea that no adverb can be placed in the middle of an infinitive was 
introduced by Henry Alford, the Dean of Canterbury in the second half of the 
XIX century and the author of books on the English language. He was one of 
those Victorian scholars who tried to impose some rules of Latin grammar on 
English grammar, among which was the prohibition against splitting infinitives. 
According to it, the Latin infinitive, being a single word, was never split, 
consequently it was decided that splitting an infinitive was a grammatical 
mistake.  

It should be mentioned, however, that there existed numerous examples of 
split infinitives in literature before and after the XIX- century “rule”. Since the 
end of XIX century the use of split infinitives has been gaining ground despite 
occasional criticism from grammarians.  

Moreover, the situation has been changing rapidly in the last few decades, 
resulting in an impressive growth in the use of the split infinitive. According to 
researchers at Lancaster University and Cambridge University Press, split 
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infinitives are now nearly three times as common in English as they were thirty 
years ago. They have attracted widespread scientific interest due to the 
existence of abundant convincing linguistic evidence. In his book A Dictionary 
of Usage and Style; R.H. Copperud, an American grammarian, wrote “The 
acceptability of a split infinitive depends only on whether it damages the 
rhythm or meaning of the sentence.” [2], and according to The Britannica Book 
of English Usage, “… the truth is that the split is desirable whenever its 
avoidance would prove awkward or affected or misleading”. [8; 343] 

We have amassed extensive data from present -day English corpora which 
confirm the existence of split infinitive in different varieties of English and 
which are going to be analyzed in this paper. We will look at the patterns of 
split infinitives, the different adverbs that are used as splitters, as well as the 
most frequently occurring “infinitive + adverb” combinations. 

 It can be argued that splitting the infinitive is widely acceptable, and in 
some contexts even preferable. 

For example, there is a difference between these three sentences where 
the adverb comes before or in the middle of the infinitive or at the end of the 
sentence:  

I use the flowers to beautifullybeautifullybeautifullybeautifully embellish desserts and iced drinks. 
I use the flowers beautifullybeautifullybeautifullybeautifully to embellish desserts and iced drinks. 
I use the flowers to embellish desserts and iced drinks beautifullybeautifullybeautifullybeautifully 
In the second sentence flowers are used nicely, whereas in the first one 

the floral embellishments are applied in a beautiful way. And when the adverb 
“beautifully” is placed at the end of the sentence, it could refer either to the 
way the flowers are used or the desserts and drinks are embellished. 

Accordingly, when the pattern with a split infinitive expresses the 
meaning in a more precise and clear manner, it should be preferred over the 
traditional pattern. 

Here are more sentences to illustrate that proposition: 
(2) You should expect problems to occasionally crop upto occasionally crop upto occasionally crop upto occasionally crop up. (If the adverb 
“occasionally” is placed before the verb “expect”- “You should occasionallyoccasionallyoccasionallyoccasionally 
expect problems to crop to crop to crop to crop up”up”up”up”,,,, the meaning of the sentence is different, but when 
being placed in the final position “You should expect problems to crop up to crop up to crop up to crop up 
occasionallyoccasionallyoccasionallyoccasionally” it could refer to either verb –“expect” or “crop up”). 

(3) She awakens in her room to unexpectedly findto unexpectedly findto unexpectedly findto unexpectedly find her childhood friend, 
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Raoul, with her. (The adverb “unexpectedly” may have two more positions – 
before the infinitive “to find” -She awakens in her room unexpectedlyunexpectedlyunexpectedlyunexpectedly to findto findto findto find 
her childhood friend, Raoul, with her”, where it refers to the process of 
awakening and at the end of the sentence, “She awakens in her room to findto findto findto find 
her childhood friend, Raoul, with her unexpectedly”unexpectedly”unexpectedly”unexpectedly”.... where it could refer to 
both awakening and finding somebody.)  

(4) The other reviewers seem to generallygenerallygenerallygenerally be praising this book. 
(Positioning “generally” before “seem” does not carry the same meaning, as it 
modifies the verb “seem”- “The other reviewers generallygenerallygenerallygenerally seem to be praising 
the book.) 

Whether or not to split the infinitive is an individual choice sometimes 
and it is hard to say which form is more precise or expressive. The sentences 
below contain constructions with split infinitives but we can see that 
positioning the adverb after the infinitive does not make a big difference.  

(5) We tend to nervously smileto nervously smileto nervously smileto nervously smile and hint that we’re uncomfortable without 
ever really saying it. 

(We tend to smile nervouslyto smile nervouslyto smile nervouslyto smile nervously and hint that we’re uncomfortable without 
ever really saying it.) 

(6) The trick is to selectively give upto selectively give upto selectively give upto selectively give up specific battles, rather than to to to to 
globally capitulateglobally capitulateglobally capitulateglobally capitulate. 

(The trick is to give upto give upto give upto give up specific battles selectivelyselectivelyselectivelyselectively, rather than to capitulate to capitulate to capitulate to capitulate 
globallygloballygloballyglobally.) 

On the other hand, there are cases when the pattern with a split infinitive 
does not add extra clarity and precision to the utterance, neither does it 
enhance the meaning. If placing a modifier in a (traditional) position outside of 
an infinitive does not result in an unclear or awkward sentence, it is advisable 
to avoid using a split infinitive. 

The following sentence with a split infinitive (7) The girl is said to now beto now beto now beto now be 
17” will definitely sound better with the adverb “now” at the end of the 
sentence: The girl is said is said is said is said to be 17 now.now.now.now. 

We will now look at some sentences with the split negative infinitive, the 
pattern with “not” between 

“to” and the base verb, which is a special case of the split infinitive 
construction and is of particular interest to researchers and learners. 

(8) Our targets for the day were to cycle 200+km and totototo    notnotnotnot    get lost.get lost.get lost.get lost.    
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(9) Do you think if we all made an agreement totototo    notnotnotnot    interruptinterruptinterruptinterrupt or criticize 
each other, we could accomplish more?  

(10) I'II cover my ears and pretend totototo    notnotnotnot    listenlistenlistenlisten. 
(11) It's so true, and I'm making an honest effort totototo    notnotnotnot    fallfallfallfall in the same 

trap. 
The numerous samples from English speaking corpora reveal that the more 

traditional pattern of the negative infinitive “not to do”, with “not” before “to” 
is still dominant over the split one but according to The Cambridge Grammar of 
the English Language, the two patterns are semantically equivalent and 
acceptable. [4; 803] 

Interestingly, no attempts have yet been made to paraphrase one of the 
most famous Shakespearean quotes into “To be or to not be”. When asked for 
comments, my university students told me that “to be or to not be” left them 
puzzled and they would definitely prefer the traditional “to be or not to be” 
quote. On the other hand, they did not find anything wrong with the title of 
the new Korean romantic drama “It’s OK to not be OK”, explaining it by the 
fact that when they first saw the title, it contained a split infinitive and they 
quickly got used to it. By the way, the small search that I did on the Google 
with the key words “It’s OK to not be OK” and “It’s OK not to be OK” showed 
that the majority of the entries contained a split infinitive in the title, yet there 
were quite many with the traditional negative infinitive, which is clear proof 
that the translation from Korean was done in the conventional way, without 
splitting the infinitive. 

The following argument can serve as a good justification for the choice 
between the two variants of the negative infinitive. Whenever the negative 
particle “not” is used to add clarity and reduce ambiguity of the meaning, or 
when it is done to lay emphasis on the negativity of the sentence, it should be 
given preference, otherwise the infinitive is not usually split.  

For example, splitting the infinitive can remove ambiguity in this example: 
(12) You have the power to not supportto not supportto not supportto not support violence. 
If we had the sentence “You have the power not to support violence”, it 

could either mean “Your power is in the ability to prevent violence” or “You 
have the power to hinder something else than violence”, whereas the sentence 
with the split infinitive definitely means that you are capable of not supporting 
violence. 
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Sometimes the word that precedes the negative infinitive can make the 
difference. Let us look at some examples with “how” and compare the two 
patterns “How to not doto not doto not doto not do sth” versus “how not to donot to donot to donot to do sth”. 

In the examples below the split negative infinitives “how to not say” and 
“how to not judge” can be interpreted as “how to avoid or stop doing the things 
mentioned, like saying hurtful things and judging a book by its cover”. 

(13) I often remind my kids about howhowhowhow to not say hurtful thingsto not say hurtful thingsto not say hurtful thingsto not say hurtful things to others. 
(14) The lists became part of a class discussion on stereotypes and how to how to how to how to 

not judge not judge not judge not judge a booka booka booka book by its cover. 
In the case of “how not to do sth” it is not the actions that should be 

stopped or prohibited, but the improper or wrong ways of conducting foreign 
policy and dressing: 

(15) This stands as a textbook lesson in how not to conduct foreighow not to conduct foreighow not to conduct foreighow not to conduct foreign policyn policyn policyn policy. 
(16) He then escorted her into society, told her what to say and how not to how not to how not to how not to 

dressdressdressdress. 
It is obvious that “how not to dress” in this sentence cannot mean “how to 

stop getting dressed and stay naked”. 
We will proceed now to analyze the more widespread cases with split 

infinitives when we have adverbials between “to” and the base verb. Adverbials 
are words or groups of words, modifying or defining the verb or the sentence. 
The most widespread adverbs used to split the infinitive are those of manner, 
frequency, time, cause and consequence, degree, measure and quantity.  

Let us now look at some examples of infinitives split by adverbs: 
(17) The gate’s open enough for us to barely squeezeto barely squeezeto barely squeezeto barely squeeze through. 
(18)I have been blessed to never have been to never have been to never have been to never have been without a job despite the 

economy. 
(19) It’s hard not to come to any other conclusion than it’s time to quite to quite to quite to quite 

seriously putseriously putseriously putseriously put impeachment back on the table. 
(20) It may cost them a lot more to develop alternatives than to just haveto just haveto just haveto just have it 

landfilled at the present time.  
(21) We were finally given the green light to at least moveto at least moveto at least moveto at least move out of the way 

of traffic. 
(22) This allows the monitoring electronics to more accurately estimateto more accurately estimateto more accurately estimateto more accurately estimate 

battery charge. 
(23) Those women do not work outside their home, except to daily collectto daily collectto daily collectto daily collect 

eggs from the chicken coops. 
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(24) His cousins had refused to even cometo even cometo even cometo even come to dinner. 
(25) We have got to very much deal withto very much deal withto very much deal withto very much deal with the underlying tensions if we are 

going to survive. 
(26) Revenue for the company is expected to more than doubleto more than doubleto more than doubleto more than double this year to 

$12million. 
A close study of the sentences suggests that the traditional “unsplit” 

infinitive could be used in some of them with the same effect, but there are 
cases where splitting the infinitive is the only or the better choice. For example, 
the adverbs “just, never, at least, daily, even, more accurately, quite seriously” 
could have their usual positions in the sentences, without splitting the 
infinitives or changing the meaning, e.g. This allows the monitoring electronics 
to estimateto estimateto estimateto estimate battery charge more accuratelymore accuratelymore accuratelymore accurately. 

 On the other hand, we cannot place the adverbs “more than, very much, 
barely” in any other position in the sentence, no matter how hard we try. 

The adverbials that act as infinitive splitters are mainly adverbs of manner, 
time, frequency and degree, the most often used among them being “absolutely, 
actually, almost, always, at least, briefly, better, calmly, completely, constantly, 
easily, even, eventually, ever, finally, fully, further, generally, gradually, 
immediately, just, nearly, never, not only, occasionally, often, only, perhaps, 
properly, quickly, really, rapidly, regularly, seriously, simply, slowly, 
sometimes, strongly, successfully, suddenly, thoroughly, totally, etc. [6; 121] 

As the linguistic corpora reveal, split infinitives with these adverbs are 
mostly used to emphasize the meaning of the message. 

The quantitative analysis of the sentences with split infinitives shows that 
the adverbs “just, further, really, actually, better, only, even” are far more 
commonly used to split infinites, with thousands of sample sentences in The 
Corpus of Contemporary American English (COCA). 

(27) The key to karaoke is to just pickto just pickto just pickto just pick a song that’s personal to you. 
(28) We are always open totototo    furtherfurtherfurtherfurther    engageengageengageengage in this discussion. 
(29)I am also glad totototo    reallyreallyreallyreally    havehavehavehave    hadhadhadhad my eyes opened on this issue.  
(30) It might be a good idea totototo    actuallyactuallyactuallyactually    contactcontactcontactcontact your health care provider 

sooner rather than late 
(31)A staggering 92% of high school teachers feel they don't have the data 

necessary totototo    betterbetterbetterbetter    understandunderstandunderstandunderstand students' college preparation needs. 
(32) You can choose totototo    onlyonlyonlyonly    reportreportreportreport the second set of scores to prospective 

colleges. 
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(33) His cousins had refused totototo    eveneveneveneven    comecomecomecome to dinner. 
Furthermore, the comparative or superlative degrees of adverbs are also 

positioned between “to” and the verb for more emphasis, as in the following 
sentences: 

(34) This allows the monitoring electronics to more accurately estimateto more accurately estimateto more accurately estimateto more accurately estimate 
battery charge. 

(35) When you expect others to mostto mostto mostto most    oftenoftenoftenoften    agreeagreeagreeagree with your point of view, 
that is a symptom of having a strong need to be right over others. 

Also, in many cases adverbs are modified by other adverbs of degree, such 
as “so, very, quite, rather, at least, not only”, which clearly gives the messages 
more importance, for example: 

(36) You’ll be able to rather clearly make sureto rather clearly make sureto rather clearly make sureto rather clearly make sure that you are doing the 
reservation at the lowest prices possible. 

(37) Cleaning up industrial pollution like mercury from power plants is 
going to quite possibly costto quite possibly costto quite possibly costto quite possibly cost jobs in traditional industries. 

(38) And the connectedness allows them to so often feelto so often feelto so often feelto so often feel more satisfied 
with their college experience and remain far more involved beyond their 
graduation. 

(39) This used to very often leadto very often leadto very often leadto very often lead us to exasperation and frustration. 
(40) When I teach a daily Yoga class, I’d want to at least once talkto at least once talkto at least once talkto at least once talk about 

something “extraordinary”. 
(41) That weight of those words is going totototo    notnotnotnot    onlyonlyonlyonly    bebebebe amplified around 

the world, but sealed in our history. 
Far less frequent are the cases of split infinitives with adverbial phrases, 

such as “at last, step-by-step, little by little”, for example: 
(42) They can continue totototo    littlelittlelittlelittle    bybybyby    littlelittlelittlelittle    clean upclean upclean upclean up the system over time. 
(43) Heinlein unfolds the revolution in a meticulously detailed style, using 

lengthy conversations between the characters about how totototo    stepstepstepstep----bybybyby----
stepstepstepstep    overthrowoverthrowoverthrowoverthrow the authority of an overwhelming power. 

We will now focus on the syntactic functions of the split infinitive and 
split infinitive phrases in the sentence. The careful analysis of such patterns in 
the sentence indicates that they have the same functions as traditional 
infinitives and infinitive phrases, and can act as the subject of the sentence, as 
the object, as a complex object, as a predicative/subject complement, as 
attributes to nouns, as part of a modal verbal predicate, as part of a verbal aspect 
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predicate, as adverbial modifiers of purpose and result.  
All the above-mentioned functions are illustrated in the following 

sentences: 
(44) General Hooker and his men usedusedusedused    totototo    frequentlyfrequentlyfrequentlyfrequently    enjoyenjoyenjoyenjoy the hospitality 

offered here in their off-duty hours. (COMPOUND VERBAL ASPECT PREDICATE) 
(45) The commission would havewould havewould havewould have    totototo    twicetwicetwicetwice    sign offsign offsign offsign off on the proposal and 

hold at least one public forum. (COMPOUND VERBAL MODAL PREDICATE)  
(46) It is important totototo    thoroughlythoroughlythoroughlythoroughly    investigateinvestigateinvestigateinvestigate the case before filing it, 

because it cannot be withdrawn later. (SUBJECT COMPLEMENT/ PREDICATIVE) 
(47) One way to absolutely get rid ofto absolutely get rid ofto absolutely get rid ofto absolutely get rid of the malware is as you described: 

reinstall the system from scratch. (ATTRIBUTE) 
(48) This makes it easier for a user to quickly performfor a user to quickly performfor a user to quickly performfor a user to quickly perform advanced tasks in 

Windows 8. (COMPLEX OBJECT/ FOR-TO-INFINITIVE CONSTRUCTION) 
(49) You can choose totototo    onlyonlyonlyonly    reportreportreportreport the second set of scores to prospective 

colleges. (OBJECT) 
(50) Kathryn was too bigtoo bigtoo bigtoo big a girl totototo    stillstillstillstill    bebebebe in diapers. (ADVERBIAL MODIFIER 

OF RESULT/ CONSEQUENCE) 
(51) To further protectTo further protectTo further protectTo further protect its population, the Southeast Asia country is also 

expanding its booster vaccine shot programme to cover those aged 50 to 59 
years from early October. (ADVERBIAL MODIFIER OF PURPOSE) 

In our view the most common syntactic functions of the split infinitive in 
the sentence are those of the object, predicative, attribute, purpose adverbial 
and compound predicates. 

 The detailed analysis of compound verbal modal predicates shows that the 
verbs “to be able to” and “to have to” are much more common in combination 
with split infinitives than other modals, for example: 

(52) We accept that people havehavehavehave    totototo    sometimessometimessometimessometimes    livelivelivelive in a world in which 
other people's speech offend them. 

(53) Afterwards, I waswaswaswas    ableableableable    totototo    reallyreallyreallyreally    digestdigestdigestdigest the day's events, along with the 
many invoices and emails. 

Sometimes more than one infinitive splinter can be used in a compound 
verbal predicate- either two adverbs or an adverb and a prepositional phrase. 

(54) He waswaswaswas    ableableableable    to really, as a virtuoso, come up withto really, as a virtuoso, come up withto really, as a virtuoso, come up withto really, as a virtuoso, come up with a solution to what I 
think is an insurmountable problem. 

(55) And so she hadhadhadhad    totototo    justjustjustjust    kind of writekind of writekind of writekind of write a letter to herself.  
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(56)I had tohad tohad tohad to    justjustjustjust    almost crawlalmost crawlalmost crawlalmost crawl down to the liquor store. 
 (57) Then I waswaswaswas    ableableableable    to really sort of clearly seeto really sort of clearly seeto really sort of clearly seeto really sort of clearly see, for the first time, just 

how unfun it is to sit in the audience. 
On the other hand, the study of compound verbal aspect predicates 

highlights the high frequency of split infinitive patterns following the verbs “to 
continue, to begin/start, used to”, e.g. 

(58) Ken's health and well-being beganbeganbeganbegan    totototo    immediatelyimmediatelyimmediatelyimmediately    improveimproveimproveimprove.  
(59) My sister uuuusedsedsedsed    to always talkto always talkto always talkto always talk about living in Paris for a year, and it 

sounded so awesome.  
(60) Unaware of our whisperings, Mudcatt continuedcontinuedcontinuedcontinued    totototo    justjustjustjust    sit sit sit sit there and 

smile and eat nothing. 
One of the common misconceptions about the use of the split infinitive is 

that it is mainly used in oral and informal speech and is rather rare in formal 
speech and academic writing. However, the data of corpus-based research, done 
by … in his paper prove the erroneousness of this assumption. Contrary to the 
popular opinion, the split infinitive is a common and accepted grammatical 
structure both in informal spoken language and in academic literary works.  

The difference between the two registers, however, lies in the choice of 
the verbs and the splitting adverbs. According to …, The following verbs and 
adverbs form the top splitting constructions in the spoken genre – to get, to be, 
to go, to make, to say + really, just, actually. 

In the academic register, however, we have another group of longer and 
more complex verbs and  

adverbs, such as “to understand, to examine, to explore, to disagree, to 
develop, to investigate + better,  

fully, further, strongly” [6; 124] 
Interestingly enough, the comparison between some of the most common 

patterns with split infinitives in both registers shows similarity in meaning, and 
phrases like “to fully/better understand” and “to really/just get” can convey the 
same message in the sentences below:  

(61) If you ignore your emotions you won't be able to fully won't be able to fully won't be able to fully won't be able to fully 
understandunderstandunderstandunderstand your own motivations and needs, or to communicate effectively 
with others. 

(62) As outsiders, most of us can't understand a neighborhood that burns 
itself down. ToToToTo    reallyreallyreallyreally    get itget itget itget it, you have to live there. 
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It is interesting to note that two of the most often occurring infinitive 
splitters on the lists were “kind of” (meaning: rather, to some extent) and “sort 
of” (meaning: to some extent, in some way or other), which are very informal 
and typical of American English only. The sentences below contain those two 
phrases: 

(63)I had to kind of teachto kind of teachto kind of teachto kind of teach myself how to write. 
(64) It allows people to sort of seeto sort of seeto sort of seeto sort of see those anomalies, and I think that’s very 

valuable. 
It should be mentioned that all the examples of split infinitives for our 

research were provided by the COCA, the one-billion-word corpus of 
contemporary American English. [10]  

According to R. W. Burchfield and H.W. Fowler, authors of the book “The 
New Fowler’s Modern English Usage”, a considerable difference can be spotted 
between the British and American uses of split infinitives, with the British 
splitting the infinitive three to four times less frequently than the Americans 
do. Besides, the British hardly ever use compound adverbs, such as “not only, at 
last, at least” to split infinitives, whereas the latter are quite common in 
American English. [1; 201] 

The findings of another recent study by S. Phoocharoensil, a Thai 
grammarian, suggest that professional English learners evidently produce a 
greater number of split infinitives than intermediate learners, whose 
proficiency level is lower. [7; 28] 

 As highlighted in this paper, the current usage of the split infinitive has 
become a standard feature of English grammar and its increasing presence at all 
levels of language has made the “Never split the infinitive” rule almost obsolete. 

The most remarkable result to emerge from the data under research is that 
English speakers have started to not avoid the use of split infinitives and to 
creatively split infinitives as long as their sentences make sense.  

There are still questions that could be part of a future research project on 
the split infinitive, such as examination of the full extent of split infinitives in 
comparison with traditional infinitive patterns, investigation of the types of 
verbs open to splitting and in-depth research into the different registers where 
split infinitives are regularly used. 
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Տրոհված անորոշ դերբայը ժամանակակից անգլերենիՏրոհված անորոշ դերբայը ժամանակակից անգլերենիՏրոհված անորոշ դերբայը ժամանակակից անգլերենիՏրոհված անորոշ դերբայը ժամանակակից անգլերենի    
քերականության մեջքերականության մեջքերականության մեջքերականության մեջ    

Մատինյան ԳայանեՄատինյան ԳայանեՄատինյան ԳայանեՄատինյան Գայանե    

ԱմփոփուԱմփոփուԱմփոփուԱմփոփումմմմ    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... անորոշ դերբայ, տրոհված անորոշ դերբայ, 

ռեգիստր, մակբայ, շարահյուսական գործառույթ 
Հոդվածը դիտարկում է անգլերենի ավանդական քերականության 

մեջ դեռևս պահպանվող կանոնը, ըստ որի՝ չի կարելի տրոհել անորոշ 
դերբայը։ Այդ կանոնը խստորեն գործել է հատկապես 19-րդ դարում և 
բացատրվել է այն իրողությամբ, որ անգլերենի քերականությունը մեծա-
պես հիմնվում էր լատիներենի քերականության վրա, իսկ լատիներենում 
անորոշ դերբայը չէր տրոհվում (իրականում այն բաղկացած էր մի մասից 
և չէր կարող տրոհվել)։ Բազմաթիվ լեզվական փաստերով և օրինակնե-
րով ցույց է տրվում այդ «կանոնի» անհամատեղելիությունը ժամանակա-
կից լեզվական իրողություններին ու զարգացումներին, չնայած ըստ որոշ 
ակադեմիական տեղեկագրքերի՝ տրոհված անորոշ դերբայի գործածու-
թյունը դեռևս չի քաջալերվում, իսկ հաճախ նաև մերժվում է պաշտոնա-
կան լեզվական ռեգիստրում օգտագործելու համար, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ տրոհումից հրաժարվելը կառաջացներ իմաստի աղավա-
ղում կամ երկիմաստություն։ Հոդվածում քննարկվում են անորոշ դերբայի 
տրոհման շարժառիթներն ու նպատակահարմարությունը տարբեր հա-
մատեքստերում, ինչպես նաև վերլուծվում են այնպիսի դեպքեր, երբ 
անորոշ դերբայի ավանդական և տրոհված ձևերն ունեն տարբեր, հաճախ 
երկիմաստ, իսկ երբեմն էլ՝ հակառակ իմաստներ, օրինակ՝ երբ ժխտա-
կան անորոշ դերբայի ավանդական և տրոհված ձևերն օգտագործվում են 
«how not to do/ how to not do” («ինչպես չանել») արտահայտության մեջ։ 
Ուսումնասիրության են ենթարկվում անգլերենի ամենաշատ տրոհվող 
անորոշ դերբայներն ու ամենատարածված տրոհիչ-մակբայները լեզվա-
կան տարբեր ռեգիստրներում, և համեմատվում են տրոհված անորոշ 
դերբայի գործածության հաճախականությունն ու բնութագիրը բրիտա-
նական և ամերիկյան անգլերենում։  
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Расщепленный инфинитив в грамматике Расщепленный инфинитив в грамматике Расщепленный инфинитив в грамматике Расщепленный инфинитив в грамматике     
современного английского языкасовременного английского языкасовременного английского языкасовременного английского языка    

Матинян ГаянеМатинян ГаянеМатинян ГаянеМатинян Гаяне    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: инфинитив, расщепленный инфинитив, регистр, 

наречие, синтаксическая функция  
В статье рассматривается все еще действующий в грамматике закон 

традиционного английского языка, согласно которому нельзя расщеплять 
инфинитив. Этот закон неуклонно действовал особенно в 19-ом веке и 
объяснялся тем, что грамматика английского языка в большинстве 
основывалась на грамматике латыни, в котором инфинитив не 
расщеплялся, так как состоял из одного компонента и не мог делиться. 

Многочисленными языковыми фактами и примерами показана несов-
местимость данного «закона» с современными языковыми реалиями и 
развитием, хотя до сих пор некоторые академические предписания не 
рекомендуют применять расщепленный инфинитив, часто в официальных 
лингвистических регистрах даже запрещается их использование, за исклю-
чением случаев, когда отказ от расщепленного инфинитива приведет к 
смысловым нарушениям, либо к многозначности.  

В статье рассмотрены мотивы и целесообразность применения 
расщепленного инфинитива в разных контекстах. Также анализируются 
случаи, когда расщепленная и традиционная формы инфинитива имеют 
разное значение, часто многозначны, или противоположны по значению, 
например, когда расщепленная и традиционная формы отрицательного 
инфинитива употребляются в выражении “how not to do/ how to not do” 
(«как не делать»). Проведено исследование по выявлению степени 
употребительности расщепляемых глаголов и разделяющих наречий в 
разных лингвистических регистрах, а также сопоставляются частотность 
употребления и характеристики расщепленного инфинитива в британском 
и американском вариантах английского языка. 

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    18181818.03..03..03..03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    07.04.07.04.07.04.07.04.2022 2022 2022 2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 811.19 
 
ԵԵԵԵ. . . . ՉարենցիՉարենցիՉարենցիՉարենցի    ««««ՏաղարանըՏաղարանըՏաղարանըՏաղարանը»»»»    տեքստիտեքստիտեքստիտեքստի    ոճաբանությանոճաբանությանոճաբանությանոճաբանության    դիտանկյունիցդիտանկյունիցդիտանկյունիցդիտանկյունից    

    
ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    ԹերեզաԹերեզաԹերեզաԹերեզա     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հարասություն, ընդօրինակում, վաղ աշխար-

հաբարային հնչյունափոխություններ, միջինհայերենյան փոխառություն-
ներ, անվանական և բայական քերականական կարգերի շեղումներ, դար-
ձույթներ և բանադարձումներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան:::: «Տաղարանի» լեզուն տարբերվում է Չարենցի ողջ գրա-
կան ժառանգության լեզվից: Հեղինակը բանաստեղծությունների այս շար-
քում դիմել է հայ մրջնադարյան քնարերգության վերջին բանաստեղծի՝ 
Սայաթ-Նովայի բանարվեստին: Այդ ընտրությունը պատահական չէ. 
Չարենցը հրապուրվել է հանճարեղ գրողի տաղերով ու նրա լեզվի ընդ-
օրինակմամբ գրել մի ամբողջ շարք բանաստեղծություններ, որոնք աչքի 
են ընկնում իրենց յուրօրինակ բառապաշարով, քերականական ձևերի՝ 
վաղ աշխարհաբարին հատուկ կազմություններով, հեղինակային փոխա-
բերություններով, համեմատություններով, նորակազմություններով: 

«Գոյություն ունեն «ուրիշի ոճի» ընդօրինակման մի քանի ձևեր` 
պարոդիա, փոփոխակ (վարիացիա) կամ հարասություն, նմանակում, 
ոճավորում: Սրանցից որևէ մեկի ընտրությունը կախված է ոճավորողի 
հետապնդած նպատակից: Ընդօրինակման այս տեսակների սահմանա-
զատումը առաջին հերթին կարևորվում է հասկանալու համար, թե ինչ 
վերաբերմունք ունի ոճավորող հեղինակը ոճավորման հիմք հանդիսա-
ցող հեղինակային ոճի նկատմամբ: Եթե պարոդիան այս կամ այն հեղի-
նակին բնորոշ առանձնահատկությունների կիրառմամբ հակադիր կամ 
ծաղրական բովանդակության արտահայտումն է, ապա փոփոխակը՝ 
վարիացիան, նույն առանձնահատկությունների ընդլայնումն է, փոփո-
խումը: Ոճավորումը որևէ հեղինակի ոճի վերաստեղծումն է, որ իրա-
կանացվում է այդ հեղինակին բնորոշ բառերի, ոճական և այլ հնարների 
անմիջական կիրառմամբ, իսկ նմանակումը «ուրիշի ոճի» գիտակցական 
կամ ոչ նպատակաուղղված յուրացումը» [3. 127]: 

18-րդ դարի տաղանդավոր բանաստեղծ Սայաթ-Նովայի ստեղծա-
գործությունների լեզվի ընդօրինակումը մենք համարում ենք հարասու-
թյուն կամ վարիացիա: Հարասություն եզրը գործածվել է Մ. Աբեղյանի 
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վկայակոչմամբ և ըմբռնումով [1, 543]: Այստեղ նկատի չունենք «Հայերե-
նագիտական բառարան»-ի բացատրությունը [6, 373]: 

Վերջին ժամանակներս բանասիրության մեջ գեղարվեստական երկի 
վերլուծության ոլորտում հայտնվել է մի նոր մոտեցում: Եթե նախկինում 
բանասերները գեղարվեստական երկի լեզվաոճական ուսումնասիրու-
թյունը կատարում էին միայն նախադասության սահմաններում ընձեռն-
ված հնչյունային, բառային, քերականական, ոճական կողմերի հետա-
զոտմամբ, ապա այժմ սահմանը ընդարձակվել է ավելի բարդ՝ մի քանի 
նախադասություններից կազմված լեզվական իրողությունների տիրույ-
թում [4, 224]: Այդ նորագույն բնագավառը «Տեքստի լեզվաբանությունն» է, 
որի դրույթներով ու հիմնական մոտեցումներով ավելի խորությամբ են 
լուսաբանվում լեզվաոճական բազմաթիվ հարցեր: Թեմայի արդիականու-
թյունը հենց այդ մոտեցմամբ տեսականորեն տեքստի ոճաբանութան 
դրույթներով և սկզբունքներով առաջին անգամ քննվում է Չարենցի 
«Տաղարանի» լեզուն: Վերլուծությունները կատարվել են նկարագրական, 
համեմատական և զուգադրական ներքին և արտաքին վերականգնման 
մեթոդներով: 

ՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածի    բովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունը: «Տաղարանում» ընդգրկված քսան 
բանաստեղծությունների և երկու քառյակների լեզվանյութում ակնառու 
են աշխարհաբարի վաղ շրջանին հատուկ հնչյունափոխական երևույթ-
ներ, միջինհայերենյան փոխառություններ, որոնցից առատորոն օգտվել 
են և՛ Սայաթ-Նովան, և՛ Չարենցը: Տեքստային ոճաբանության առումով 
հետաքրքրական են բառային դարձույթներից (троп) համեմատությունը, 
փոխաբերությունը, չափազանցությունը և քերականական բանադար-
ձումներից (фигура) հատկապես կրկնությունը, որը կիրառվել է լեզվա-
կան բոլոր մակարդակներում՝ հնչյունային, բառային, քերականական, 
տեքստային աստիճանավորումը, հակադրությունը և այլն: Չարենցի 
«Տաղարանում» հետաքրքրական են նաև չափազանցման, շրջասույթի, 
հակադրման, համըմբռնման դրսևորումները: 

«Տաղարանը» սեղանի գիրք է. այն տարբերվում է Չարենցի մյուս 
շարքերից: Սովորաբար գեղարվեստական երկի հեղինակի լեզվական 
առանձնահատկությունները բնութագրելիս գրողի ոճ ասելով հասկանում 
ենք նրա կողմից իր գրական երկի գեղագիտական արտահայտչականու-
թյան ուժեղացման նպատակով կիրառված պատկերավորման միջոցների 
ու ոճական հնարների ողջ համակարգը, հայերենի հիմնական նորմերն ու 



– 68 – 
 

կանոնները պահպանելու, բառապաշարում բարբառային ու ժարգոնային 
արտահայտություններից խուսափելու, քերականական ճիշտ կառույց-
ների վրա հիմնվելու պահանջները [4. 19]: Այլ չափորոշիչներով ենք 
մոտենում «Տաղարանի» պարագայում: Մեր նախորդ հոդվածներից 
մեկում շատ հպանցիկ անդրադարձել ենք սույն ժողովածուին [3]: «Հայ 
իրականության մեջ ոճական ընդօրինակման տեսակներից առանձնա-
պես ուսումնասիրվել է պարոդիան: Այն ուսումնասիրվել է թե՛ գրակա-
նագիտական, թե՛ ոճագիտական տեսանկյունից1: Ինչպես նկատելի է, 
գրեթե բոլոր սահմանումների մեջ ընդհանրական է պարոդիայի ենթարկ-
վող հեղինակի լեզվաոճական գծերի օգտագործումը: Եթե պարոդիայի 
հեղինակը օգտվում է ուրիշի նյութից և նրա մեջ դնում ճիշտ հակառակ 
բովանդակություն, ապա ոճավորման դեպքում գործ ունենք ոչ թե 
հակադրության հետ, այլ համադրության: Ոճավորող հեղինակը ընդու-
նում է նախորդ հեղինակի ոճը, ավելին, այն համարում տվյալ բովանդա-
կության արտահայտման ամենաընդունելի ու ամենատիպիկ տարբ-
երակը: Այսպես` Չարենցը «Տաղարան» շարքը ստեղծելիս դիմել է սիրո 

                                                                 
1 «Պարոդիան քնարական ժանր չէ, այն կարող է հանդես գալ նաև պատմողա-

կան ժանրերում, սակայն ավելի բնորոշ է լիրիկայի համար: Պարոդիայի էությունն 
այն է, որ հեղինակը, օգտագործելով մի ուրիշ գրողի այս կամ այն երկի 
գեղարվեստական ձևի գծերը (տաղաչափական կառուցվածք, լեզվին բնորոշ 
հատկանիշներ), նրանց մեջ հակադիր բովանդակություն է դնում և կամ այդ գծերը 
հասցնում է ծայրահեղության, որպեսզի ընդգծի նրանց թերությունները: Այդ 
իմաստով` պարոդիաները իրենց ժամանակի գրական-հասարակական տարբեր 
ըմբռնումների բախման, պայքարի վկայություններն են» (7, 331): «Չափածո կամ 
արձակ երգիծական ստեղծագործություն, որը ծաղրում է գրական ուղղությունը, 
ժանրը, գրողի ոճը` օգտագործելով ծաղրվող երևույթին բնորոշ լեզվաոճական 
գծերը: Գոյություն ունի պարոդիայի երկու տեսակ` հումորիկ և սատիրիկ: Հումո-
րիկը բարյացակամ է, սատիրիկը հակադրվում է օրիգինալին` ժխտելով նրա 
գաղափարական և գեղագիտական էությունը» (8, 200): «Կա տեքստային կրկնու-
թյան մի այլ տեսակ, որը բոլորովին այլ ոճական գործառույթ է իրականացնում. 
խոսքը վերաբերում է պարոդիային, ծաղրանմանակմանը: Ինչպես հայտնի է, 
կրկնության այս տարատեսակի դեպքում զրուցակիցներից մեկը ծաղրում է 
մյուսին` օգտվելով վերջինիս իսկ բառից, կրկնելով դրանք` որոշակի ձևափոխե-
լուց հետո: Պարոդիայի ժամանակ ծաղրանմանակողը փորձում է առավելագույն 
չափով պատճենել ծաղրի օբյեկտ հանդիսացող նախատիպի լեզվի բառային ու 
շարահյուսական բնութագրական կողմերը` դրանք որոշակիորեն հարմարեցնե-
լով իր աշխարհայացքային ըմբռնումներին» (4, 248): 
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անզուգական երգչին` Սայաթ-Նովային, որը հայ գրականության մեջ 
սիրերգության անգերազանցելի վարպետն է (կիրառում է թիֆլիսահայ 
խոսվածքը, քնարական հերոսուհին դարձյալ գոզալն է, տարածքը` 
Թիֆլիսը): «Ընդօրինակման տեսակներից է նաև փոփոխակը կամ 
վարիացիան: Հայ իրականության մեջ Մ. Աբեղյանը, խոսելով հոգևոր 
երգերի ձևաբովանդակային առանձնահատկություններից, նշում է 
հետևյալը. «Հոգևոր բանաստեղծությունը ծագած և զարգացած լինելով 
Ս. Գրքի օրհնությունների ազդեցության տակ ու նրանց նմանողությամբ` 
բանաստեղծական պատկերները, դարձվածներն ու արտահայտության 
եղանակներն ընդհանրապես Ս. Գրքի բանաստեղծություններից են 
առնված, և նույնիսկ պատմությունը, որքան կարելի է, Ավետարանի 
մոտիկ և նրա բառերով է արվում, կամ թե հարասություն հարասություն հարասություն հարասություն են անում: 
Բանաստեղծները բարեպաշտական երկյուղածությամբ չէին համարձակ-
վում շատ հեռանալ Աստվածաշնչի բնագրից»: Ըստ Աբեղյանի՝ շարական-
ները սաղմոսներից են առաջացել. դրանց գիտնականը հարասություն է 
անվանում: Երևույթի աբեղյանական այս մեկնաբանությունը անվանվել է 
հարասություն. հարասություն. հարասություն. հարասություն. այն    գրականության մեջ հայտնի է վարիացիա եզրույթով 
[1, 543]: Այս դեպքում հեղինակը «ուրիշի» նյութը ազատ կերպով 
ընդլայնում է, փոփոխում ու հարստացնում սեփական ոճի տարրերով: 
Մի դեպքում նույն թեման է արտահայտման այլ ձև գտնում, մի այլ 
դեպքում տվյալ հեղինակի լեզվանյութն ու պատկերային համակարգն է 
կիրառվում որևէ այլ թեմա, գաղափար արտահայտելու համար» [3, 15; 1, 
543]: Չարենցի «Տաղարանը» համարում ենք հարասության տիպիկ 
օրինակ: Այժմ տեսնենք, թե հնչյունային, բառային, քերականական, 
ոճական ինչ միջոցներով է բնութագրվում այն: Լեզվի նվազագույն միա-
վորները՝ հնչյունները, ինքնուրույն նյութական իմաստ չունեն, սակայն 
գոյություն ունեն հնչյունային մակարդակում ձայնային հոսքի կարգա-
վորման որոշ հնարներ, որոնց գործածման դեպքում կարելի է զգալի ար-
տահայտչականություն հաղորդել խոսքին [3, 49]: Ոճագիտության մեջ 
այդ հնարները ստորաբաժանվում են երկու խմբի՝ հնչյունային գործիքա-
վորման հնարներ և հանգավորում (սրանով զբաղվում է գրականագիտա-
կան ոճաբանությունը): 

Հնչյունային գործիքավորման ժամանակ ընտրվում են այնպիսի 
բառեր ու կապակցություններ, որոնց հնչյունային կազմը նպաստում է 
նկարագրվող երևույթի կամ գործողության մասին ընթերցողի մոտ զգա-
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յական ակնառու պատկերի կազմավորմանը։ Հնչյունային գործիքավոր-
ման հիմնական հնարներն են բաղաձայնույթը, առձայնույթը և նմանա-
ձայնությունը [3, 49]: 

«Տաղարանում» Չարենցը հաճախ է դիմել հնչյունային գործիքավոր-
ման, օրինակ՝ կբացվի, կթացվի, կխոցվի կամ խունկը, տունկը, արցունքը, 
բաղը, խաղը, վաղը. «Հազար վարդ կբացվի աշխարհի մեջը, / Հազար աչք 
կթացվի աշխարհի մեջը, / Հազար սիրտ կխոցվի աշխարհի մեջը – / Էշխը 
կրակ կըլի՝ արին կմնա»։ «Ուրիշ սրտի համար կթալվի խունկը, / Կբացվի 
շուշանը, վարդերի տունկը. / Գոզալը լաց կըլի, կընկնի արցունքը - / 
Գերեզմանիս մարմար քարին կմնա»։ «Ուրիշ բլբուլ կգա կմտնի բաղը, / 
Ուրիշ աշուղ կասե աշխարհի խաղը, / Ինչ որ ե՛ս չեմ ասե — նա՛    կասե 
վաղը. / Օրերը ծուխ կըլին, տարին    կմնա» [5, 234]: 

6 անգամ կրկնվել է կ    եղանակիչը, և բաղաձայնի կուտակումը լրա-
ցուցիչ արտահայտչականություն է հաղորդել ստեղծագործությանը։ 

Առձայնույթը համեմատաբար ավելի հազվադեպ է կիրառվել. «Խելքս 
քամուուուուն, հոոոովին տված՝ երթամ ընկնեմ դուուուուքան ուուուու բաղ՝ / Ընկերների 
սուուուուփրին գինի    ուուուու հա՛ց ըլիմ մինչև էգուուուուց։ / Երթամ - ուուուուրիշ գոոոոզալների 
գիրկը դնեմ գլուուուուխս տաք՝ / Քոոոո էդ անուշ, ազի՛զ տեսքոոոով հարբած ըլիմ 
մինչև էգուուուուց« [5, 228]: 

Այս օրինակում մասամբ կրկնվել են ետնալեզվային ոոոո////օ/օ/օ/օ/ և ու ու ու ու 
ձայնավորները: 

Հնչյունային մակարդակում գործիքավորման երրորդ հիմնական 
հնարը նմանաձայնությունն է, որը Չարենցի գործերում հաճախ է 
կրկնվում հարանուններ հիշեցնող բառերի տեսքով. «Երազ տեսա. 
Սայաթ-Նովեն մոտս էկավ սազը ձեռին, / Հրի նման վառման գինու 
օսկեջրած թասը ձեռին, / Նստեց, անուշ երգեր ասավ՝ հին քամանչի մասը    
ձեռին, / Էնպես ասավ, ասես ուներ երկնքի ալմասը ձեռին» [5, 223]։ 

Հետաքրքրական է՝ բառային ոճաբանության ի՛նչ դրսևորումներ ունի 
«Տաղարանը», բնականաբար ժողովածուի բառապաշարը: Բառերը 
երբեմն հանդես են գալիս գործածության նոր դրսևորումներով. «Ու էն 
երգին օրոր-շորոր, ինչպես հուրի, ատլաս ու խաս, / Երազիս մեջ գոզալն 
էկավ` ինքն էլ վառման քաղցր երազ. / Նազանք արավ, Սայաթ-Նովի 
սիրտը լցրեց միրգ ու մուրազ, / Կանգնեց-մնաց՝ դեմքից քաշած 
օսկեկարած խասը ձեռին» [5, 223]: «Եվ էն սրտին, որ իր խորքում սիրո 
երգեր ունի ու սեր – / Ես էն սրտին դրախտային մրգերի բաղ պիտի ասեմ» 
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[5, 225]: «Ժամ    ես դարձել տեսքով քո սուրբ՝ Հավլաբարի թաղի մեջը, / 
Սրտիս անուշ արտասուքին երկնային շա'ղ պիտի ասեմ» [5, 226]: «Ուրիշ 
բլբուլ կգա կմտնի բաղը, / Ուրիշ աշուղ կասե աշխարհի խաղը, / Ինչ որ 
ե՛ս չեմ ասե - նա՛ կասե վաղը. / Օրերը ծուխ կըլին, տարին կմնա» [5, 234]: 

Ուշագրավ են դրանց արտահայտչական ունակությունները դար-
ձույթների և բանադարձումների կիրառություններում, դրանցում կա՛մ 
երևույթներն ու առարկաներն արտահայտվում են անուղղակիորեն, կա՛մ 
առարկաների ու երևույթների անվանումները չեն փոխվում, սակայն վեր-
ջիններս կիրառվում են այնպիսի քերականական ձևերով, որոնք թեև 
փոքր-ինչ տարբերվում են սովորական կիրառությունից, սակայն նորմա-
տիվային սխալ չեն և վաղ աշխարհաբարյան լեզվաձևերի որոշակի ար-
տահայտչականություն են հաղորդում խոսքին: 

Բառային մակարդակում Չարենցի «Տաղարանում» կիրառվող հիմ-
նական դարձույթներն են փոխաբերությունը, համեմատությունը, փոխա-
նունությունը և նրա տեսակները, չափազանցությունը, նվազասույթը և 
այլն: Չարենցը գրում է. «Ամռան անուշ, հուրհրատող տո՛թ ես, ջան, / 
Նախշուն՝ նռան ու նարնջի հո՛տ ես, ջան, / Երբ խստադեմ ի՛նձ ես նայում 
դու հանկարծ – / Ասես սրտիս մահվան դաժան բո՛թ ես, ջան...» [5, 222]: 

Տեքստում տոթ ես, հոտ ես, բոթ ես փոխաբերությունների միջոցով 
Չարենցն ավել վառ գույներով է ոճավորել իր ասելիքը: Նման փոխառու-
թյուններն են, որ իրենց դիպուկ կիրառության շնորհիվ շատ գեղարվես-
տական ստեղծագործություններ դրոշմում են ընթերցողների հիշողու-
թյան մեջ: Հարուստ ու խոր պատկերներով մտածողն իր մտքերն ու զգաց-
մունքները, իր հուզական վերաբերմունքն արտահայտում է նույնպիսի 
փոխաբերություններով, որոնք ոչ միայն պատկերավոր մտածողության, 
այլև իրականության խորաթափանց ճանաչման, բազմակողմանի ու 
լայնահայաց մտածողության արդյունք են [9, 85]: Օրինակ՝ «Շրթերդ 
կրակով լիքը օսկեջրած չինի են, ջա՛ն, / Խոսքերդ դրախտի խմիչք՝ անմա-
հական գինի են, ջա՛ն։ / էսօր տնում սուփրա ունեմ՝ էշխիցդ քե՛ֆ պիտի 
անեմ. / Ի՞նչ կըլի որ օթախս գաս - ու մե անգամ լինի էն, ջա՛ն։ / Փռել եմ 
խաս խալիչեքը, վրեն ծաղիկ ունեմ շարած՝ / Ոտքիդ կարոտ սպասում են 
- շահնշահի, խանի են, ջա՛ն։ / Աչքերս թող կրակ ըլին քո սուրբ չրաղվանի 
համար. / Դափ ու զուռնեն են հազրել եմ՝ մտքերդ ի՞նչ բանի են, ջան։ / 
Կուզես՝ հոգի՛ս ճամփա անեմ, սիրտս դնեմ ոտքերիդ տակ՝ / Սրտիցս 
արյուն է հոսում - ինչ որ ուզես կանի էն, ջա՛ն» [5, 233]: 
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Հայտնի է, որ փոխաբերություններն ըստ բնույթի լինում են պատկե-
րավոր կամ համալեզվային, անհատական կամ հեղինակային, մթագնած 
կամ մարած: Սույն հոդվածի շրջանակներում հետաքրքրական են 
Չարենցի ստեղծած անհատական կամ հեղինակային փոխաբերություն-
ները. դրանք հատուկ են միայն Չարենցին. օրինակ՝ արևահամ բառ, 
լացակումած լար, արնանման ծաղիկների բույրը վառման, նաիրյան 
աղջիկների հեզաճկուն պար, վիշապաձայն բուքը վսեմ, անհյուրընկալ 
պատերը սև, հնամյա քաղաքների հազարամյա քարը, ողբաձայն երգեր, 
աղոթք դարձած երկաթագիր գրքեր, արյունաքամ վերքեր, որբ ու 
արնավառ Հայաստան յար, ուրիշ հեքիաթ, լուսապսակ ճակատ և այլն:  

«Տաղարանն» առատ է համեմատություններով, սակայն դրանք մի 
առարկայի կամ երևույթի նմանեցումը չեն սոսկ նրանց համար ընդհա-
նուր հատկությամբ: Չարենցի լեզվում իշխողը անսպասելի, բայց տեղին 
համեմատություններն են. «Երազ տեսա. Սայաթ-Նովեն մոտս եկավ սազը 
ձեռին, / Հրի նման վառման գինու ոսկեջրած թասը ձեռին» [5, 223], 
«Արեգակի շողքն էր ընկել վրեն ոսկե չիքիլի պես՝ / Շրթերը խաս ու ա՛լ 
տեսա - Գյուրջստանի քաղաքումը» [5, 227], «Գարնան ջրի նման վարար 
ես, գոզա՛լ», «Գարնան քամու նման տարար ես, գոզա՛լ» [5, 231], «Հասա 
մինչև Ֆռանգստան, երգ ու տաղեր լսեցի - / Սայաթ-Նովի ձիրքի նման 
երկնային ձիրք չտեսա» [5, 235], «Սակայն երբ խալխի քեֆերին ես անուշ 
տաղերս ասի՝ / Ամառվա մրգերի նման անո՛ւշ է քո բառը, ասին» [5, 240], 
«Աշնան քաղած արտի նման՝ հազար զոհերի / Չհավաքված բերք ես 
տեսել, - էլի´ կը տեսնես» [5, 245], «Ու էն երգին օրոր-շորոր, ինչպես 
հուրի, ատլաս ու խաս, / Երազիս մեջ գոզալն էկավ» [5, 223], «Էսպես 
ասավ Սայաթ-Նովեն ու վեր կացավ, որպես գիշեր, / Գնաց նորից տխուր 
ու լուռ» [5, 224], «Ոնց որ պանդուխտ ըլիմ աշխարհում հիմի, / Անունիդ 
ուխտ ըլիմ աշխարհում հիմի, / Ասես թե՝ թո՛ւղթ ըլիմ աշխարհում հիմի - / 
Գարնան քամու նման տարար ես, գոզա՛լ» [5, 231], «Հիմի տխուր երգ եմ 
ասում, էշխս կրակ ըլի ասես» [5, 227]: 

Ինչպես երևում է օրինակներից, համեմատությունները իրականաց-
վել են տարբեր եղանակներով. մի դեպքում ձևի և նմանության պես, 
նման, ինչպես, որպես կապերով, մի այլ դեպքում՝ ոնց որ, ասես եղանա-
կավորողներով. «Էնպես արա, որ քեզ չասեմ՝ դո՛ւ էլ ինձ պես մարդ ես, 
գոզալ» [5, 226], «Էնպես ասավ, ասես ուներ երկնքի ալմասը ձեռին: / 
Երազիս մեջ գոզալն եկավ` ինքն էլ վառման քաղցր երազ», «Սիրտս 
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վառվեց, մոխիր դարձավ` ինքը կրակ ու հուր մնաց» [5, 223], «Գնաց նորից 
տխուր ու լուռ` սիրտը հազար մուրազ ու սեր. / Երազն անցավ - դո՛ւ 
մնացիր, պատկերքը քո մնաց լուսե, / Մեկ էլ իմ խեղճ սիրտը մնաց 
Սայաթ-Նովի սազը ձեռին» [5, 223], «Խելքս քամուն, հովին տված՝ երթամ 
ընկնեմ դուքան ու բաղ» [5, 228]:   

«Տաղարանի» լեզվին հատուկ է ոչ միայն մակդիրների, համեմատու-
թյունների տեղին օգտագործումը, այլ նաև անձնավորումը, չափազան-
ցումը, շրջասույթը, աստիճանավորումը ու հակադրումը։ Բերենք մի 
քանի օրինակներ: 

Փոխաբերությունը միասեռ երևույթ չէ. այն ունի իր տարատեսակ-
ները: Դրանցից մեկն անձնավորումն է՝ անշունչ առարկաներին ու կեն-
դանական աշխարհի ներկայացուցիչներին մարդկային հատկանիշներ 
վերագրող ոճական հնարը. «Քո Չարենցին լեզու տվող երկիր Հայաստան, 
/ Հազար ու մի երգ ես տեսել, - էլի՛ կը տեսնես» [5, 245], «Էշխդ ելավ,,,, 
ճամփես կտրեց՝ / Հնդստանի ծովի նման, / Հարբած՝ խալխի 
նոքար դարձա աշուղ Սայաթ-Նովի նման» [5, 229], «Աստղ ու նկար շորեր 
հագած՝ դեմս ելար Երազի պես, / Էշխդ՝ կրակ՝ սիրտս էրեց անհասնելի 
մուրազի պես» [5,225]: 

Չարենցի գործածած բառային մյուս դարձույթը չափազանցությունն 
է՝ ոճական այն հնարը, որի ժամանակ առարկայի կամ երևույթի այս կամ 
այն հատկությունը ներկայացվում է ուռճացված ձևով, իրականից ավելի 
մեծ չափերով. «Հիդս խոսի, մե կենա խռովի պես, / Տալդա տվիր, գեմիս 
տարար ծովի պես»    [5, 219], «Չես հասկանա իսկի, թե ի՞նչ ես արե, / 
Հազար մարդ ես էշխից գերեզման տարե»    [5, 231], «Հազար ու մե գիրք 
կարդացի - խելացի գիրք չտեսա, / Հազար կնկա գիրկն ընկա - սիրեկան 
գիրկ չտեսա», «Հազար գոզալ սիրտս    էրեց ու հազարին սիրեցի - / Քո 
սուրբ կրքից ավելի վառ ու անմար կիրք չտեսա» [5, 235]: 

Բացի համըմբռնումից՝ փոխանունությունն ունի նաև այլ տարատե-
սակներ, որոնցից մեկն էլ շրջասույթն է՝ ոճական հնար, որի կիրառման 
ժամանակ առարկայի կամ երևույթի անմիջական անվանման փոխարեն 
տրվում է վերջինիս որոշ հատկանիշների նկարագրությունը, կամ բեր-
վում են այնպիսի արտահայտություններ, որոնց միջոցով հնարավոր է 
լինում կռահել, թե ինչի մասին է խոսքը [4, 101]. «Ասում եմ թե` թողնեմ 
սազը, ամենքի պես մարդ ըլիմ ես, / Թե որ վարդ եմ - փուշ ունենամ, 
անհասնելի վարդ ըլիմ ես, / Դուշմանի հետ դուշման ըլիմ, վատերի հետ 
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վատ ըլիմ ես, / Որ ինձ կարոտ ամեն անգամ ասեն` սուփրի աղը չկա»    
[5, 238]: 

Տեքստային մակարդակում գործառնվող հաջորդ արտահայտչամի-
ջոցը տեքստային աստիճանավորումն է. «Ի տարբերություն բառային մա-
կարդակում գործառնող աստիճանավորման՝ տեքստային աստիճանա-
վորման դեպքում միմյանց հաջորդող տեքստային բլոկներն են երևույթ-
ների, հատկությունների աստիճանաբար ուժգնացում կամ նվազեցում 
ներկայացնում» [4, 260]: Այս շարքում կա և՛ աստիճանավորում, և՛ 
հակադրում. որքան հեղինակը աստիճանական կարգով փորձում է 
հասարակության մեջ արժևորել իր առաքելությունը, այնքան այդ նույն 
հասարակության կողմից արժանանում է պարսավանքի. վերընթաց ու 
վարընթաց աստիճանավորումները հանդես են գալիս հակադրամիաս-
նության մեջ. «Երբ էս հին աշխարհը մտա ես տաղով, սազով, քամանչով՝ / 
Ի՞նչ պիտի անե աշխարհում էս անմիտ-անճարը, ասին։ / Սակայն երբ 
խալխի քեֆերին ես անուշ տաղերս ասի՝ / Ամառվա մրգերի նման անո՛ւշ 
է քո բառը, ասին։ / Բայց խալխի անսիրտ քեֆերին ես տխուր, մենակ 
մնացի, / Ուզեցի թողնեմ-հեռանամ՝ հպարտ է ու չար է, ասին: / Եվ սրտիս 
ցավից հուսահատ ես մե թաս օղի խմեցի,- / Չարենցը ցնդած-գինեմոլ, 
հարբեցող-հիմար է, ասին։ / Ու ձմռան բուքերի միջին ես բոբիկ ու մերկ 
մնացի.- / Դուրսը ցուրտ, ձմեռ է, սակայն հոգուդ մեջ ամառ է, ասին: / Ասի 
թե՝ մա՛րդ եք ախար դուք, չե՞ք տեսնում մարմինս ծվատ. / Չարենցի հոգին 
տաղերում աննկուն, համառ է, ասին: / Խնդացին, քրքջացին միայն, որ 
այդպես մնացել եմ մերկ,- / Դարերի հիացմունքը վսեմ տաղերիդ համար 
է, ասին» [5, 240], «Գարնան ջրի նման վարար ես, գոզա՜լ», «Գարնան 
քամու նման տարար ես, գոզա՜լ», «Արնե գրով գրած զարա՜ր ես, գոզա՜լ» 
[5, 231]:  

Հակադրում ոճական միջոցը Չարենցը կիրառել է և՛ բառային 
մակարդակում, և՛շարահյուսական. «Դուրսը ցուրտ, ձմեռ է, սակայն 
հոգուդ մեջ ամառ է, ասին»: Ցուրտ, ձմեռ և ամառ եղանակային հակադ-
րությունը Չարենցը ներկայացրել է իր հոգու ջերմության և դրսի սառնա-
մանիքի հակադրության մեջ:  

Ստորև բերված օրինակներում հակադրությունները տեքստային են. 
«Երթամ - ուրիշ գոզալների գիրկը դնեմ գլուխս տաք՝ / Քո էդ անուշ, ազի՜զ 
տեսքով հարբած ըլիմ մինչև էգուց» [5, 228]:  
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Բանաստեղծը դեմ չէ, որ իր տաք գլուխը դնի նաև ուրիշ գոզալների 
գիրկը, բայց շարունակի իր գոզալով հարբած մնալ մինչև հաջորդ օրը: Մի 
ուրիշ տեղ ցանկանում է իր սիրածի ոտքերն ընկնել, բայց կանգնած է 
մնում. «Ասի թե` ոտքերդ ընկնեմ, բայց տեղում կեցած մնացի՝ / Այտերիդ 
կարմիր կրակին աչքերդ անմաս էին» [5, 232]: 

Ահա հակադրման մի ուրիշ օրինակ. «Ինչ որ ե՛ս չեմ ասե - նա՛ կասե 
վաղը. / Օրերը ծուխ կըլին, տարին կմնա» [5, 234]: 

Տեքստային հակադրությունների մի ամբողջ շարք են ներքոբերյալ 
քառատողի բոլոր առաջին և երկրորդ եզրերը. «Հիմի շատ են երգիչները - 
հոգու ուզած տաղը չկա, / Ամենայն տեղ խնդություն է` սրտի ուզած խաղը 
չկա, / Ուր ոտ կոխես - բաղ է հիմի, շահնշահի բաղը չկա, / Ման եմ գալիս 
քուչա-քուչա - սիրեկանի թաղը չկա» [5, 238]: 

Տեքստային մակարդակում հակադրություններ ձևավորվում են և՛ 
բարդ համադասական՝ գերազանցապես ներհակական կապակցությամբ 
շարակարգված բաղադրիչներ ունեցող համադաս նախադասություննե-
րում, և՛ բարդ ստորադասական՝ առավելապես զիջման պարագայի քե-
րականական գործառույթ իրականացնող ստորադասական կառույցնե-
րում: Համադասականի դեպքում գործ ունենք իրականության տարբեր 
կողմեր ու երևույթներ պատկերող, սակայն տրամաբանորեն միմյանց 
հետ հավասարազոր հարաբերության մեջ գտնվող նախադասություն-
ների հետ, որոնք միմյանց հետ կապակցվում են համադասական համա-
պատասխան շաղկապների օգնությամբ: Ներհակական հակադրության 
տարբեր լեզվաոճական իմաստներ արտահայտելու համար հիմնակա-
նում օգտագործվում են զանազան ներհակական կապակցություններ» [4, 
212]. «Հազար ու մե գիրք կարդացի - խելացի գիրք չտեսա, / Հազար կնկա 
գիրկն ընկա - սիրեկան գիրկ չտեսա: / Հասա մինչև Ֆռանգստան, երգ ու 
տաղեր լսեցի. Սայաթ-Նովի ձիրքի նման երկնալին ձիրք չտեսա: / Աղեքի 
հետ սեղան նստա, նոքարի հետ խմեցի` / Մարդու ասած խոսքերի մեջ 
արդար կշիռք չտեսա: / Հազար գոզալ սիրտս էրեց ու հազարին սիրեցի - / 
Քո սուրբ կրքից ավելի վառ ու անմար կիրք չտեսա: / Ամեն բանից բար ու 
բեզար երեսս շուռ տվեցի - / Բաղերն ընկա` քեզնից անուշ ու հասած 
միրգ չտեսա» [5, 235]: 

Զիջման կամ հակառակ հիմունքի պարագա երկրորդական նախա-
դասություններ ունեցող բարդ ստորադասական նախադասություննե-
րում հակադրումը դրսևորվում է գլխավորի արտահայտած գործողու-
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թյան նկատմամբ. «Ես ո՞ւմ ասեմ երգս հիմի` ոչ դու կուզես, ոչ էլ յադը, / 
Թեկուզ անուշ տաղերիցս չէ հեռացե Ասսու մատը» [5, 238]:  

Ո՛չ Սայաթ-Նովան,    ո՛չ էլ Չարենցը չեն նպատակադրվել տեքստի 
ոճաբանության շրջանակներում դարձույթների բոլոր տեսակներով 
համեմելու իրենց տաղերը: Բայց քննությամբ պարզվում է, որ նրանց 
հաջողվել է իրենց հարուստ լեզվանյութով նպաստել լեզվաբանական 
բազմաթիվ իրողությունների բացահայտմանն ու արժևորմանը: Ահա-
վասիկ համըմբռնումը, մի դարձույթ, որը «….հիմնված է երևույթների, 
առարկաների քանակական հարաբերությունների վրա և դրսևորում է 
մասի և ամբողջի, եզակիի և հոգնակիի, հանուրի և մասնավորի, մեծի և 
փոքրի՝ մեկը մյուսի փոխարեն գործածվելու ձևով» [2, 54-55].    ««««Աղեքի հետ 
սեղան նստա, նոքարի հետ խմեցի՝ Մարդու ասած խոսքերի մեջ արդար 
կշիռք չտեսա» [5, 235]: 

Կրկնությունը կարող է լինել մի քանի տեսակ՝ նույնասկիզբ, նույնա-
վերջ: Չարենցի «Տաղարանի» յուրաքանչյուր բանաստեղծության մեջ 
առկա է բանադարձման այս եղանակը՝ ամեն անգամ տարբեր դրսևոր-
վամբ. «Հազար ու մե գիրք կարդացի - խելացի գիրք չտեսա, / Հազար 
կնկա գիրկն ընկա - սիրեկան գիրկ չտեսա։ / Հասա մինչև Ֆռանգստան, 
երգ ու տաղեր լսեցի - / Սայաթ-Նովի ձիրքի նման երկնային ձիրք չտեսա» 
[5, 235], «Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում - բոլորը քեզ. / Ինչքան կրակ ու 
վառ խնդում - բոլորը քեզ.- / Բոլո՜րը տամ ու նվիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող 
չմնա՝ / Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում.— բոլո՜րը քեզ» [5, 221], «Ամեն տեսակ 
երգ երգեցի - ամենից լավ տաղն է էլի, / Սայաթ-Նովի դրախտային, 
անմահական խա՛ղն է էլի։ / Ինչքան էլ լեն դուքաններում ռանգ-
ռանգ մրգեր ըլին շարած՝ / Անմահական մրգերի տեղ - շահնշահի բաղն է 
էլի։ /Բախչի միջի ծաղիկները ինչքան էլ լավ ջրով անես՝ / Ծաղիկների 
ջուրը ուզած – առավոտվա շաղն է էլի» [5, 235]: 

Դեռևս միջնադարից հայ քնարերգության մեջ լայնորեն տարածված 
էին տարաբնույթ տաղերը, որոնցից շատերը նույնպես տեքստային 
կրկնության յուրօրինակ դրսևորումներ են չափածո խոսքում: Տաղի 
մեծագույն վարպետն էր Սայաթ-Նովան, որի՝ մի քանի քառատողից 
բաղկացած տաղերում դրսևորվում է արևելյան բանաստեղծությանը 
բնորոշ հանգավորում, ինչը կարող ենք դիտարկել, ասենք, «Թամամ 
աշխարհ պըտուտ էկա», «Աշխարհումըս ախ չիմ քաշի», «Ինձ ու իմ 
սիրեկան յարին....», այլ երկերում: Սայաթ-Նովայի ստեղծագործության 
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ոճական նմանությամբ մի ողջ «Տաղարան» է երկնել Չարենցը, որի մոտ 
նույնպես պահպանվում են կրկնության կիրառմամբ հանգավորման 
օրինաչափություններ, օրինակ՝ առաջին՝ «Երազ տեսա» սկսվածքով 
բանաստեղծությունը:  

Քանի որ բանաստեղծությունների մեծ մասը գրված է Սայաթ-
Նովայի ոճով, ուստի Չարենցը համապատասխան միջավայր ստեղծելու 
նպատակով հաճախ է գործածում աշխարհաբարի վաղ շրջանին հատուկ 
հնչյունափոխված բառեր ու բառաձևեր, այսպես՝ ասավ, արավ արնե, 
գոզալ, էգուց, էդ, էլի, էկավ, էն, էնպես, էնքան, էս, էսպես, էսօր, էրածը, 
էրեց, ըլի, ըլիմ, ըլին, լեն, հիդս հիմի, Հնդստանի, մե-մե, մե (բաշ), մե (հին), 
մե (յար), մե (սար), մե (վերք), Սայաթ-Նովեն, վրեդ, վրեն, վրես, 
օսկեկարած, օսկեջրած: 

 Կան գոյականի հոգնակի թվի կազմության շեղումներ՝ պատկերքը, 
Վարդստանի, շրթերդ կրակով լիքը, խաս խալիչեքը, տղեքի հետ սեղան 
նստա, հարցնողաց կփոխվեն տարիքը. «Շրթերը խաս ու ա՛լ տեսա — 
Գյուրջստանի քաղաքումը» [5, 227], «Շրթերդ կրակով լիքը օսկեջրած չինի 
են, ջա՛ն, / Փռել եմ խաս խալիչեքը, վրեն ծաղիկ ունեմ շարած» [5, 233], 
«Աղեքի հետ սեղան նստա, նոքարի հետ խմեցի» [5, 235], «Մոռցել եմ 
էշխիդ անունը, հարցնողաց` վերք եմ ասում» [5, 243]: 

Միջին հայերենում ըստ անհրաժեշտության բազմաթիվ փոխառու-
թյուններ են կատարվել օտար լեզուներից: Չարենցի «Տաղարանում» 
որակ են կազմում հատկապես պարսկական և արաբական փոխառու-
թյունները. Այսպես՝ պարսկական՝պարսկական՝պարսկական՝պարսկական՝ ազիզ, ալ, բախչի, բաղ, դաղը, խան 
յար, շալ, շահնշահի, ջան, ռանգ-ռանգ, սազ, քուչա-քուչա, քուչի, 
Ֆռանգստան, արաբական՝արաբական՝արաբական՝արաբական՝ դուքան, դուքանդար, թաս, խալխի, խաս, 
սուլթան, սուփրա, վեզիր, քեֆերին, վրացվրացվրացվրացականականականական    էյթիբար, հունական՝հունական՝հունական՝հունական՝    
ֆայտոն և այլն: Կան նաև բբբբարբառայինարբառայինարբառայինարբառային    բառերբառերբառերբառեր՝ ախար, բեդամաղ, գոզալ, 
էշխդ, ղափազի, յադը, նոքար, չիքիլի, պանդուխտ, օթախ, ֆանդ և այլն: 

ՀոդիՀոդիՀոդիՀոդի գործածության ոչ ճիշտ ձևերից աչքի են ընկնում կապի, 
ներգոյական հոլովի հետ գործածության դեպքերը՝ դու բաղի մեջը,    շաղի 
մեջը, թաղի մեջը, քուչի մեջը աշխարհի մեջը, Գյուրջստանի    քաղաքումը: 

Մեծ թիվ են կազմում համապատասխան լեզվական միջավայր 
ստեղծելու նպատակով վաղ աշխարհաբարին հատուկ քերականական 
ձևերի գործածությունները: Այսպես՝ հազար կնկա գիրկն ընկա, ուզի 
ասեմ, էսօր տնում սուփրա ունեմ, չէ հեռացնի Ասսու մատը, էն գլխեն 
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իմացա, դեմս կեցած, հիմի, փչե զուռնեն, երթամ ընկնեմ, ամենքի հետ 
սեղան նստա, գովքդ արի, տաղեր ասի, թողի ամենն, ճամփես կտրեց, 
կարոտ կեցա, ուրիշ աշուղ կասե, ինչ որ ես չեմ ասե - նա կասե վաղը, 
օրերը ծուխ կըլին, էշխը կրակ կըլի՝ արին կմնա, գոզալը լաց կըլի, լավ 
իմացի, ինչ պիտի անե, ասին, էն գլխեն, ոչ ով: 

Կան նաև բայական խոնարհման համակարգի այլ շեղումներ. կու 
մասնիկի՝ ներկայի իմաստով գործածությունը գալիս է միջին հայերենից, 
պահպանվել է վաղ և միջին աշխարհաբարում, հետո ու-ն ընկել է՝ կու 
մեռնիմ, չիս տեսնի (ժխտականի ձևը): Հետագայում ում ճյուղի բարբառ-
ներում, բնականաբար նաև Թիֆլիսի խոսվածք, մասնիկը փոխանցվել է 
պայմանականի իմաստով: Թիֆլիսի խոսվածքի կնիքն են կրում հետևյալ 
բայերը՝ գովքդ արի, դեմս կեցած, կըլին, կփոխվին, երթամ, էրեց, ըլի, ինչ 
ես արե, ինչ ես տարե, կեցա, կեցած մնացի, մի կենա, նստա, չէ հեռացնե, 
չիս տեսնի, սեղան նստա, ուզի ասեմ, ունիմ շարած, փչե. հետաքրքրա-
կան են նաև բայական հարադրությունները՝    ականջ արա, ականջ դնի, 
աղոթք դարձած, անունիդ ո՜ւխտ ըլիմ, անո՛ւշ կենա, բաց ըլիմ, գանգատ 
չունեմ, գիրկն ընկա, գլխիդ մնա, գովքդ արի, ետ չեմ նայի, զանդ են 
տալիս, էյթիբար ունենաս, ընկեր ըլիմ, լաց ըլիմ, լաց կըլի, լեզու տվող, 
խելքի արի, կեցած մնացի, կրակ ու հուր մնաց, հոգի հանող, ճամփա 
անեմ, ման եմ գալիս, մարդ ըլիմ, մենակ մնացի, մերկ մնացի, միտս ես 
գալիս, նազանք արավ, շարած ունեմ, շուռ տվեցի, ոտ կոխես, ոտքերդ 
ընկնեմ, պանդուխտ ըլիմ, ջրով ընկա, սեղան նստա, սիրտը լցրեց, սիրտս 
հովանա, սրտի տված, սրտի ուզած, սուփրա ունեմ, ուներ ձեռին, քամուն 
կտամ, քամուն տված: Կան    նաև բայական զուգադրություններ՝ երթամ-
ընկնեմ, թողնեմ-հեռանամ, կանգնեց-մնաց, կերթամ քամուն կտամ, կան 
նաև նման կազմություններ` ցնդած-գինեմոլ, հարբեցող-հիմար: 

Մակդիրները հատկապես որոշչային կիրառություններում հատուկ 
են գեղարվեստական ոճին ու զանազան գունավորումներ են տալիս 
խոսքին: Չարենցը իր տաղերը համեմել է դրանց տեղին, դիպուկ ու 
ճաշակով գործածություններով՝ ամեն բանից բար ու բեզար երես, ամեն 
բանից լավ ու անուշ անգին գոզալ, անմահական զարդ, անսիրտ քեֆեր, 
անուշ արտասուք, աստղ ու նկար շորեր, արդար կշիռք, արնեգրով գրած 
զարար, աքլորների հոգին հանող սիրեկանդ, դրախտային տաղեր, դեմքը՝ 
մախմուր ու անուշ, երկնային շաղ, լեն դուքաններ, լեն քուչա, խաս 
խալիչեք, խեղճ սիրտ,, ծվատ մարմին, կյանքից նման հեռու հարբած 
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դուքանդար, հարբեցող-հիմար, հուրի՝ ատլաս ու խաս, հուրհրատող 
տոթ, մարդիկ՝ անանուն ու անծանոթ, յարեն տվող ձեռք, սիրեկան գիրկ, 
սիրեկանի դաղը, սրտիցս իրենց սիրտը գցած հոգեղեն կարթ, սուրբ կիրք, 
սուրբ չրաղվան, վառ խնդում, վառման գինի, վառման պատկերը լուսե, 
ցնդած-գինեմոլ, քաղցր երազ, քո Չարենցին լեզու տվող երկիր 
Հայաստան, օսկեկարած խասը, օսկեգրած չինի, օսկե չիքիլա, օսկե 
ղափազ: 

Ամփոփում: Չարենցն այն բանաստեղծներից է, որոնց ստեղծագոր-
ծություններում հիմնականում ճիշտ են արտացոլվել հայ գրական լեզվի 
լեզվական իրողություններն ու զարգացման միտումները: Բանաստեղծը 
մեծ շափով նպաստել է գրական հայերենի բառապաշարի հարստաց-
մանը, քերականական օրենքների միօրինականացմանն ու կայունաց-
մանը: Այդ միտումը խախտված է «Տաղարան» շարքում: Այնուամենայնիվ 
չպետք է կարծել, թե «Տաղարանում» անթերի, մաքուր գրական հայերե-
նով՝ առանց նրա դեմ փոքրիշատե մեղանչումի, բանաստեղծություններ 
չկան: Դրա ամենափայլուն վկայությունը նրա «Ես իմ անուշ Հայաստանի» 
բանաստեղծությունն է, որով ավարտվում է «Տաղարանը»:        

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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2. Խլղաթյան Ֆ. Հ, Ոճաբանական տերմինների բառարան-տեղեկա-

տու, Երևան, 1976, 110 էջ: 
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Стилистика текста «Сборника песен»Стилистика текста «Сборника песен»Стилистика текста «Сборника песен»Стилистика текста «Сборника песен»    Егише ЧаренцаЕгише ЧаренцаЕгише ЧаренцаЕгише Чаренца    
    

Шахвердян ТерезаШахвердян ТерезаШахвердян ТерезаШахвердян Тереза    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: вариация, подражание, новоармянский язык раннего 
периода, фонетические изменения, заимствования из среднеармянского 
языка, отклонения от именных и глагольных категорий, тропы и фигуры 

Язык «Сборника песен» отличается от языка всего литературного 
наследия Чаренца. Этот выбор неслучаен и обусловлен тем, что данный 
цикл создавался как подражание языку произведений талантливого поэта 
18 века Саят-Новы, что согласно терминологии Манука Абегяна, является 
вариацией.  

В последнее время в филологических исследованиях сформировался 
новый подход в сфере анализа литературного произведения. Если раньше 
филологи проводили лингвостилистическое изучение художественного 
произведения только на фонетическом, лексическом, грамматическом, 
стилистическом уровнях одного предложения, то сейчас рамки намного 
расширились в сторону усложнения – в пределах языкового пространства 
нескольких предложений. 

Это новое направление – «Лингвистика текста», основными положе-
ниями и подходами которой многочисленные лингвостилистические 
вопросы освещаются намного глубже. 

В языковом материале двадцати стихотворениях и двух катренов, 
включенных в «Сборник песен», представлены специфические фонети-
ческие явления новоармянского языка раннего периода, заимствования из 
среднеармянского языка, которые часто употребляли и Саят-Нова, и 
Чаренц. Из лексических тропов с точки зрения стилистики текста пред-
ставляют особый интерес сравнения, метафоры, гиперболы и грамматичес-
кие фигуры, особенно повторы, текстовая градация, противопоставления, 
которые применялись на всех языковых уровнях: фонетическом, лексичес-
ком, морфологическом и т.д. В «Сборнике песен» Чаренца особый интерес 
представляют также проявления гиперболизации, перифраз, противопос-
тавлений, перцепций. 
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Ye. Charents’ “Tagharan” from the Scope of LinguostylisticsYe. Charents’ “Tagharan” from the Scope of LinguostylisticsYe. Charents’ “Tagharan” from the Scope of LinguostylisticsYe. Charents’ “Tagharan” from the Scope of Linguostylistics    
    

Shahverdyan Tereza Shahverdyan Tereza Shahverdyan Tereza Shahverdyan Tereza     
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: periphrasis, imitation, phonetic changes in early eastern 
Armenian period, interarmenian borrowings, nominative and verbal 
grammatical categories, tropes and figures of speech 

 The language of “Tagharan” basically differs from Charents’ other literary 
works and heritage. This particular literary work is not taken accidentally, as it 
was created in the 18th century on the basis of language imitation of Armenian 
talented poet Sayat-Nova, which we consider as a periphrasis. The term was 
created by Manuk Abeghyan, in other way it is viewed as variation. In recent 
years a new approach has been worked out on the analysis of the literary work. 
If in the past philologists made their linguostylistic analysis within the limits of 
a sentence thus touching phonetic, lexical, syntactic levels, now the limits have 
been broadened to the level of several sentences. The new method touches the 
sphere of text linguistics, which gives a wide and deep diapason to elucidate 
different linguostylistic problems. In the language material of the poems 
involved in “Tagharan” phonetic changes of early eastern Armenian, 
interarmenian borrowings, utilized both by Ye. Charents and Sayat-Nova was 
observed. From the scope of text linguistics are worth mentioning some tropes 
as simile, metaphor, hyperbole, from syntactic figures repetition, which were 
utilized on different levels – phonetic, lexical, grammatical and textual which 
are gradation and antithesis. Other cases of utilization of hyperbole, periphrasis, 
antithesis, synecdoche are also interesting to consider.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    05.05.05.05.05050505.2022 .2022 .2022 .2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 811.19 

Անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյականԱնորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյականԱնորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյականԱնորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական        
կապակցության շուրջկապակցության շուրջկապակցության շուրջկապակցության շուրջ    

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ԱլբերտԱլբերտԱլբերտԱլբերտ    
ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ԼուսյաԼուսյաԼուսյաԼուսյա    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... որոշիչ, հատկացուցիչ, անձնանիշ անուններ, 
իրանիշ անուններ, ժամանականիշ անուններ, վերացական անուններ 

Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսությունը, թվում է, ամենայն 
մանրամասնությամբ ուսումնասիրված է, և բոլոր հարցերը ստացել են 
սպառիչ պատասխաններ: Սակայն սա միայն առաջին հայացքից, քանզի 
դեռևս հանդիպում են հարցեր, որոնք սպասում են վերջնական և համոզիչ 
պատասխանի: 

Այսպիսին է նաև անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական 
կապակցության մեջ լրացման շարահյուսական դերի հարցը, որի 
դեպքում լեզվաբանների կարծիքները հակասական են: Նրանց մեծամաս-
նությունը նշում է, որ սեռական հոլովով հանդես եկող անորոշ դերբայը 
գոյականի հետ գործածվելիս կատարում է որոշչի շարահյուսական 
պաշտոն: Բերվում են համապատասխան բնագրային օրինակներ: Ավե-
լացվում է, որ որոշ դեպքերում անորոշ դերբայը կարող է գործածվել 
հատկացուցչի դերով: Բայց օրինակները բացակայում են: Այլ լեզվաբան-
ներ ուղղակի խուսափում են այս հարցից կամ անտեսում են այն: 

«Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները» գրքում այս 
հարցին անդրադարձել է Վ. Քոսյանը: Նշելով մի շարք կապակցություն-
ներ (1. հող տեղափոխելու պատգարակներ, քոչելու շատախոսություն, 
պաշտոն ստանալու հավանականություն, սիրելու և սիրվելու ցանկու-
թյուն, ուտելու ցանկություն, 2. ծովն արձակելու և .... անջրպետը ցամա-
քեցնելու հնար, սովորելու խնդիր, մնալու պատճառներ, խնդալու կամ 
լալու պատճառ, խոսելու իրավունք)՝ նա իրավացիորեն գտնում է, որ 
վերոհիշյալ կապակցություններում առաջին դեպքում անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովը կատարել է որոշչի, երկրորդ դեպքում՝ հատկացուցչի 
պաշտոն [9, 133]: Լեզվաբանը կարծում է, որ հարցը հստակեցման կարիք 
ունի. «Սակայն միշտ չէ, որ հնարավոր է անորոշ դերբայի սեռական 
հոլովով դրված լրացման պաշտոնը որոշել: Երբեմն այդ հստակ չի 
լինում» [9, 133]: 



– 83 – 
 

Ս. Աբրահամյանը գրում է. «Որոշիչն արտահայտվում է.... Դ. Ենթա-
կայական, հարակատար դերբայներով, անորոշ դերբայի տրական 
հոլովով.... Ճամփորդները խմելուխմելուխմելուխմելու ջուր խնդրեցին» [3, 288]:  

Հատկացուցչի արտահայտության մասին նշվում է, որ այն կարող է 
արտահայտվել նաև «Գ. Գոյականաբար արտահայտված բառով. Ես 
պավիլիոնում կանգնել էի Մ.Սարյանի նկարների մոտ, ուզում էի լսել 
այցելողների կարծիքները (Իս.)» [3, 290]:  

 «Ժամանակակից հայոց լեզու» ակադեմիական հրատարակության 
երրորդ հատորի Դերբայն իբրև որոշիչ ենթավերնագրի § 228-ում նշվում 
է. «Անորոշ դերբայի տրական հոլովը հիմնականում հանդես է գալիս 
հատկացուցիչի պաշտոնով, սակայն որոշ դեպքերում այն դրսևորում է 
նաև առարկայի որակական հատկանիշ և կիրառվում որպես որոշիչ. 
օրինակ՝ Բա՜հ, մարդ աստծո, զվարճանալու գիշեր է…. Գործածական են 
նաև գրելու թուղթ, խմելու ջուր, ուտելու հաց, հիշատակելու գործ, 
հանգստանալու վայր և այլ կապակցություններ, ուր տրականի 
հոլովաձևերը հանդես են եկել որոշիչի (ոչ հատկացուցիչի) պաշտոնով» 
[2, 191-192]:  

Դերբայն իբրև հատկացուցիչ ենթավերնագրի § 243-ում, խոսելով 
հատկացուցչի դերում հանդես եկող դերբայական ձևերի մասին, նշվում 
են միայն հարակատար և ենթակայական դերբայները. անորոշ դերբայի 
մասին ոչ մի հիշատակում. «Հատկացուցիչ են դառնում նաև դերբայական 
որոշ ձևերը, հատկապես հարակատար և ենթակայական դերբայները….» 
[2, 205]:  

Իսկ Գոյականն իբրև հատկացուցիչ ենթավերնագրի կետ 5-ում 
գրված է. «Հատկացուցիչը կարող է ցույց տալ իր լրացյալի հատկացումը, 
այլև մի բանի համար պատրաստված կամ ստեղծված լինելը, այսինքն՝ 
դրսևորել այն առարկան, որին հատկացվում է հատկացյալով արտա-
հայտված առարկան, որի համար պատրաստված կամ նախատեսված է 
վերջինս…. Գործածական են նաև դպրոցի շենք, կինոյի դահլիճ, ծաղի 
հրապարակ, վազքի կանոններ, լողալու լողալու լողալու լողալու հարմարանք    (ընդգծումը մերն է – 
Ա. Պ., Լ. Կ.), մրցության տեղ և այլն կապակցությունները, ուր դրսևորվում 
է հատկացական հարաբերություն» [2, 198-199]:  

«Հայոց լեզու, II մաս, Շարահյուսություն» [1] գրքում նշվում է. 
«Բայերը որոշիչ են դառնում դերբայական ձևերով, որոնք առարկան բնու-
թագրում են նրա կատարած, նրա նկատմամբ կատարված գործողու-
թյամբ կամ դրությամբ: Որոշիչ են դառնում հարակատար, ենթակայա-
կան, ապառնի դերբայների ներգործական, կրավորական ու չեզոք 
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ձևերը»: Ապա նշվում են երեք օրինակներ, որոնցից երկուսում որոշիչն 
արտահայտված է հարակատար (կիտված քարեր, չհասկացված դեպքեր), 

մեկում՝ ենթակայական (դողացող մարմնով) դերբայներով [1, 187]:  
Հատկացուցիչ ենթավերնագրում հանդիպում ենք միայն հետևյալ 

ձևակերպմանը. «Իրենց իմաստային նշանակության տարբեր ծավալով 
հատկացուցիչ են դառնում հայերենի բոլոր խոսքի մասերը, մինչև իսկ 
առարկայացված ձայնարկությունները, կապերը, մակբայները և այլն 
(դրսի դուռը, խմելու խմելու խմելու խմելու (ընդգծումը մերն է – Ա. Պ., Լ. Կ.) գինի, վայի ձայնը, 
առաջվա տունը, վրայիս շորը, տակի հագուստը, և-ի իմաստները, 
տասներկուսի մոտերքը և այլն)» [1, 198]:  

Հ. Պետրոսյանը գրում է. «ե) դերբայ որոշիչ. Այսպիսի գործառություն 
ունեն անորոշի սեռական-տրականը, կատարելի II-ը, հարակատարը, 
ենթակայականը, օրինակ՝ խմելու խմելու խմելու խմելու (ընդգծումը մերն է – Ա. Պ., Լ. Կ.) ջուր, 
գնալիք ճամփա, քնած երեխա, վազող ձի» [7, 510]:  

Հատկացուցիչ բառահոդվածում նշվում է. «Հատկացուցչի պաշտոն 
կարող են վարել նաև գոյականաբար առնված ածականը, թվականը, ոչ 
առարկայանիշ դերանունների մեծ մասը, որոշ դերբայներ, առհասարակ 
լեզվական ամեն արտահայտություն, տարր»: Որպես օրինակ՝ հանդի-
պում ենք ենթակայական դերբայով երկու (զեկուցողի ձայնը, վազողի 
շնչառությունը), հարակատարով՝ մեկ (փոխադրվածի գնահատական-
ները) հատկացուցիչների [7, 358]:  

Մ. Ասատրյանը գրում է. «....անորոշի սեռական-տրականը հանդես է 
գալիս որոշչի կամ հատկացուցչի պաշտոնով....» [4, 231]:  

Խ. Գ. Բադիկյանը գտնում է, որ «անորոշ դերբայի միայն բուն 
սեռականն է որոշչի պաշտոն կատարում (խմելու ջուր, գրելու թուղթ, 
կարդալու գիրք, երգելու տրամադրություն)....» [6, 119]:  

Հատկացուցչի արտահայտության մասին խոսելիս նշվում է, որ այն 
արտահայտվում է. «գոյականաբար գործածվող.... դերբայներով (Երգողի 
ձայնը հեռվից էր գալիս: Զեկուցողի փաստերը համոզիչ էին: Տեսածիս մի 
մասը կատարվեց)» [6, 128]:  

Որ անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական կապակցության մեջ 
սեռական հոլովով հանդես եկող անորոշ դերբայի շարահյուսական պաշ-
տոնը հստակեցման կարիք ունի, վկայում է այն, որ հարցը հետաքրքրում 
է նաև մերօրյա լեզվաբաններին: «ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական 
հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ» ժողո-
վածուում ՇՊՀ դոցենտ Ն.Ավետիսյանը «Դերբայ լրացումով գոյական 
բառակապակցությունները և դրանց ոճական արժեքը Հովհ. Շիրազի 
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երկերում» հոդվածում վերոնշյալ հարցի վերաբերյալ ներկայացնում է իր 
տեսակետը, որն ավելի կտրուկ է, տարբերվում է մինչև այդ շրջանառվող 
կարծիքներից: Եթե նախկինում լեզվաբանները ընդունում էին, որ անորոշ 
դերբայի սեռական հոլովը գոյականին ստորադասվելիս կարող է կա-
տարել և՛ որոշչի, և՛ հատկացուցչի շարահյուսական դեր, ապա 
Ն. Ավետիսյանը ընդունում է միայն որոշչի կիրառությունը. «Անորոշ 
դերբայի՝ գոյականին վերաբերող սեռական հոլովաձևը միայն մի շարա-
հյուսական պաշտոն ունի՝ որոշիչ է լինում: Այդ առումով ոչ մի տարբե-
րություն չենք տեսնում սեռականի այսպիսի ձևերի միջև՝ 1) հող տեղա-
փոխելու պատգարակ, պաշտոն ստանալու հավակնություն, սիրելու և 
սիրվելու ցանկություն. 2) նրա սովորելու խնդիրը կամ լալու պատճառ, 
խոսելու իրավունք և այլն: Երկու դեպքում էլ անորոշ դերբայի սեռական 
հոլովաձևը նույն իմաստն ունի, այսինքն՝ հատկանիշ է ցույց տալիս: 
Դրանցից ոչ մեկում անորոշ դերբայի իմաստն առարկայացված չէ, որ 
կարողանա ցույց տալ այն առարկան, որին պատկանում է մի բան: 
Մինչդեռ հայտնի է, որ հատկացուցիչ լինելու համար բառը հենց այդ 
պայմանը պիտի բավարարի» [5, 91]:  

Այսպիսով, վերոհիշյալ կարծիքներում, բացի վերջինից1, ընդունվում 
է, որ անորոշ դերբայի սեռական հոլովը գոյականի հետ գործածվելիս 
կարող է կատարել որոշչի կամ հատկացուցչի շարահյուսական պաշտոն 
կամ որոշչի մասին խոսելուց հետո անդրադարձ չի կատարվում 
հատկացուցչին: Բաց է մնում այն հարցը, թե որ դեպքում անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովը պետք է դիտել որոշիչ և որ դեպքում՝ հատկացուցիչ: 

Առանձին դեպքերում (գրելու թուղթ, վախենալու մարդ, հանգստա-
նալու օր և այլն) ակնհայտ է, որ անորոշ դերբայի սեռական հոլովը 
առարկայի որպիսություն, հատկանիշ է ցույց տալիս և որոշիչ է: Այսպես՝ 
ինչպիսի՞ թուղթ – գրելու, ինչպիսի՞ մարդ – վախենալու, ինչպիսի՞ օր – 
հանգստանալու: 

Այլ դեպքերում (խոսելու իրավունք, վիճելու պատճառ, անկեղծա-
նալու առիթ և այլն) այդպես չէ: Այս պարագայում անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովը գոյականի որպիսություն, հատկանիշ ցույց չի տալիս: 
Ոչ թե ինչպիսի՞ իրավունք, այլ ինչի՞ իրավունք – խոսելու, ոչ թե ինչպիսի՞ 
պատճառ, այլ ինչի՞ պատճառ – վիճելու, ոչ թե ինչպիսի՞ առիթ, այլ ինչի՞ 

                                                                 
1 Նշենք, որ չենք կիսում վերջին կարծիքը, քանի որ հատկացուցիչը ցույց է 

տալիս ոչ միայն պատկանելություն, այլև հատկացում, վերաբերում, ծագում, 
սերում: 
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առիթ – անկեղծանալու: Այս պարագայում արդեն գործ ունենք ոչ թե 
անորոշ դերբայի սեռական հոլովով արտահայտված որոշչի, այլ հատկա-
ցուցչի հետ: 

Ինչպե՞ս որոշել, թե որ դեպքում է անորոշ դերբայի սեռական հոլովը 
որոշիչ և որ դեպքում՝ հատկացուցիչ: Այս հարցին պատասխանելու 
համար առաջարկում ենք օգտվել Գ. Ջահուկյանի դասակարգումից: 
Լեզվաբանը գոյականները դասակարգում է չորս դասի՝ վերացական 
անունների, անձնանիշ անունների, ժամանականիշ անունների, իրանիշ 
անունների [8, 206-208]:  

Վերոբերյալ օրինակներում թուղթ գոյականը պատկանում է իրանիշ 
անունների դասին, մարդ-ը՝ անձնանիշ անունների, օր-ը՝ ժամանականիշ 
անունների, իսկ իրավունք, պատճառ, առիթ գոյականները՝ վերացական 
անունների:  

Այսպիսով՝ 1. անորոշ դերբայի սեռական հոլովը շարահյուսական 
մակարդակում որոշչի պաշտոն է կատարում, եթե կիրառվում է՝ 

1.1. անձնանիշ անունների (աղջիկ, ամուսին, դերասան, դերձակ, 
երգիչ, կին, մարդ, մսավաճառ, նկարիչ, տղա, ուսուցիչ և այլն) հետ: 
Օրինակ՝ Քո հորեղբայր Ադամը պսակվելու տղա էր՝ իմացած ոտանա-
վորը չէր կարողանում արտասանել…. (ՀՄ – 2, 52): 

1.2. Ժամանակակիշ անունների (ամառ, ամիս, աշուն, գարուն, ձմեռ, 
շաբաթ, վայրկյան, տարի, րոպե, օր և այլն) հետ: Օրինակ՝ Մի քանի տարի 
էր անցել Հարութի` ջաղացը տեղափոխվելու օրից, նա այդ ամբողջ 
ժամանակը գրքի երես չտեսավ, սակայն կարդացածները գրեթե չէր 
մոռացել, բերան գիտեր ու հաճախ իր մտքի մեջ կրկնում էր սիրած 
հատվածները.... (ԱԻԵԺ4 – 468): Աղունը նպատակին հասավ. Հարս գալու 
օրից՝ քաղաք, քաղաք, քաղաք, ուզածն էլ ընդամենը Մանացի պես մի բան 
էր.... (ՀՄ – 2, 6):  

1.3. Իրանիշ անունների (աթոռ, աման, անտառ, բաժակ, բան, գինի, 
գիրք, թուղթ, մեքենա, շենք, ջուր, սեղան, սիրտ, տետր) հետ: Օրինակ՝ Մի 
հինգ կով ու մի քսան ոչխար ունեին, մի չորս գորգ ու մի երկու ձեռք 
անկողին, մի քանի փեթակ մեղու, մեղր քամելու մի մեքենա (ՀՄ – 2, 15): 
Ջուր տաքացնելու աման՝ չկար…. (ՀՄ – 2, 19): Դու ծիծաղելու սիրտ ուզիր 
(ՀՄ – 2, 40): Այս տարի եղնիկները երկար մնացին ձեր կողմում, մենք 
այլևս ուտելու բան չունենք.... (ՀԽԵՍ – 354): Բայց սարերի ազատ նժույգ 
որսալու իր արկանը Մելիք Սմբատիչը՝ Կարայանը, դեպի մեր պաշտոնն 
ու Էռկա հովատակը չէր նետում.... (ՀՄ – 171): 

2. Անորոշ դերբայի սեռական հոլովը շարահյուսական մակարդա-



– 87 – 
 

կում հատկացուցչի պաշտոն է կատարում, եթե կիրառվում է վերացա-
կան անունների (առիթ, ընդունակություն, ժամանակ, իրավունք, խորա-
մանկություն, կարիք, հանգամանք, ձգտում, ձև, ճար, միտում, պատճառ, 
պատրվակ, տղամարդկություն, ցանկություն և այլն) հետ: Օրինակ՝ 
Արփենիկը դպրոցից բերել էր խոսելու նոր ձև, հավանաբար ուսուցչուհին 
Շուլավերից էր, բառերը նրա բերանում ծորում էին (ԶԽ – 183): Սակայն 
մարդիկ այդ տունը հաճախում էին գիշերները, շատերն այնտեղ գնում 
էին ինչպես մի սրճարան՝ ժամանակ անցնելու, մի բաժակ գինի կամ օղի 
խմելու պատրվակով (ՍԶ – 2, 15): — Ես ասացի արդեն՝ խորհելու կարիք 
չեմ տեսնում, տեր Մամիկոնեից, — հևաց Բագրատունին (ՍԶ – 9, 31): 
Ոչինչ, որդիս, տանջանքը մարդու համար է, իսկ քո արյան մեջ կա տան-
ջանքին դիմանալու ընդունակություն.... (ՀՄ – 2, 43): Էստեղ, Փարիզում 
ստեղծվեց էն ամենը, ընչով որ սուլթանն իրեն զգում էր ուժեղ ու ապրում 
էր նրա բարբարոսական կառավարությունը, իսկ նրա հպատակ 
քրիստոնյա ժողովուրդները՝ դժբախտ, ու տառապում էին՝ օրհասական 
մաքառումներով ցույց տալով իրենց կենդանությունն ու վերածնվելու 
ձգտումը (ՀԹ – 7, 20): Կռիվ չկա, կամք չկա, լավ ապրելու ցանկություն 
չկա…. (ՀՄ – 2, 7): Մեր ցեղը գործ է անում, լպստվելու ժամանակ չունի 
(ՀՄ – 2, 30): Ամսագիրը կարդում էր ծայրից ծայր, որպեսզի գտներ 
չբերության դեմն առնելու ճարը.... (ՎՄՏ – 50): Աշխատող մարդը հինգ 
րոպե հանգիստ առնելու իրավունք չունի, ծուլություն կիջնի վրան, և հին 
ու նոր մտածածը երեսով կգա անվատակից թռած ցեխի պես (ԱՂՊ – 165): 
Մայրիկը, իրեն թանկ ծախելու միտումով, դարձյալ չեմուչում է արել.... 
(ԱԵ1 – 461): ....գիշերս սառը գլխով մանրամասն քննել եմ երեխանց 
խեղդվելու հանգամանքը.... (ՎԱԵ4 – 538): Դրա պատասխանն էլ կա, 
Արուս ջան. որպեսզի մեղք չլիներ՝ պիտի գողանալու խորամանկություն 
ունենար.... (ՀՄ – 2, 37): Սիրում եք, քանի որ կծելու, կոտրելու, զրկելու, 
ատելու տղամարդկություն չունեք (ՀՄ – 2, 243): 

Երկրորդ դեպքում անորոշ դերբայի սեռական հոլովի՝ հատկացուցչի 
շարահյուսական դերով հանդես գալը ավելի համոզիչ է դառնում, երբ այն 
հետադաս է գործածվում: Այսպես՝ — Ես ասացի արդեն՝ խորհելու կարիք 
չեմ տեսնում, տեր Մամիկոնեից, — հևաց Բագրատունին: և՝ — Ես ասացի 
արդեն՝ կարիք չեմ տեսնում խորհելու, տեր Մամիկոնեից, — հևաց 
Բագրատունին: կամ՝ Դրա պատասխանն էլ կա, Արուս ջան. որպեսզի 
մեղք չլիներ՝ պիտի գողանալու խորամանկություն ունենար.... և՝ Դրա 
պատասխանն էլ կա, Արուս ջան. որպեսզի մեղք չլիներ՝ պիտի խորա-
մանկություն ունենար գողանալու.... և այլն: 
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Ակնառու է, որ այս դեպքում հարց է տրվում՝ կարիք չկար ինչի՞ և ոչ 
թե կարիք չկար ինչպիսի՞ կամ՝ խորամանկություն ունենար ինչի՞ և ոչ թե 
խորամանկություն ունենար ինչպիսի՞:  

Եզրահանգում.Եզրահանգում.Եզրահանգում.Եզրահանգում. Ուսումնասիրելով անորոշ դերբայի սեռական հոլով 
+ գոյական կապակցությունը՝ գալիս ենք եզրակացության, որ լրացման 
շարահյուսական պաշտոնի հարցը հիմնականում անտեսվել է ուսումնա-
սիրողների կողմից, կամ վերջիններս խուսափել են դրան անդրադառնա-
լուց: Հստակորեն չի առաջարկվել, թե որ դեպքում է կապակցության ստո-
րադաս անդամը որոշչի դեր կատարում և որ դեպքում՝ հատկացուցչի: 
Առաջին հայացքից պարզագույն թվացող հարցը մինչև օրս վերջնական 
լուծում չի ստացել: Հոդվածում մենք փորձել ենք մեր տեսակետը ներկա-
յացնել, այն է՝ որ դեպքում անորոշ դերբայի սեռական հոլովը պետք է 
համարել որոշիչ լրացում և որ դեպքում՝ հատկացուցիչ: Հարցի մեր 
նկատառումը ներկայացնելիս առաջնորդվել ենք գոյականի իմաստա-
քերականական դասակարգման ջահուկյանական մոտեցումով: 
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О конструкции О конструкции О конструкции О конструкции с неопределенной формой глагола с неопределенной формой глагола с неопределенной формой глагола с неопределенной формой глагола     
в родительном падеже + имя существительноев родительном падеже + имя существительноев родительном падеже + имя существительноев родительном падеже + имя существительное    

Погосян АльбертПогосян АльбертПогосян АльбертПогосян Альберт    
Киракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян Люся    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: определительное дополнение, несогласованное 

определение, имя нарицательное лица, имя нарицательное, названия 
временных отрезков, абстрактные существительные 

В результате исследования конструкций с неопределенной формой 
глагола в родительном падеже + существительное приходим к выводу, что 
вопрос о синтаксической роли определения в основном было проигнори-
ровано со стороны исследователей или они избегали обращаться к этому 
вопросу. Так и не было предложено четкого принципа, в каких случаях 
второстепенный член конструкции выполняет роль определительного 
дополнения, а в каких – несогласованного определения. Вопрос, который 
на первый взгляд кажется простым, до наших дней не получил оконча-
тельного решения. В статье мы попытались представить нашу точку 
зрения: в каких случаях родительный падеж неопределенной формы 
глагола надо считать дополнением, определительным дополнением, а в 
каких – несогласованным определением. Представляя нашу позицию по 
данному вопросу, мы руководствовались джаукяновским подходом 
лексико-грамматической классификации существительного. 
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Relationship between Genitive Case of Unclear PRelationship between Genitive Case of Unclear PRelationship between Genitive Case of Unclear PRelationship between Genitive Case of Unclear Pronoun + Nounronoun + Nounronoun + Nounronoun + Noun    

Poghosyan AlbertPoghosyan AlbertPoghosyan AlbertPoghosyan Albert    
Kirakosyan LusyaKirakosyan LusyaKirakosyan LusyaKirakosyan Lusya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: determinative, adjective, personal names, subject names, time 

names, abstract names 
Studying relationship between genitive case of unclear pronoun + noun, 

we come to the conclusion that the syntactic post of the question was mostly 
ignored by the researchers, or the latter avoided addressing it. It is not explicitly 
suggested in which case the subordinate member of the relationship acts as a 
determinant and in which case as a provider. The issue that seems simple at first 
glance has not yet been finally resolved. In this article, we have tried to present 
our point of view, that in this case the gender of the indefinite article should be 
considered a decisive addition, in which case it should be considered a 
determiner. In presenting our consideration of the issue, we were guided by the 
Jahukyan approach to the semantic classification of nouns. 

 

 

    
    

    

    

    
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    11.03.11.03.11.03.11.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    31.03.31.03.31.03.31.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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UDC 811.11-112  

The Profound Impact of French on the English LanguageThe Profound Impact of French on the English LanguageThe Profound Impact of French on the English LanguageThe Profound Impact of French on the English Language    
 (Historical Analysis)(Historical Analysis)(Historical Analysis)(Historical Analysis)    

Sargsyan EllaSargsyan EllaSargsyan EllaSargsyan Ella    

Key words: Key words: Key words: Key words: derivative terms, lexical borrowing, French influence, 
outcome of linguistic interaction, Old and Middle English, core notion, 
equivalent, loan words 

The study of the influence of French on English is aimed at analyzing the 
historical development of the language, which is done by using the historical-
comparative method. Many authors have touches upon this issue. Each of them 
has his own approach. We also try to present this issue but from another angle. 
French and English have been in close contact in all their existence, due to 
which the two languages have interacted with each other. Interestingly, this 
interaction was mainly with English, borrowing from French many expressions 
that were viable in English development. Probably one of the reasons is that the 
English use foreign words more freely than the French, as a result of which 
modern English has been transformed from a pure language into a merged 
language. 

Languages of the world have evolved with the evolution of humanity, and 
certainly English is not an exception. Many of the alterations are the 
consequence of the natural process of transformation that all languages 
undergo, while others are the outcome of linguistic interaction. Foreign 
impact on English is so strong that it has evolved from an essentially pure 
language to the one that is fully blended. French is the language that has had 
the greatest profound impact on English. The Norman Conquest of 1066 has left 
a considerable mark on the English landscape in the form of cathedrals, 
churches, and castles, and had a massive impact on the English language. [9; 39-
42] The conquest of the Normans brought the English people into touch with 
the conquerors’ language, Norman French. In the following article the impact 
of French on various aspects of the English language is discussed and examined. 

According to Durkin, many words in the Middle English period “can be 
shown to come directly from French, with French the main determiner of the 
word’s form and meaning in English” [6; 236]. It has been estimated that about 
10,000 French words came into English during the Middle English period [4; 
46]. These words are terms used in “government, law, learning, art and fashion, 
food and religion” [3; 169-173]. Despite the fact that English is the most studied 
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and spoken language in the world today, it has not always been so. Over the 
years, English has considerably evolved. The one we speak now is a mash-up of 
elements from various languages and civilizations around the world. Some of 
the languages that have influenced modern English are Greek, German, and 
Arabic. 

English is a Germanic language that has absorbed elements of Celtic, 
French, Latin, and other languages on its path to become the contemporary 
English we know and use. 

English is one of the few Indo-European languages to have developed 
through the absorption of other languages by invading tribes. Despite the fact 
that English has no close relatives (like Portuguese and Spanish do), it has 
cognates with the languages of the nations that surround the British Isles. 
French is one of the languages that has left the largest imprint on the DNA of 
the English language. “Over the centuries, English has expanded its vocabulary 
by extensively borrowing lexical items from other languages. Of all sources of 
loanwords French is by far the most important” [7; 164] It influenced not only 
English vocabulary, but also grammar, pronunciation, and spelling. French 
greatly contributed to the formation of modern English. According to some 
sources approximately half of all English terms are derived from French. That's 
over 80,000 words blended together by war, peace, diplomacy, royal weddings, 
and popular culture. 

The Norman dialect, which is quite similar to French, had a strong 
influence on the development of English. A third of English terms are thought 
to be derived from French. Some linguists believe that French is responsible for 
two-thirds of English vocabulary. 

“Whether it be […] in the development of the English legal system, 
administration or commerce, the semantic innovation displayed by Anglo-
French right across the board is the root cause of the differences that become 
increasingly noticeable between the two kinds of French separated by the 
Channel as the thirteenth century moves towards its close” [8; 144-165]. 

William of Normandy conquered England and became King in the 11th 
century. By conquering England, the Normans imposed their own language. 
This is how Norman became the official language of court, administration, and 
culture after spreading through the English aristocracy. Several dialects, mostly 
derived from Scandinavian, Latin, and Germanic languages, were spoken. 
William Rothwell suggests that Anglo-French must have been more influential 
than Central French as it was already well-established in England. 
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The Normans coined a number of words that are still used in the English 
language today. In contrast to the immediate post-Conquest period, when 
‘outside the highest level of the aristocracy and monasteries French made few 
inroads into everyday life’, French was no longer confined to the upper classes. 
[5; 3] 

The French language had a greater influence on English in the 12th 
century. The most important factor in the continued use of French by the 
English upper class until the beginning of the thirteen century was the close 
connection that existed through all these years between England and the 
continent … as the kings of England were likewise dukes of Normandy” [1; 
111]. The fact that the crown of England had no more Norman descendants to 
install on the throne in 1135 explains this. Etienne de Blois, a natural French 
speaker, was anointed king at that time. During the Norman period the English 
remained court's official language and it was swiftly impacted by French. 

In England, French became a very respectable language, and was widely 
used in aristocratic circles. Children from aristocratic households were taught it 
either through tutors or by sending them to France to study. English rulers 
married French princesses until the 15th century. As a result of these marriages, 
the spread of French in England was substantially accelerated. 

Today, English is more likely to affect French, but it’s worth noting that 
several anglicisms used in France, such as “bacon” or “fashion”, are derived from 
Norman. 

“The French that lies behind much of Chaucer’s vocabulary penetrated 
Middle English in general. It was not “borrowed” piecemeal from across the 
Channel, but was present in England as a complete language in widespread use 
for centuries amongst the literate minority of the population from the time of 
the Conquest onwards, its merger with Middle English eventually creating the 
English of today” [8; 536]. 

“It seems much more likely that French had been the language of the royal 
courts from the very beginning of the system of central royal courts established 
by Henry II and that French was their language because in that period it was 
the first language of the men appointed as royal justices and of many of the 
litigants” [8; 534]. 

Beyond lexical borrowing, derivational morphology was another 
significant area of French impact. Words were produced in Old English through 
native-form affixation and compounding, yet one impact of the flood of French 
words into Middle English was that reliance to foreign sources became fairly 
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usual. As a result, the invention of affixes underwent a significant shift, with 
the elimination of several items productive in OE and the acceptance of many 
affixes, such as –ment for abstract nouns and –able for adjectives, which were 
derived from the existence in cognates. 

Native and Romance borrowing terms both received French affixes. 
“Coverage”, in contrast to the “couverture”, is an illustration of same-

origin affixation, in which a French affix is applied to a French lexical item to 
produce a new word in English. 

Another example of same-origin affixation is “trainee”. It’s made up of the 
French loanword “train” and the suffix –ee, which means “an adaptation of the 
-é” in English. 

Finally, the word “refugee” derived from “réfugié” which is a modern 
French adaptation. Words like ‘prince’,’ joyous’ and ‘beef’ come from French, 
many common terms in the military, legal, technological and political fields 
also come from French. For example, ‘army’, ‘parole’, ‘telephone’ and ‘regime’ 
are all of French origin. 

French-speaking literature, music and other artistic productions have been 
found in the English-speaking world over the centuries. We hear words like 
‘cliché’, ‘déjà vu’ and ‘faux pas’ in everyday language. These words come 
directly from French and have not changed by a letter. The lexicon of English 
shows the strongest evidence of French influence. According to the results of 
recent studies 45 percent of the 10,000 most often used Modern English terms 
are of French origin. This percentage exceeds that of Old English terms by a 
significant margin (31.8 percent). The large quantity of French loans resulted in 
a new character of English: it is incorrect to assume that English borrowed 
terms that it did not have. The majority of the loans, on the other hand, were 
synonyms for terms that already existed. The original English terms are 
generally more basic, popular, and fundamental, whereas the French borrowing 
are usually more polished, formal, abstract, and less emotive. The use of French 
terms was widespread. The words ‘justice’, ‘prison’, and ‘defendant’ were taken 
from the legal world. Similarly, large sums of money were borrowed in the 
areas of military (‘artillery, battle, or defend’) and church and Christian 
doctrine (‘abbey, prayer, baptism, or innocence’). Words like ‘parliament’, 
‘governor’, and ‘empire’, entered the English language in the sphere of ruling 
and governmental authority. 

Words like “delight”, “passion” or “envy,” and were also used to describe 
emotional or mental states. Other areas of borrowing included medieval 
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science, philosophy, and the arts (‘philosophy, anatomy or poet’), trade (‘value, 
or measure, carpenter’), clothes and ornamentation (‘coat, jewel, robe, brooch’), 
food and cuisine (‘appetite fry, gravy’), and others. Hundreds of additional 
words, such as ‘cattle’, ‘damage’, ‘departure’, ‘labour’, ‘pencil’, ‘clear’, ‘cruel’, 
‘blame’, ‘cease’, etc., belong to different groups or are difficult to categorize but 
are part of the common vocabulary of English. Thanks to King William, in 
English we ‘beef’ (French: boeuf) from cows, ‘pork’ (French: porc) from pigs. 
This played a significant role in Norman-English cuisine. Because English-
speaking butchers, who were of a lower socioeconomic level, they used to kill 
the cattle for the French-speaking upper class, the English had a difference 
between animals and their meat in English. English accepted the word beef but 
not the word cow. William’s function of introducing French into the English 
vocabulary has since been taken up by popular culture. While discussing the 
latest ‘coup d'état’ or ‘laissez-faire’ economics, we may order a ‘croissant’, 
‘frappé’ (literally from the word ‘frapper’, meaning to hit), or ‘crêpes’ from the 
new ‘café’ downtown. 

French also had influence on several aspects of English syntax. Where we 
would typically anticipate the adjective to appear before the noun, several 
adjectives acquired from French retain a post-adjectival position today. The 
most widely spread post position adjective is General. For instance, attorney 
general: Chief law officer; in U.S.A., the Head of the Department of Justice and 
member of the President's Cabinet, states-general (from the French états 
généraux; 1) The legislative body in France before 1789, with representatives of 
the clergy, nobility and the third state; 2) The legislative: assembly of the 
Netherlands. consul general: Consul stationed in a principal commercial city, 
who supervises other consuls within his district, surgeon general: l) The chief 
general officer or admiral in charge of the medical department of the U.S. 
Army, Air Force or Navy, 2) The chief medical officer in the U.S. Public Health 
service. Inspector general, solicitor general: An officer of high rank in the 
armed forces.  

Here are some other examples. Laureate: worthy of honour, distinguished, 
pre-eminent, poet laureate: 1) the court poet of England, appointed for life by 
the monarch to write poems celebrating national events, etc. 2) the most 
respected poet of any nation or region, prince royal – princess royal: the eldest 
son and eldest daughter of the sovereign, time immemorial: time so long past as 
to be vague, joy unrestrained, princess royal, church militant, crystal clear, 
blood royal, body corporate, diplomat extraordinaire, successor-designate, 
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ambassador plenipotentiary, sum total, matters aesthetic, things feminine, time 
being… 

We can notice a variation in the use of the definite article in the French 
and English newspaper articles. While the definite article is used in French for 
specific occupations and titles like ‘le Prince William' there is none in English 
‘Prince William’. It is surprising to notice that we still use expressions in 
English today which bear the mark of French grammar. The presence of French 
grammar is notably noticeable within the notes and titles. Titles like ‘consul 
general’ and ‘agent general’ have kept the French word order: the name is 
followed by the adjective.  
 The pronunciation rules for French are very different from those for English, 
that goes without saying. However, most of the people are unaware that some 
English rules are borrowed from French. Some sounds given to English by 
French include the “g” for ‘mirage’, the “v” for ‘vacation’, and therefore the “z” 
for ‘zigzag’. French is agreeable to the ear and its sound influences now 
contribute to the sweetness of English language. 

French spelling has also helped to transform Old English into the 
fashionable English we speak today. As Simon Ager notes in “The Influence of 
French on English Language”, words like ‘queen’ and ‘ship’ were once spelled 
“cwen” and “scip”. The English language doesn't normally use 
the acute (é), grave (è) and circumflex accent (â), but some words borrowed 
directly from French retain these accents when utilized in English. For 
instance, ‘fiancé’. 
French and English are now languages transmitted everywhere on earth. Both 
have played an important role within the history of societies and cultures round 
the world.    In English, we qualify before naming something, such as Chinese 
food, where food represents the core notion and Chinese is the category. 
“Nourriture chinoise” would be the equivalent in French. As a result, the core 
idea is conveyed first, followed by the quality. It’s natural to feel as if you have 
to “read backwards” when reviewing a translation.    

Prepositions are usually used in French more often than in English. In 
most circumstances, a preposition is required to connect two nouns. Thus, ‘ball 
gown’ will not be translated by “bal robe” but by “robe de bal”; ‘management 
report’ will become “rapport de gestion”, ‘knitting needles’ will be rendered by 
“des aiguilles à tricoter”. 

It is commonly known that English does not utilize grammatical gender, 
unlike French. This can cause a lot of problems when learning the language, as 
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well as when translating from English to French. Because the masculine 
predominates in French, the translator may choose to shift the word order or 
use a synonym to facilitate agreement on an adjective or participle.  

Thus, we can surely claim that the French language had a significant 
impact on English, more specifically on its lexis and derivational morphology. 
The ongoing use of French as a source language for especially some loanwords 
and affixes, such as – ee, appears to have greatly influenced the lexicon of 
English. Large number of French terms have penetrated into the English 
language. Old English had a varied spelling system. New French phonemes 
were introduced into English. Most Old English affixes were substituted for a 
significant number of French affixes. The profound analyses have obviously 
show that the imprint of French on today's globally spread English is huge in all 
the spheres of its usage. This blended language has proven the fact that by 
enriching its vocabulary, undergoing great amount of changes in its grammar 
and spelling the language can become more flexible, extensively used in all 
aspects of human interaction.  

 
ReferencesReferencesReferencesReferences 

1. Baugh A. C. and Cable T. A History of the English Language. Sixth ed. 
London: Routledge, 2013.    

2. Baugh A. C. The Chronology of French Loan-Words in English // 
Modern Language Notes, 50(2), p. 90, 1935. 

3. Baugh A.C. and Cable T. A history of the English language. Routledge, 
2002.  

4. Chrystal D. English as a global language. Cambridge, 2003.  
5. Douglas A. Kibbee, For to speke Frenche trewely: The French Language 

in England. Amsterdam: Benjamins, 1991. 
6. Durkin P. Borrowed words. Oxford-New-York, 2014. 
7. Katamba F. English words, structure, usage. London and New York, 

2005. 
8. Rothwell W. Arrivals and Departures: The Adoption of French 

Terminology into Middle English // English Studies 79 (1998), 144-165 
pp. 1998.  

9. Trotter D. Why are there so Few French Place-Names in England? // 
English Today, Vol. 30, Issue 2, 39-42 pp, June 2014. 

    
    



– 99 – 
 

ՖրանսերենիՖրանսերենիՖրանսերենիՖրանսերենի    համակարգայինհամակարգայինհամակարգայինհամակարգային    ազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունը    անգլերենանգլերենանգլերենանգլերեն    լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    վրավրավրավրա    
((((պատմական վերլուծություն)պատմական վերլուծություն)պատմական վերլուծություն)պատմական վերլուծություն)    

    Սարգսյան Սարգսյան Սարգսյան Սարգսյան ԷլլաԷլլաԷլլաԷլլա    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բաբաբաբառերռերռերռեր.... ածանցյալ տերմիններ, բառային փոխառու-

թյուն, ածանցյալ ձևաբանություն, լեզվական փոխազդեցության արդյունք, 
հին և միջին անգլերեն, հիմնական հասկացություն, համարժեք  

Անգլերենում ֆրանսերենի փոխառությունների ուսումնասիրու-
թյունն ունի լեզվի կենսաձևի պատմական զարգացման վերլուծության 
նպատակ, որը կատարել ենք պատմահամեմատական մեթոդի օգնու-
թյամբ: Ֆրանսերենը և անգլերենը իրենց գոյության բոլոր իրավիճակնե-
րում սերտ հարաբերության մեջ են եղել, որի շնորհիվ երկու լեզուները 
կրել են միմյանց փոխազդեցությունը: Հետաքրքիր է, որ այդ փոխազդե-
ցության ենթարկվել է հիմնականում անգլերենը՝ ֆրանսերենից փոխառե-
լով բազմաթիվ արտահայտչամիջոցներ, որոնք կենսունակ են եղել 
անգլերենի զարգացման շրջաններում: Uրա պատճառներից մեկն այն է, 
որ անգլիացիներն ավելի ազատ են օտար բառեր կիրառելում, քան ֆրան-
սիացիները, որի արդյունքում ժամանակակից անգլերենը մաքուր լեզվից 
վերածվել է միաձուլված լեզվի: Համեմատելով անգլերենի գոյության երեք 
շրջանների՝ հին, միջին և ժամանակակից, բառապաշարը՝ պարզ է դառ-
նում, որ անգլիացիները միշտ են փոխառություններ կատարել ֆրանսե-
րենից լեզվական տարբեր ոճերում, քանի որ ֆրանսերեն արտահայտչա-
միջոցները ենթադասակարգվում են ինչպես իմաստային, այնպես էլ 
ձևային տարբեր ենթախմբերով: 
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СистемноеСистемноеСистемноеСистемное    влияние французского языка на английскийвлияние французского языка на английскийвлияние французского языка на английскийвлияние французского языка на английский    
(исторический анализ)(исторический анализ)(исторический анализ)(исторический анализ)    

Саргсян ЭллаСаргсян ЭллаСаргсян ЭллаСаргсян Элла    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова: производные термины, лексическое заимствование, 

словообразовательная морфология, французское влияние, результат 
языкового взаимодействия, древнеанглийский язык, среднеанглийский 
язык, основная концепция, эквивалент, заимствование 

Изучение французских заимствований в английском языке направ-
лено на анализ исторического развития языка, что мы и сделали с 
помощью историко-сравнительного метода. Французский и английский 
языки за все время своего существования находились в тесном контакте, 
благодаря чему два языка взаимодействовали друг с другом. Интересно, 
что заимствований намного больше в английском языке. Многие слова и 
выражения, заимствованные из французского языка, закрепились в 
английском языке до сих пор. По всей вероятности, это связано со 
спецификой английского менталитета. В результате этго современный 
английский язык превратился из чистого языка в смешанный язык. 
Сравнивая лексику трех периодов существования английского языка, 
древнего, среднего и современного, становится ясно, что английский язык 
на всем протяжении истории развития заимствовал из французского 
языковые единицы различных тематических групп и стилистической 
маркированности. 

 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    23.03.23.03.23.03.23.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    03.05.03.05.03.05.03.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.202227.05.202227.05.202227.05.2022    թ.թ.թ.թ.    
  



– 101 – 
 

ՀՏԴ/81`01/`08 
ՈրոշՈրոշՈրոշՈրոշ    դիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներ    արևմտահայերենիարևմտահայերենիարևմտահայերենիարևմտահայերենի    

««««կորկորկորկոր» » » » մասնիկիմասնիկիմասնիկիմասնիկի    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    

ՍՍՍՍարգսյանարգսյանարգսյանարգսյան    ՆռանեՆռանեՆռանեՆռանե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ներկա շարունակական, ժամանակաձև, միջին 
հայերեն, կոյ, խոսակցական լեզու, գրական լեզու 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հայագիտության մեջ արևելահայերենին զուգահեռ մշտապես 

կարևորվել է հայոց լեզվի մյուս տարբերակի՝ արևմտահայերենի լեզվա-
կան համակարգի քննությունը, բառապաշարային ու քերականական 
իրողությունների վերհանումը: Այս առումով ուսումնասիրության հե-
տաքրքիր նյութ է սահմանական եղանակը, որտեղ որոշակի տարբերու-
թյուններ են դրսևորվում ոչ միայն ժամանակաձևերի կազմության, այլ 
նաև դրանց տարբերակման հարցում: Մասնավորապես մեզ հե-
տաքրքրում է սահմանական ներկայի երկրորդ ձևը՝ շարունակական 
ներկան:  

Արևմտահայերենում սահմանական եղանակի ներկա և անկատար 
անցյալ ժամանակաձևերը կազմվում են կը մասնիկով, որն ավելանում է 
ըղձական եղանակի բայաձևերին։ Ներկա ժամանակաձևը ցույց է տալիս 
խոսելու պահին ընթացքի մեջ գտնվող, իսկ անկատար անցյալը՝ անցյալ 
ժամանակակետում ընթացքի մեջ գտնվող գործողություն։ Եթե անկատար 
ներկայով և անկատար անցյալով բաղադրված կառույցները արտահայ-
տում են նաև ընդհանրապես, առհասարակ կատարվող գործողություն, 
ապա շարունակական ներկայի դեպքում շեշտվում է գործողության՝ 
տվյալ պահին կատարման ընթացքի մեջ գտնվելը։ Այսինքն՝ ներկա շա-
րունակականը ընդգծում է գործողության՝ խոսելու պահին շարունակա-
բար կատարվելու հանգամանքը: Վերջինիս իմաստն արտահայտվում է 
կոր մասնիկի միջոցով։ Կոր մասնիկի իմաստային և գործառական այս 
առանձնահատկությունը վաղուց նկատված է հայ լեզվաբանության մեջ, 
սակայն մինչ օրս ամբողջական անդրադարձ կատարված չէ այն հարցին, 
թե այս մասնիկը միջին հայերենում գործածություն ունեցե՞լ է, թե՞ ոչ, եթե 
այո, ապա ինչպիսի՞, հատկապես, եթե միջին հայերենը դիտարկում ենք 
որպես արևմտահայերենի զարգացման մի շրջան: 
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ԾագումըԾագումըԾագումըԾագումը    ևևևև    գործածությունը։գործածությունը։գործածությունը։գործածությունը։    
Կոր մասնիկի առաջացման մասին տարբեր վարկածներ են առաջ 

քաշվել։ 
 Հ. Չալըխյանը, տաճկերենում շարունակական ներկայի տարբերակումը 
նկատի ունենալով, առաջ է քաշում կոր-ի` տաճկերենից հայերենին 
փոխանցվելու վարկածը [5, 366]։ Ա. Այտընյանը ևս այս մասնիկի 
առաջացումը կապում է տաճկերենի հետ՝ այն նույնացնելով տաճկերենի 
յօր մասնիկի հետ. «Սահմանական ներկային և անկատարին վերջին 
ծայրին կոր մասնիկը դրվելով կը ցուցնէ թէ գործողութիւնը դեռ կը 
շարունակվի, կամ թէ հիման ըլլալու վրայ է. եւ նոյն է տաճկէրեն յօր 
մասնկան հետ» [2, 98]։ Հարցի քննությանն անդրադառնալիս Հ. Աճառ-
յանը նշում է, որ շարունակական ներկայի և անկատար անցյալի ձևերը 
կազմվել են ոչ թե տաճկերենից փոխառությամբ, այլ վերջինիս ազդեցու-
թյամբ, որովհետև «նախ Կովկասում և Պարսկաստանում բնավ չկա այս-
պիսի ձև, գոյություն չունի նաև բուն Տաճկահայաստան, Պարսկաստանի 
սահմանից մինչև Կարին, Խարբերդ և Տիգրանակերտ։ Երևույթն սկսվում է 
միայն Բաբերդից ու Մալաթիայից և առաջանում է մինչև արևմտյան 
սահմանը (Ռոտոսթո)» [1, 97], ապա առաջարկում է նոր՝ կու+որ ձևից 
առաջացած լինելու վարկածը [1, 108]։  

Կու մասնիկի առաջացման վերաբերյալ առկա վարկածներին անդ-
րադառնալով՝ Գ. Ջահուկյանը հավանական է կարծում Ա. Այտընյանի` 
կայ ու և Մ. Աբեղյանի՝ կոյ ձևերից առաջացման տեսակետները, որոնցից 
առավել ընդունելի է համարում վերջին տարբերակը, քանի որ «որոշ վայ-
րերում կուկուկուկու-ն արտահայտում է ոչ թե ներկա, այլ հավաստիության 
ապառնի, մի բան, որ դժվար է բացատրել կայկայկայկայ    ուուուու կապակցությամբ. 
երկրորդ լեհահայ խոսվածքում (Առտիալի բարբառ) և Բասարգեչարում 
կուկուկուկու-ի դիմաց առկա է կիկիկիկի ձևը, որը անհնար է հնչյունապես բխեցնել կայկայկայկայ    ուուուու-
ից կամ կուկուկուկու-ից, բայց դժվար չէ բխեցնել կոյկոյկոյկոյ-ից» [6, 104]։ Մեզ համար ևս 
առավել ընդունելի է կու/կը տարբերակի կոյ մասնիկից առաջացման 
վարկածը, և կարծում ենք, որ որոշակի աղերս կա կոր և կոյ ձևերի միջև։ 
Կարելի է ենթադրել, որ կոր ձևը կարող է լինել կոյ-ի մի տարբերակը։ 
Այսպես։  

Միջին հայերենում ժամանակաձևերն աչքի էին ընկնում բազմիմաս-
տությամբ, և մի ժամանակաձևը կարող էր տարբեր եղանակների իմաստ-
ներով գործածվել: Այդ էր պատճառը, որ գրաբարի ստորադասական 
եղանակի դուրս գալուց հետո, երբ գրաբարյան սահմանական ներկան և 
անկատար անցյալը ամբողջովին սկսեցին կիրառվել ստորադասական-
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ըղձական եղանակի իմաստով, միևնույն ժամանակ պահպանում էին 
սահմանական եղանակի իմաստով գործածությունը: Այս դեպքում լեզուն 
գնաց պարզեցման ճանապարհով, և առաջ եկավ կու մասնիկը, որի 
կիրառության օրինակներ վկայված են վաղ միջնադարից: Նույնը տեղի 
ունեցավ, երբ նոր ձևավորված սահմանական եղանակի ներկա և անկա-
տար անցյալ ժամանակաձևերը, պահպանելով գրաբարյան բազմիմաս-
տության հատկանիշը, կիրառվում էին նաև ապառնի ժամանակի իմաս-
տով: Առաջացած իմաստային շփոթից խուսափելու համար լեզվում սկսե-
ցին գործածվել տարբեր մասնիկներ, որոնցից է կոր մասնիկը: Այսինքն՝ 
միջին հայերենում կոյ և կոր մասնիկները գործածվել են ներկա և 
ապառնի ժամանակաձևերի իմաստային շփոթից խուսափելու և ներկան 
հստակ տարբերակելու համար։  

Առհասարակ, այսպիսի մասնիկները ծառայել են գործողության՝ 
խոսելու պահին կատարվելու հանգամանքը շեշտելու համար։ «Սա հաս-
տատող ամենախոսուն փաստն այն է, որ շարունակական ներկա կազմող 
մասնիկների մեծ մասն ունեն այժմ, ահա իմաստը /կամ ծագում են այդ 
իմաստն ունեցող որևէ բառից» [4, 278]։ Ասվածին հավելենք նաև այն 
կարևոր փաստը, որ շատ բարբառներում, օր. Տրապիզոնի, Արաբկիրի, 
այդ շարունակականի մասնիկը դնում են մաքուր ներկայի վրա [2, 98-99]: 
Սեբաստիայում ընդհանրական ներկա կազմելիս կը մասնիկն ընկնում է 
բաղաձայնասկիզբ բայերի դեպքում, եթե գործածվում է կոր-ը։ Սա կարելի 
է բացատրել միայն մասնիկների իմաստային սերտությամբ, որը ենթա-
դրում է ծագման և ձևավորման աղբյուրի ընդհանրություն: Ցավոք, միջին 
հայերենից պահպանված որևէ աղբյուրում գործածության օրինակներ 
չկարողացանք գտնել, թեև հստակ է, որ այս մասնիկը նախապես պետք է 
ձևավորվեր և կիրառություն գտներ միջին հայերենի շրջանում, ապա 
արևմտյան բարբառների միջոցով փոխանցվեր արևմտահայերենին։  

Հիշենք, որ արևմտահայերենը ժառանգել է ներկայի և անկատար 
անցյալի կազմության միջինհայերենյան տարբերակը՝ կու/կը գրեմ, 
կու/կը խօսիմ, կու/կը գրէի և այլն: Բերենք կոր մասնիկով շարունակա-
կան ներկայի կազմության հարացույցի օրինակ. 

կը գրեմ կոր կը գրենք կոր կը նայիմ կոր կը նայինք կոր 
կը գրես կոր կը գրէք կոր կը նայիս կոր կը նայիք կոր 
կը գրէ կոր կը գրեն կոր կը նայի կոր կը նային կոր 
Բնագրային օրինակներ 
.... ԿըԿըԿըԿը    կռուիսկռուիսկռուիսկռուիս    կորկորկորկոր արդէն անոր դեմ (Գ. Պըլտյան, Մանտրաներ, 

էջ 31)։ «Ընդհանրապես կգործածենք Google Translator-ը կամ Bing-ի մեջ 
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կթարգմանեինք: Արտահայտվելու պարագային կամ պարագրաֆ մը 
գրելու ատեն դժվար կըլլակըլլակըլլակըլլա    կորկորկորկոր մենք արեւմտահայերեն կմտածենք, 
արեւելահայերեն որոշ չափով պիտի ներկայացնենք: Այդ տարբերակը քիչ 
մը դժվար է» (հմց, azatutyun.am)։ – Օօ՜օ, Պօղոս աղբարին պարտէ՞զը 
կկկկ’’’’երթաքերթաքերթաքերթաք    կորկորկորկոր,– կ’ըսէ Օքան աշխուժացած եւ կ’աւելցնէ. – ե՛ս ալ գամ 
(Ք. Բատիկեան) [3]։ Ծեծը կ՛ուտէ, չի՛չի՛չի՛չի՛    կըշտանարկըշտանարկըշտանարկըշտանար    կորկորկորկոր .... (Մ. Պչաքճեան, 
ԵԼԺ, հ. 3, Էջ 198)։ Ես մեղք չունիմ Սագօ Կարոն ըսաւ թատրոն կըկըկըկը    խաղասխաղասխաղասխաղաս    
կորկորկորկոր (Ք. Բատիկեան, Սուփըր հերոսները կմեռնին ամրան, էջ 18)։ 

Գեղարվեստական գրականությունից, մամուլից բերված օրինակ-
ները ցույց են տալիս, որ այն լայն կիրառություն ունի արդի արևմտահա-
յերենում: Կոր մասնիկը գործածական է խոսակցական լեզվում, գրական 
բանավոր խոսքում, սակայն որոշակի զգուշություն կա գրական գրավոր 
խոսքում կիրառելիս։ Գեղարվեստական գրականության մեջ հերոսների 
խոսքում գործածվելիս կոր մասնիկը նաև ոճական դեր է կատարում։ Այն 
խոսքին հաղորդում է խոսակցական երանգ, ստեղծում է անմիջականու-
թյուն։ Եվ գրական գրավոր լեզվում եղած զգուշությունը, կարծում ենք, մի 
օր զիջելու է կենդանի, աշխույժ ձևերի գործածության ներթափանցմանը։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Կատարված վերլուծություններից ելնելով՝ կարող ենք հանգել 
հետևյալին՝ 

▪ շարունակական ներկան կազմող «կոր» մասնիկը արդի արևմտա-
հայերենում լայն կիրառություն ունի,  

▪ այս մասնիկը արևմտահայերենին է փոխանցվել միջին հայերենից 
և կարող է լինել «կոյ» մասնիկի մի տարբերակը,  

▪ կոր մասնիկը գործածվել է ներկա և ապառնի ժամանակաձևերի 
իմաստային շփոթից խուսափելու և ներկան հստակ տարբերա-
կելու համար,  

▪ կոյ և կոր մասնիկների իմաստային սերտությունը համոզիչ է դառ-
նում հայերենի մի շարք բարբառներում ընդհանրական ներկայի 
կազմության ժամանակ՝ կոր-ի առկայության դեպքում բաղաձայ-
նասկիզբ բայերի պարագայում կը մասնիկի դուրս գալով,  

▪ կոր մասնիկը գործածական է արդի արևմտահայերենի խոսակցա-
կան լեզվում, գրական բանավոր խոսքում, սակայն որոշակի զգու-
շության կա գրական գրավոր խոսքում կիրառելիս։  
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Некоторые наблюдения о частице Некоторые наблюдения о частице Некоторые наблюдения о частице Некоторые наблюдения о частице ««««կորկորկորկոր» [» [» [» [korkorkorkor]]]]1111        
в западноармянском языкев западноармянском языкев западноармянском языкев западноармянском языке    

Саргсян НранеСаргсян НранеСаргсян НранеСаргсян Нране 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словКлючевые словКлючевые словКлючевые словаааа։։։։ настоящее длительное время, время, среднеармян-
ский язык, разговорный язык, литературный язык 

В современном западноармянском языке частица ««««կորկորկորկոր» [» [» [» [korkorkorkor]]]]    имеет 
широкое применение. С ее помощью образуется настоящее длительное 
время. Это время указывает на действие, которое происходит сейчас, в 
данный момент речи. В статье рассматривается вопрос о применении этой 
частицы в среднеармянском языке, с учетом того, что среднеармянский 
язык мы рассматриваем как период развития западноармянского языка. Эта 
частица перешла в западноармянский язык из среднеармянского языка и, 
возможно, была вариантом частицы ««««կոյկոյկոյկոյ» [» [» [» [kojkojkojkoj]]]]. Возникшая из частицы 
««««կոյկոյկոյկոյ» [» [» [» [kojkojkojkoj]]]]    частица կու [[[[kukukuku]]]]    /կը [[[[kkkkə]]]], образовывала настоящее и 
несовершенное прошедшее время. Настоящее и несовершенное прошедшее 
время используется также в значении будущего времени. Применение 
частицы ««««կորկորկորկոր» [» [» [» [korkorkorkor]]]]    с этими временами преследует следующие цели: 
1. показывает действие, которое происходит сейчас; 2. выполняет отличи-
тельную функцию. Семантическая близость этих частиц, которая предпо-
лагает общность происхождения и формирования, подтверждается мате-
риалами некоторых диалектов армянского языка, в которых при форми-
ровании настоящего времени, частица կը [[[[kkkkə]]]] употребляясь с глаголами, в 
начале которых находится согласный звук, превращается в ««««կորկորկորկոր» [» [» [» [korkorkorkor]]]]. 

Несмотря на то, что эта частица не используется в литературном 
письменном языке, тем не менее, в разговорном языке и в литературной 
устной речи она широко распространена. В художественной литературе эта 
частица выполняет также стилистическую роль. 

    
        

                                                                 
1 С помощью данной частицы образуются формы настоящего времени изъяви-

тельного наклонения и прошедшего продолжительного времени. 
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Some Observations Some Observations Some Observations Some Observations aboutaboutaboutabout    the the the the Particle “Particle “Particle “Particle “կորկորկորկոր””””        
of the Western Armenian Languageof the Western Armenian Languageof the Western Armenian Languageof the Western Armenian Language    

Sargsyan NraneSargsyan NraneSargsyan NraneSargsyan Nrane    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: present continuous, tense, Middle Armenian, spoken language, 
literary language 

The particle “կոր” is widely used in Modern Western Armenian. It makes 
present continuous time, which indicates that an action or condition is 
happening now. This article discusses the question of whether this particle had 
been used in the Middle Armenian language, especially if we consider Middle 
Armenian as a period of development of the Western Armenian language. 

In fact, this particle has been a variant of particle “կոյ” and has passed 
from Middle Armenian into Western Armenian. The particle կու/կը coming 
from particle “կոյ”, formed the tenses of present simple and past simple. These 
tenses were also used in the sense of future. So, “կոր” was used for indicating 
that an action is happening now, secondly it had distinctive function and 
clearly distinguished the present. The semantic proximity of these particles, 
which presupposes a common source of origin and formation, becomes 
convincing in discussing some Armenian dialects, where the particle կը is not 
used because of the usage of “կոր” in simple present tense.  

In Western Armenian this particle is used in spoken and literary oral 
language. Speakers avoid using this particle in literary written language. It also 
has a stylistic role in literature. 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    05.04.05.04.05.04.05.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.04.22.04.22.04.22.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.202227.05.202227.05.202227.05.2022    թ.թ.թ.թ.    
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UDC 811.111  

On some Infringements of Interpersonal Rhetoric inOn some Infringements of Interpersonal Rhetoric inOn some Infringements of Interpersonal Rhetoric inOn some Infringements of Interpersonal Rhetoric in    
B. Shaw’s “Pygmalion”B. Shaw’s “Pygmalion”B. Shaw’s “Pygmalion”B. Shaw’s “Pygmalion”    

Vardanyan LusikVardanyan LusikVardanyan LusikVardanyan Lusik    
Evoyan MarineEvoyan MarineEvoyan MarineEvoyan Marine    

Key words: Key words: Key words: Key words: systemic functional linguistics, ideational, interpersonal, and 
textual metafunctions of language, cooperative principle and maxims, politeness 
principle and maxims, positive and negative politeness 

It is an irrefutable fact that the ability of effectively performing coherent 
and intelligible communicative acts appropriate for a specific situational context 
is an essential skill that any learner needs to develop in order to enhance the 
proficiency level of the language s/he is learning. The ways in which language 
is used, first of all, heavily depend on the linguistic levels of language where the 
grammatical accuracy and meaningfulness of utterances come to the fore. At 
this level, learners’ linguistic competence enables them to confidently deal with 
the language from structural and semantic perspectives through attaching a 
considerable importance to the lexicogrammatical level of language. Though 
equally significant for encoding and decoding messages, the content and 
expression levels of the language are not enough to unfold the hidden meanings 
of utterances without considering the extralinguistic levels of language. Only 
by combining these two levels and presenting them as a whole do we come to 
realise the special role of each of the three main uses of language classified in 
Systemic Functional Linguistics 

(SFL) into three broad categories known as metafunctions: ideational, 
interpersonal and textual [1, 10]. Accordingly, we use language to perceive the 
world around us (ideational metafunction); to express points of view, feelings 
and attitudes while dealing with other people (interpersonal metafunction); and 
to organise the propositional content, exchanges and messages into a coherent 
whole (textual metafunction) [3, 5]. These three metafunctions of language, 
though markedly different in their manifestations in speech, are inextricably 
interwoven and serve as a solid base for different pragmatic interpretations of 
utterances, thereby making it possible for humans to use language accurately, 
meaningfully on the one hand, and appropriately but not inadvertently on the 
other hand. It is at this level that learners have the ability to decode not only 
what is explicitly stated but also what is said implicitly; the latter being crucial 
for developing pragmatic competence without which there might be a lot of 



– 109 – 
 

misunderstanding between interlocutors. The interpersonal function with its 
“facilitating and guiding capacity” somewhat regulates the preferred and logical 
choices of lexis and grammar making utterances meaningful and apt for specific 
communicative acts. And it is natural that the lack of pragmatic competence 
may lead to a rather random use of words and phrases which in most cases 
creates unfavourable conditions for those who do not perceive the 
contextually-based meanings of speech, nor do they realise the importance of 
applying “conversation tools” which are like “seasoning ingredients” for any 
tasty dish. 

Hence, in SFL sentences encode three meanings at a time which are 
related to three different functions of language. Halliday ascribes all these 
functions to grammar [6, 38-39]; Leech maintains that the ideational function 
belongs to grammar, whereas the interpersonal and textual functions belong to 
pragmatics [9, 58]. In this article, we will make use of the term “rhetoric” 
instead of “metafunction” which Leech uses not as the art of using language for 
persuasion or public speaking, but using it to exert a particular effect in the 
mind of the hearer” [9, 15]. These rhetorical principles considered as 
extralinguistic features of a text and functioning as discourse- regulating devices 
may shape certain communicative behaviour conducive to a specific situational 
context. 

The present research is an attempt to show the importance of the two 
main principles of the Interpersonal Rhetoric (the Cooperative Principle (CP) 
proposed by P. Grice [5, 41-43] and the Politeness Principle (PP) proposed by 
G. Leech [9, 131-134]) as important extralinguistic regularities which are based 
on language tactics and represent a special set of maxims that govern the 
process of communication. The study of the pragmatic force of an utterance is 
essential in this study since it combines two different forces equally significant 
for any discourse: the illocutionary force of an utterance indicating the 
speaker’s intent and the rhetorical force indicating the speaker’s adherence to 
the rhetorical principles, mainly cooperation and politeness. To this end, it is 
necessary to study the principles and maxims in order to explain the relation 
between sense and force in human communication. Put it differently, the sense 
or the semantic representation of the utterance should harmoniously accord 
with the illocutionary force or the pragmatic interpretation of the utterance for 
a successful communication to be maintained. However, if there is a mismatch 
between what is ‘said’ and what is ‘implicated’, it can be attributed to a 
deliberate or subconscious violation or breach of cooperative and politeness 
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principles and maxims preconditioned mainly by the pragmatic force of the 
utterance. Thus, it is important for the interlocutors to have the pragmatic 
competence along with their linguistic competence to use language effectively 
in a contextually-appropriate manner in order to achieve a specific purpose; 
that is, to correctly encode and decode messages in goal-directed 
communication. To show the interaction between the CP and PP is another key 
concern of this article, the infringement of maxims serving a solid base for the 
pragmatic analysis of the examples drawn from B. Shaw’s “Pygmalion”, where 
we are mainly concerned with the means whereby Shaw explores “the 
intersection of male artistic creation and female self-creation” [7, 7]. 

Considering the key social functions of the CP and PP of the Interpersonal 
Rhetoric and identifying the compromising and negotiating relation between 
them enable us to determine the extent to which each principle is required to 
follow in discourse; drawing a clear-cut demarcation line between them in 
terms of importance and appropriateness is rather difficult to ascertain or 
calculate, though. Under certain circumstances, interlocutors are obliged to 
sound less cooperative which makes them explicitly or implicitly and 
sometimes even blatantly breach some of the sub-principles or maxims (as 
Grice calls them) of the CP (the Maxims of Quantity, Quality, Relation and 
Manner) for the sake of politeness. The same holds true for the PP, which may 
take a back seat in terms of its regulative function when the exchange of 
information is the core of communication and is equally important to the 
speaker and the hearer. Brown and Levinson’s Politeness Theory is based on the 
psychological notion of ‘face’ and is thought to be the expression of the 
speaker’s intention to mitigate face threats carried by certain face threatening 
acts towards another. B&L’s definition of ‘face’ is as follows: “the public self-
image that every member wants to claim for himself, consisting in two related 
aspects: negative face (the basic claim to freedom of action and freedom from 
imposition) and positive face ((((the desire that one’s self-image be appreciated 
and approved of, claimed by interactants” [2, 61]. Goffman defines ‘face’ as an 
image of the self, the positive social value a person claims for himself, the way 
one wants to be accepted by other members of a particular society. [4, 5]. The 
notion of politeness has also been discussed by Leech, who claims that “far from 
being a superficial matter of ‘being civil’, politeness is an important missing link 
between the CP and the problem of how to relate sense to force” [9, 105]. To 
account for polite linguistic behavior, Leech postulates six maxims, summarized 
in the imperative mood where S stands for the speaker, and O stands for other 
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typically identified with the hearer or some third party: Tact Maxim (minimize 
cost to O, and maximize benefit to O); Generosity Maxim (minimize benefit to 
S, and maximize cost to S);Approbation Maxim (minimize dispraise of O, and 
maximize praise of O); Modesty Maxim (minimize praise to S, and maximize 
dispraise to S); Agreement Maxim (minimize disagreement between S and O 
and maximize agreement between S and O); Sympathy Maxim (minimize 
antipathy between S and O and maximize sympathy between S and O) [10, 35]. 

Different kinds and degrees of politeness are required and considered 
appropriate for different situational contexts. Of the four illocutionary 
functions (competitive, convivial, collaborative, and conflictive) proposed by 
Leech [9, 104-105], the competitive and convivial types are of great importance 
in this paper in terms of different levels of politeness they express; the former 
being intrinsically impolite inasmuch as the speech acts of ordering or 
demanding, for example, are predominantly impelling and demanding by 
nature. In contrast, the convivial illocutionary function of utterances stands out 
for its “inherently polite behavior” since offering, thanking or greeting may 
seem dominating or unacceptably rude only in specific situational contexts 
where there is a certain amount of mismatch between the perception of reality 
by the speaker and the hearer. It is the huge discrepancy between the encoded 
and decoded messages that creates a gap between polite and impolite linguistic 
behavior which becomes more or less easily detectable and measurable only 
when handled with the right linguistic and extralinguistic means. If we draw 
parallels between these two illocutionary functions and Searle’s classification of 
illocutionary acts (assertives, directives, commissives, expressives, declarations), 
we notice that directives belong to the competitive category, whereas 
commissives and expressives are convivial rather than competitive [12, 26-27]. 
Correspondingly, negative politeness is more characteristic to directive speech 
acts, and positive politeness is mainly epitomized in commissive and expressive 
categories of illocutions. As far as the importance of negative politeness and 
positive politeness is concerned, the former is more important because as Leech, 
puts in “failure to show enough negative politeness is a sin of commission; 
whereas, failure to show an adequate degree of positive politeness is a sin of 
omission” [10, 12]. This distinction between negative and positive politeness 
seems fully justifiable to us since the possible adverse effects of an inadequate 
level of negative politeness may be much deeper than that of the latter. And it 
is really hard for interlocutors to decide on the extent to which they should 
highlight negative and positive politeness in their speech so that they sound 
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polite without overestimating or underestimating the polite norms required by 
the context. 

Leech also goes further to suggest that there are three pragmatic scales 
(cost/benefit, optionality, and indirectness) which are used to decide on the 
level of politeness; more specifically, tact appropriate to a given speech 
situation. This evaluation process is also guided by the metalinguistic aspects of 
politeness, which is expressed and revealed both through the propositional 
content of utterances and the way communication is structured and monitored 
by the interlocutors [9, 123]. For example, being silent at the wrong place of 
communication for a long time might be accepted as impolite behaviour by 
someone who fails to observe interpersonal rhetorical principles and is looked 
upon as a bad conversationalist, someone who is not a competent language user 
and does not fully realise the importance of small talk predominantly in the 
form of formulaic utterances aimed at creating a friendly atmosphere in 
interpersonal relations, especially while opening and closing a social intercourse 
or filling ‘the silent gaps’ in conversation. This small talk such as passing 
inquiries about someone’s health, comments on the weather, may be trivial or 
irrelevant to the situation in terms of content, but it performs the important 
function of establishing social bonds between participants. Bronisław 
Malinowski calls this polite small talk “phatic communion” or “purposeless” 
speech acts [11, 313]. This “anchoring” function of language which has a great 
pragmatic value aims at “nourishing” a positive face, thereby making a 
communication as smooth and informal as possible. Leech proposes an 
additional maxim of politeness, the Metalinguistic Phatic Maxim, which may be 
formulated either in its negative form “Avoid silence”, or in its positive form 
“Keep talking” [9, 141]. Another no less important aspect to consider is to 
distinguish between a “logically well-formed answer” and a “pragmatically 
appropriate response” to a question [13, 94]. All of these linguistic and 
extralinguistic regularities of polite behavior will be analysed more deeply in 
the examples that follow. 

1) (A long and painful pause ensues.) 
MRS. HIGGINS (at last conversationally): Will it rain, do you think? 
LIZA: The shallow depression in the west of these islands is likely to move 

slowly in an easterly direction. There are no indications of any great changes in 
the barometrical situation. 

FREDDY: Ha! Ha! How awfully funny! 



– 113 – 
 

LIZA: What is wrong with that, young man? I bet I got it right. FREDDY: 
Killing! [14, 43-44] 

2) MRS. EYNSFORD HILL: I’m sure I hope it won’t turn cold. There’s so 
much influenza about. It runs right through our whole family regularly every 
spring. 

LIZA (darkly): My aunt died of influenza: so they said. 
MRS. EYNSFORD HILL (clicks her tongue sympathetically) !!! 
LIZA (the same tragic tone): But it’s my belief they done the old woman 

in. MRS. HIGGINS (puzzled): Done her in? 
LIZA: Y-e-e-e-es, Lord love you! Why should she die of influenza? She 

come through diphteria right enough the year before I saw her with my own 
eyes. Fairly blue with it, she was. They all thought she was dead, but my father 
ladling gin down her throat til she came to so sudden that she bit the bowl off 
the spoon. [14, 43-44] 

In these two passages, we encounter conscious and unconscious manners 
of infringing and violating some of the maxims of the CP and PP, which result 
in the breach of the main principles of small talk. In example 1, Mrs. Higgins 
undeniably masters the metalinguistic strategies required for the phatic talk and 
the tag question she asks (Will it rain, do you think?) is an appropriate space 
filler that implies a clear invitation for agreement. Liza, however, not being able 
to differentiate between a logically well-formed answer and a pragmatically 
appropriate response to a question, does not perceive the illocutionary force of 
the utterance and blatantly violates two maxims at a time: the Maxim of 
Quantity by giving more information than is needed and the Maxim of 
Agreement by not appropriately reacting to Mrs. Higgins’s endeavour of 
keeping the conversation going. She fails to maintain social distance between 
Mrs. Higgins and herself as new acquaintances in order to explore each other’s 
social position on the one hand, and to break the ice on the other hand. She also 
fails to realise that the topic of weather raised by Mrs. Higgins is trivial and 
serves as a starting point for a more significant and informative topic to arise. 
Not acting as a cooperative speaker, Liza can’t find common ground with Mrs. 
Higgins who assumes the responsibility for initiating an encounter with a 
stranger in order to break the uncomfortable and awkward silence. Lisa’s not 
maintaining the positive face does not remain unnoticed by Freddy who doubly 
counterattacks her pragmatically irrelevant response as a way of criticism by 
impolitely interfering the ongoing conversation. The oxymoron ‘awfully funny’ 
he uses in his remark showcases his breach of the Maxims of Tact and 
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Approbation. He makes no effort to sugarcoat his irony which he expresses 
explicitly and without constraint. His last remark ‘killing’ is the reinforcement 
of his negative attitude towards Liza and can be assumed as a more sarcastic 
FTA than the previous one, but is formed as an implicit manifestation of a 
humiliating and disgracing act. 

The Phatic Maxim is violated in the next example too because of Liza’s 
poor grasp of peculiarities of small talk. Her rather long and unnecessarily 
informative response to Mrs. Eynsford Hill’s concern about a possible change in 
the weather and the outbreak of influenza substantiates her poor 
communicative skills. Liza definitely follows the Maxim of Quality since her 
blow-by-blow account of her aunt’s mysterious death lacks exaggeration and 
false evidence. And it is her brutal honesty that makes her story hair-raising 
and unbelievable to the interactants. Liza breaches the Maxims of Quantity and 
Relation in a completely obvious and unsubtle way by giving more information 
than needed, thereby unconsciously yet noticeably deviating from the topic 
through “unexpected sudden jumps” from one topic to another. As a corollary, 
the smooth flow of communication is distorted by Liza, who brings to the 
conversation a plethora of unnecessary details and inexplicable remarks which 
are not recognized or shared either by Mrs. Eynsford Hill or by Mrs. Higgins. 
Liza’s lack of “interpersonal supportiveness” stems from her not observing the 
main topic and goal of the communication. 

Our further analysis of passages drawn from “Pygmalion” is primarily 
based on the exposition and evaluation of direct and indirect directive speech 
acts in compliance with the PP strategies, more specifically, with the Tact 
Maxim. In example (3) we have the manifestation of polite and impolite 
illocutionary acts which considerably vary on their syntactic, semantic and 
pragmatic levels. 

3) THE FLOWER GIRL: Now you’re talking! I thought you’d come off it 
when you saw a chance of getting back a bit of what you chucked at me last 
night. You’d had a drop in, hadn’t you? 

HIGGINS (peremptorily): Sit downSit downSit downSit down. 
THE FLOWER GIRL: Oh, if you’re going to make a compliment of it - 

HIGGINS (thundering at her): Sit downSit downSit downSit down. 
MRS. PEARCE: Sit down, girl. Sit down, girl. Sit down, girl. Sit down, girl. Do as you’re told. 
THE FLOWER GIRL: Ah - ah - ah - ow - ow - oo! (She stands.) 

PICKERING (very courteously): Won’t you sit down?Won’t you sit down?Won’t you sit down?Won’t you sit down?    
LIZA (coyly): Don’t mind if I do. [14, 17-18] 
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Sit down is an imperative sentence (syntactic level) expressing a direct 
command (semantic level) and accepted as an imposition (pragmatic level), 
thereby intrinsically threatening the hearer’s face without any ‘softening’ or 
‘redressing’ strategies. In contrast, Won’t you sit down? can be labeled as a 
negative interrogative sentence (syntactic level) or a negative question 
(semantic level) with the force of an asking void of any impositive force 
(pragmatic level). These direct and indirect illocutions have different emotive 
and attitudinal implications which heavily depend on the speakers’ (Higgins, 
Mrs. Pearce, and Pickering) intent and the circumstances accounting for their 
polite and impolite behaviour towards the hearer (Liza). Considering the extent 
of courtesy and considerate behaviour Higgins, Mrs. Pearce, and Pickering 
demonstrate towards Liza, we notice that the illocutionary functions of these 
explicitly and implicitly expressed directives are of competitive (Sit down) and 
convivial (Won’t you sit down?) nature. 

To measure the illocutionary force of these two utterances, the pragmatic 
“cost-benefit” scale will be applied to make their pragmatic interpretations 
clearer. Sit down and Won’t you sit down? though semantically similar, either 
follow or violate the Tact Maxim depending on the way they are uttered and, 
what is more important, by whom. Though the action of sitting down is to 
Liza’s benefit, it is accepted as both a direct impositive (Sit down) and as an 
offer (Won’t you sit down?) since indirectness is an efficient means to skillfully 
sugarcoat the non-negotiable demand. 

As is seen from the example, the illocution (Sit down) uttered by Higgins 
and Mrs. Pearce is a FTA with the same intrinsically impolite propositional 
content. The analysis carried out on the optionality scale shows that both 
Higgins and Mrs. Pearce blatantly exploit the Tact Maxim making Liza perform 
the action of sitting down without giving her an opportunity of saying “No”. It 
is obvious that they also violate the politeness rules which Lakoff [8, 293] 
considers as very important elements of polite behavior. Undoubtedly, not 
imposing, giving options and being friendly are some of the “key ingredients” of 
polite discourse that neither Higgins nor Mrs. Pearce feels or finds necessary to 
apply in their speech. However, the impact of the direct impositive uttered by 
Mrs. Pearce is slightly different from that of Higgins’s due to the honorifics 
(girl) she uses to reduce the possible causes of the offense by trying to come 
closer to Liza. On the other hand, Mrs. Pearce tries to justify Higgins’s rude and 
rather impolite behaviour towards Liza taking into account the latter’s 
impertinent remark on her “no-win negotiations” with Higgins about the 
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Phonetics classes she wants to have. Thus, acting as a cooperative speaker, Mrs. 
Higgins follows the Agreement Maxim and lessens the FTA through mitigating 
the threat somehow. As for Higgins, he counterattacks Liza’s insolent way of 
conduct and utters Sit down twice in a contemptuous tone expecting Liza to 
obey immediately and without any objection. By violating the Tact Maxim, 
Higgins forces Liza either to sit down or to break the Tact Maxim herself, 
thereby breaching Leech’s meta-maxim [9,119], according to which 
interlocutors under certain circumstances are obliged to break the Tact Maxim. 

As far as Liza’s responses are concerned, they seem in line with the 
illocutionary force the direct and indirect impositives imply. Her first two 
reactions to Higgins’s and Mrs. Pearce’s inconsiderate and ungracious conduct 
display her hidden sarcasm and irony combined with obstinate disobedience. 
Through infringing the Maxims of Relation and Agreement in a conspicuously 
offensive way, Liza shows her criticism against her interlocutors’ “unjustified 
humiliation and dishonor”. In her last response, however, we can see a polite 
move from her irrelevant replies to a relatively high degree of respectfulness. 
Don’t mind if I do is a compelling example of positive politeness enhanced by 
ellipsis, with the help of which Liza tries to build common ground with 
Pickering, thereby drawing a demarcation line between her interlocutors in 
terms of respect and regard she has for them. 

As is seen from the detailed examination of the above-mentioned 
examples, the Interpersonal Rhetoric with its two main principles (CP and PP) 
play a pivotal role in identifying the fundamental divergences between the 
semantic representation and pragmatic interpretation of utterances mainly 
preconditioned by the conversational goals and the ways they are expressed and 
perceived by the interlocutors. As far as the main distinctive features of polite 
and impolite linguistic behaviour are concerned, they are rather hard to be 
differentiated since politeness is rather relative and heavily depends on speech 
situations. A marked lack of pragmatic competence may give rise to a 
disproportionate application of CP and PP maxims and strategies, hence 
creating a clash between cooperative and polite modes of interaction. 
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ԼեզվիԼեզվիԼեզվիԼեզվի    միջանձնայինմիջանձնայինմիջանձնայինմիջանձնային    գործառույթիգործառույթիգործառույթիգործառույթի    խախտմանխախտմանխախտմանխախտման    որոշորոշորոշորոշ    
դիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներ    ԲԲԲԲ. . . . ՇոուիՇոուիՇոուիՇոուի    ««««ՊիգմաՊիգմաՊիգմաՊիգմալիոնլիոնլիոնլիոն» » » » պիեսումպիեսումպիեսումպիեսում    

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԼուսիկԼուսիկԼուսիկԼուսիկ        
ԷվոյանԷվոյանԷվոյանԷվոյան    ՄարինեՄարինեՄարինեՄարինե        

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... համակարգային ֆունկցիոնալ լեզվաբանություն, 

լեզվի գաղափարական, միջանձնային և տեքստային գործառույթ (մետա-
ֆունկցիա), համագործակցային սկզբունք և կարգախոսներ, քաղաքավարու-
թյան սկզբունք և կարգախոսներ, դրական և բացասական քաղաքավարու-
թյուն 

Հոդվածում դիտարկվում են լեզվի միջանձնային գործառույթի երկու 
հիմնական սկզբունքների՝ Գրայսի համագործակցության և Լիչի քաղաքա-
վարության սկզբունքների իմաստային առանձնահատկություններն ու գոր-
ծաբանական արժեքը Բ. Շոուի «Պիգմալիոն» պիեսում: Քննության են 
առնվում միջանձնային գործառույթի խախտման բացահայտ և քողարկված 
դրսևորումներ, որոնց բացահայտման մեջ առանցքային ենք համարում 
Գրայսի՝ քանակի, որակի, հարաբերության և ձևի կարգախոսները, ինչպես 
նաև Լիչի կողմից առաջադրված քաղաքավարության կարգախոսներն ու 
ասույթի իլլոկուտիվ գործառույթները: Այս սկզբունքների և կարգախոսների 
ճիշտ և տեղին ընտրությունն ու գործածությունը կախված են նախ և առաջ 
համատեքստից, հաղորդակցության մասնակիցների հարաբերակցությունից, 
ասույթի նպատակաուղղվածությունից և գործաբանական ներուժից: Հոդվա-
ծում պիեսի գլխավոր հերոսներից մեկի՝ էլիզա Դուլիթլի խոսքային դիմա-
նկարը, որը ուսումնասիրվում է վերշարահյուսական մակարդակում, 
առանձնանում է գործաբանական իրազեկության ցածր, ոչ պատշաճ մակար-
դակով, որի պատճառով նրա խոսքը շատ հաճախ ընկալվում է որպես 
«անտրամաբանական» և «ոչ տեղին», որն էլ հանգեցնում է հաղորդակցման 
բնականոն ընթացքի խախտմանը: Աշխատանքում միջանձնային գործառույ-
թի խախտման նման դրսևորումները հիմնականում բացահայտվում և մեկ-
նաբանվում են պիեսի «ներկայացնող» և «հորդորող» խոսքային ակտերում՝ 
որոշարկելով էլիզայի կողմից ասույթի իլլոկուտիվ և պերլոկուտիվ իմաստ-
ները ընկալելու ու վերծանելու կարողությունը: Այս կարողությունը էական 
նշանակություն ունի հաղորդակցման գործընթացում, քանզի կարևորվում է 
ոչ միայն արտաբերված ասույթի բովանդակությունը՝ իլլոկուտիվ իմաստը, 
այլև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ միջանձնյա հարաբերությունները, 
արտաբերվող ասույթի դրդապատճառը, հաղորդակցման մասնակիցների 
շահերը, նրանց հաղորդակցական նպատակներն ու հաղորդակցման ոճը: 
Այսպիով, խոսքային ակտի հաջող իրագործումը պայմանավորված է նախ և 
առաջ խոսակիցների գործաբանական ընկալման կարողությամբ: 
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О некоторых нарушениях межличностной риторикиО некоторых нарушениях межличностной риторикиО некоторых нарушениях межличностной риторикиО некоторых нарушениях межличностной риторики    
в пьесе «Пигмалион» Б. Шоув пьесе «Пигмалион» Б. Шоув пьесе «Пигмалион» Б. Шоув пьесе «Пигмалион» Б. Шоу    

Варданян Лусик Варданян Лусик Варданян Лусик Варданян Лусик     
Эвоян Марине Эвоян Марине Эвоян Марине Эвоян Марине  

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    системная функциональная лингвистика, межлич-

ностные и текстовые метафункции языка, принцип и правила сотрудничества, 
принцип и правила вежливости, положительная и отрицательная вежливость 

В статье рассматриваются семантические и прагматические особенности 
двух основных принципов межличностной метафункции языка (принципы 
сотрудничества Грайса и вежливости Лича) в пьесе «Пигмалион» Бернарда 
Шоу. В работе изучаются явные и скрытые проявления нарушений межлич-
ностной функции. Мы считаем, что максимы количества, качества, формы и 
отношений, выдвинутые Грайсом, а также принципы вежливости и иллокутив-
ные функции изречений, предложенные Личем, являются ключевыми для 
выявления проявлений межличностной дисфункции. Правильный выбор и 
применение этих принципов и максим зависит, в первую очередь, от 
контекста, взаимоотношений участников общения, целенаправленности речи и 
прагматического воздействия. Словесный портрет одной из главных героинь 
пьесы, Элизы Дулиттл, изучается на надсинтаксическом уровне в репрезента-
тивных и убеждающих речевых актах. Из-за низкого уровня прагматической 
компетентности Элизы ее речь часто воспринимается как «нелогичная», 
«неуместная», что и приводит к нарушению нормального процесса коммуника-
ции. Такие проявления межличностной дисфункции в основном выявляются и 
интерпретируются в «репрезентирующих» и «поощряющих» речевых актах 
пьесы, определяющих способность Элизы к восприятию и интерпретации 
иллокутивных и перлокутивных значений. Эта способность играет важную 
роль при коммуникации, поскольку в процессе общения важны такие 
факторы, как межличностные отношения, мотивация высказывания, интересы 
участников общения, цели и стиль их общения. Таким образом, успешное 
осуществление речевого акта обусловлено, прежде всего, способностью участ-
ников к прагматическому восприятию. 

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    22.03.22.03.22.03.22.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    03.05.03.05.03.05.03.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.202227.05.202227.05.202227.05.2022    թ.թ.թ.թ.    
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Guided Discovery of Conditionals in Light Guided Discovery of Conditionals in Light Guided Discovery of Conditionals in Light Guided Discovery of Conditionals in Light     
of Formof Formof Formof Form----MeaningMeaningMeaningMeaning----Use CorrelationUse CorrelationUse CorrelationUse Correlation    
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Kharatyan MarinaKharatyan MarinaKharatyan MarinaKharatyan Marina    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: guided discovery, conditional construction, syntax, syntactic 
construction, semantics, semantic relation, pragmatics, pragmatic function 

Conditionals with their intrinsically complex linguistic form, 
morphological properties and pragmatic interpretations have always been an 
object of interest among linguists, psychologists and philosophers. By 
“conditional”, most grammarians mean a complex sentence consisting of two 
clauses: the main clause and the subordinate clause, the latter being 
syntactically subordinated to the former. “As regards nomenclature, with an 
assertorically consequential conditional of the format ‘If p, then q’ (symbolically 
p =>q) the first ‘iffy’ part (p) is called the antecedent (protasis), and the second, 
‘thenny’ part (q) is called the consequent (apodosis). (N. Rescher, 2007:2). The 
lesson plan we offer in this article is primarily concerned with “If p, then q” 
constructions which are either the “product” of their linguistic form or their 
diverse pragmatic interpretations that can easily be cancelled if not provided 
with necessary discourse-shaping and regulating extralinguistic factors. Our 
main concern here is not only to show the semantic representation and 
pragmatic interpretation of the “If p, then q” formula in the three canonical 
conditionals: Conditional 1, Conditional 2, and Conditional 3 respectively. Our 
scope of interest goes far beyond that and occupies rather a large space for the 
investigation of conditional thinking or as N. Rescher puts it “iffy” thinking 
(2007:1). It is those “mental spaces” (proposed by G. Fauconnier (1985) in his 
theory of Mental Spaces) that “iffy” thinking may be unfolded at its best with 
all its possible and impossible manifestations and readings. Mental spaces: the 
parent (reality) space and the conditional (hypothetical) space are “constructs 
distinct from linguistic structures but built up in any discourse according to 
guidelines provided by the linguistic expressions.” (Fauconnier 1985:16). And 
only pragmatics can reveal and determine the kinds of relations and 
dependencies between these two spaces. Our analysis of conditionals in the 
lesson plan is based on the correlation of these two spaces which either 
“negotiate” with or “attack” each other when the speaker and the hearer do not 
appear on the same wavelength in terms of the possible mental worlds they 
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create. The speaker’s conceived reality space may or may not be identified 
and/or accepted by the hearer since their perception of the reality space may be 
compatible or incompatible. Surprisingly enough, even the simplest conditional 
constructions may give rise to divergent interpretations because of the huge 
discrepancy between the mental spaces created and conceived by the speaker 
and by the hearer that even students with a profound knowledge of grammar 
may find it difficult to understand. The number of such misleadingly simple 
conditional constructions is not small, especially when the type of condition in 
the antecedent and the nature of the relation between clauses are concerned. 
Even much more perplexing may seem the interpretations of syntactically 
marked conditionals which significantly vary not only in their form but also in 
their lexical, morphological and semantic peculiarities. In some conditional 
constructions the antecedent means more than just a sufficient or necessary 
condition for the realisation of its consequent. This fascinating type of p-clauses 
which we would label “politeness and tentativeness gadgets” are largely 
independent of their q-clauses due to the functions they assume in discourse: 
they ensure the successful realisation of the speech act in q-clauses. If our 
students focus on the forms of the three canonical conditionals only and do not 
perceive the discourse functions of those “gadgets”, they may fail to talk about 
their hopes, wishes, consequences, regrets and dreams in their conceived 
mental spaces in a polite, tentative, or diplomatic way and may not be seen as 
cooperative interlocutors. Hence, conditional constructions should be studied 
from many different perspectives because as the editors of the book “On 
Conditionals” Elizabeth Closs Traugott, Alice ter Meulen, Judy Snitzer Reilly 
and Charles A. Ferguson write “Conditional (if-then) constructions directly 
reflect the characteristically human ability to reason about alternative 
situations, to make inferences based on complete information, to imagine 
possible correlations between situations, and to understand how the world 
would change if certain correlaions were different. Understanding the 
conceptual and behavioural organisation of this ability to construct and 
interpret conditionals provides basic insights into the cognitive processes, 
linguistic competence, and inferential strategies of human beings.” (2009:3) 

In working out the lesson planonConditional Constructions we 
haveprimarily been guided by the fact that language is more than a linguistic 
code and advocated the combined and coordinated approach to grammar 
teaching, which, in our opinion, is a principled eclectic approach incorporating 
form, meaning and use. This threefold approach to language teaching has been 
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chosen for our lesson plan on conditionals because the study of conditionals, 
directly related to the study of reasoning, requires an in-depth analysis due to 
their complex interaction of form, meaning and use. 

We would also like to mention another no less important “ingredient” of 
the lesson plan: it explores conditionals in their variety of forms, meanings and 
appropriateness in the context of feelings, physical and mental abilities, human 
relationships and behaviour mainly expressed by idioms and idiomatic 
expressions. We know that culture is a valuable part of foreign language 
teaching, and the exploration of idioms and idiomatic expressions in the 
research is a vivid manifestation how we might incorporate culture and its 
components into our teaching. In doing so, we try to employ synergetic 
approach aiming to raise students’ awareness of a particular grammatical 
phenomenon on linguistic, semantic and sociopragmatic levels; to sharpen their 
intuition and observation; encourage critical and creative thinking about 
proverbial values and stereotypes. 

The lesson is constructed according to the “guided discovery” method (also 
known as discovery learning or inductive approach) proposed by Jerome Bruner 
(1961) who derived this learning approach from contemporary studies in 
cognitive psychology. However, the concept of guided discovery should not be 
confused with that of unguided instruction or teaching which would make the 
learning process rather difficult and non-motivating. The most significant 
characteristic feature of the “guided discovery” learning is that it is more 
student-centred and involves “picking up” language in a more natural way. 
Hence, this learning approach fosters autonomous and independent learning 
inasmuch as it is based on the idea that students have a powerful capacityto 
discover knowledge by themselves or collaboratively through using their own 
inductive reasoning.  

Thus, our lesson plan,the structure of which is presented below, aims at 
teaching conditional constructions through different idioms and idiomatic 
expressions. On the one hand it presents an open-ended type of problem 
solving and encourages the students to explore a variety of possibilities of “iffy” 
thinking and answer the question “why not” ( creative-convergent mode of 
thinking); on the other hand, it introduces the students into a linear, close-
ended, systematic, and analytical type of problem solving and pushes the 
students to find out the optimal solution by giving relevant and logical answers 
to the question “why” (critical - convergent mode of thinking). It also seeks to 
explain form-meaning-use correlations from syntactic, semantic and pragmatic 
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perspectives so that learners could use conditionals accurately, meaningfully, 
and appropriately keeping in balance between convergent and divergent 
thinking.  

THE STRUCTURE OF THE LESSON PLANTHE STRUCTURE OF THE LESSON PLANTHE STRUCTURE OF THE LESSON PLANTHE STRUCTURE OF THE LESSON PLAN    
The lesson plan is composed of 3 sections: A (Form), B (Meaning), and C 

(Use). In order to help readers understand the terminology used in all these 
sections, we will try to explain the most intricate terms and labels related to 
conditional meaning and interpretation by elucidating them with examples 
drawn from literature. 

A: (Form/Syntax) A: (Form/Syntax) A: (Form/Syntax) A: (Form/Syntax)     
This section of the lesson plan is concerned with the syntax of conditionals 

smoothly proceeding from canonical patterns traditionally distinguished in 
many pedagogic grammars and handbooks to more complex syntactic 
constructions of which only some are presented: exceptional conditionals exceptional conditionals exceptional conditionals exceptional conditionals 
(G.Yule 1998:142) and syntactically marked conditionals syntactically marked conditionals syntactically marked conditionals syntactically marked conditionals (Declerck & Reed 
2001: 367).  

Paratactic Conditionals: Paratactic Conditionals: Paratactic Conditionals: Paratactic Conditionals: constructions that are interpreted as conditionals 
but in which the p-clause is coordinated with the q-clause rather than being 
syntactically subordinated to it (Declerck & Reed 2001: 401).  

Keep still, you little devil, or I’ll cut your throat! [Ch. Dickens, 4] 
(=If you don’t keep still, I’ll cut your throat.) If [-p], then [+q] 
“The….the….The….the….The….the….The….the….----    constructionsconstructionsconstructionsconstructions” may and may not have a conditional 

connotation.  
The falser he, the truer Joe; the meaner he, the nobler Joe. [Ch. Dickens, 

421] 
(=If he is falser, Joe is truer; if he is meaner, Joe is nobler.) 
Postscript Postscript Postscript Postscript ----P ConditionalP ConditionalP ConditionalP Conditionals:s:s:s: Conditionals in which P-clause is not fully 

integrated into the Q-clause but is added as a kind of afterthought (and hence 
follows the Q-clause, with an intonational break between the two clauses. The 
loose syntactic connection between the clauses renders it possible for the 
postscript P-clause to be followed by a resumptive marker “that is” for the Q-
clause (Declerck & Reed 2001: 367). In writing, the intonation break between 
clauses is usually signalled by some intermediary punctuation stop, such as a 
comma or a dash.  

Nay, there seemed to be two or more shouts raised together — if one 
might judge from a confusion in the sound. [Ch. Dickens, G.E.,35] 
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Save my son all manner of complications, won’t it, if he wants to be saved, 
that is. [M. Lide, 153]    

    B: B: B: B: (Meaning/Semantics) (Meaning/Semantics) (Meaning/Semantics) (Meaning/Semantics)     
This section aims at revealing the main relations between p and q which 

seems to be an important aspect of semantic interpretation of conditionals: a) 
causal (cause-effect and inverted cause-efect);b) epistemic/inferential, c) 
speech-act, d) metatextual. As regards temporal relations between p and q, 
there are two main types: temporal simultaneity and temporal sequentiality, the 
latter being part of the interpretation of most conditionals (B. Dancygier 
2006:72-109). 

1.1.1.1. Semantic Relation beSemantic Relation beSemantic Relation beSemantic Relation between tween tween tween PPPP    and and and and QQQQ    
1.1.1.1.1.1.1.1. Causal relationCausal relationCausal relationCausal relation (the realisation of q is a sufficient condition for the 

realisation in p)    
Ordway snapped back, “I’m not here for a debate, Mr. Freemantle. If you 

do as I say, then 
you won’t be arrested....” [A. Hailey, 431]  
1.2.1.2.1.2.1.2. Epistemic/inferentiaEpistemic/inferentiaEpistemic/inferentiaEpistemic/inferentialrelationlrelationlrelationlrelation (premise-conclusion relation: the 

knowledge of p is a sufficient condition for the conclusion made in q) 
If, as you say, Sir Thomas Lockit did not precisely monopolise the control 

of manufacture  
in Great Britain, he, like others, caused almost any one to think so – his 

knowledge was so  
positive and his emphasis so cold. [J. Galsworthy, 175] 
1.3.1.3.1.3.1.3. SpeechSpeechSpeechSpeech----actrelationactrelationactrelationactrelation (p guarantees or enables a successful performance 

of the speech act in q)    
If I may introduce myself, I’m Mr. Chou’s manager. [G. Greene, 160] 
I certainly hope you both enjoy your visit here. If you’ll permit me I’ll call 

around and see  
if there’s anything I can do to add to your pleasure. [F. Scott Fitzgerald, 

B.J.S., 167] 
1.4.1.4.1.4.1.4. Metatextualrelation Metatextualrelation Metatextualrelation Metatextualrelation (commenting on the choice of linguistic 

expression or on a selected fragment of an utterance; in the meantime, 
contributing to the interpretation of the whole utterance). Speech-act and 
meta-textual conditions are conditions on appropriateness and do not have any 
real-world dependence between the clauses.  

You are my true friend, I know, if I have any in the world. [Ch. Dickens, 
D.C., 110] 
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My dear Copperfield”, said Mr. Micawber, rising with one of his thumbs in 
each of his waistcoat pockets, “the companion of my youth – if I may be 
allowed the expression – and my esteemed friend Traddler – if I may be 
permitted to call him so – will allow me, on the part of Mrs. Micawber, myself, 
and our offspring, to thank them in the warmest and most uncompromising 
terms for their good wishes.  

[Ch. Dickens, D.C., 514] 
2.2.2.2. Temporal Relation between Temporal Relation between Temporal Relation between Temporal Relation between PPPP    and and and and QQQQ 
2.1.2.1.2.1.2.1. SimultaneitySimultaneitySimultaneitySimultaneity (the two situations in the clauses are simultaneous) 
If he defends himself,” said Soames gloomily, other people won’t. [J. 

Galsworthy, 133] 
2.2.2.2.2.2.2.2. SequentialitySequentialitySequentialitySequentiality (the situation in p precedes the situation in q or vice 

versa)    
“If all goes well,” I said, “you will be perfectly free and safe again, within a 

few hours.”  
[Ch. Dickens, G.E.,437] 
C: (Use/Pragmatics)C: (Use/Pragmatics)C: (Use/Pragmatics)C: (Use/Pragmatics)    
This section of the lesson plan deals with the form-function relationship of 

conditionals, more specifically, the interpersonal metafunctions of if-clauses 
and the meanings that they acquire in a specific context. This type of if-clauses 
may be labelled as “stylistic devices” or “illocutionary force indicating devices” 
meant to express the speaker’s attitudes and viewpoints as well as to ensure 
appropriateness of what is said in their main clauses, making them more polite, 
not exclusively though. Those discourse-regulating functions of if-
clausesinclude, but are not limited to, anchoring, comparing, commenting, 
hedging (Declerck & Reed:319-365).    

Anchoring:Anchoring:Anchoring:Anchoring:(functioning as a linking device to heighten coherence by 
including the main clause into the ongoing discourse; hence, providing a 
starting point for the utterance in the main clause) 

“If it’s about Minnie, you’re wasting your time being sore,” Le Moyne 
explained suddenly.  

[F. Scott Fitzgerald, B.J.S., 167] 
Comparing: Comparing: Comparing: Comparing:     
If I adored her before, I now doubly adore her. [Ch. Dickens, G.E., 248] 
If you are saved, your child is saved too; if you are lost, your child is still 

saved. 
[Ch. Dickens,G.E., 413]    
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Commenting:Commenting:Commenting:Commenting:    
I have more information – course, height, speed – if you want to know. [A. 

Hailey, 377] 
“You’re out of luck, if I may believe Miss. Havisham,” says Compeyson to 

me. 
 [Ch. Dickens, G.E., 349] 
 
Hedging: Hedging: Hedging: Hedging: (making the utterance in the main clause more tentative, polite 

or diplomatic) 
“If I am not mistaken,” said Mr. Spenlow, as Miss Murdstone brought a 

parcel of letters out of her reticule, tied round with the dearest bit of blue 
ribbon, “those are also from your pen, Mr. Copperfield.” [Ch. Dickens, D.C., 
526] 

But, sir, if you will pardon my presumption, you are saying too much. 
[W.Hudson, 105] 

To put it succinctly, this lesson plan is, in essence, based on “why” and 
“why-not” thinking skills and strategies to uncover and/or discover “iffy” 
thinking through differentiating the wide variety of forms that marked and 
unmarked conditionals may have (Syntax: responsible for the grammatical 
accuracy of utterances); revealing the overwhelming variety of encoded 
meanings of conditionals (Semantics: responsible for the meaningfulness of 
utterances); as well as exploring and deciphering the infinite variety of 
pragmatic meanings conditionals may acquire in context (Pragmatics: 
responsible for the appropriateness of utterances in context).  

The formulaic form of our lesson plan on Conditionals would probably 
look like:  

IFFYIFFYIFFYIFFY----thinking RECIPE thinking RECIPE thinking RECIPE thinking RECIPE = Syntax Syntax Syntax Syntax + SemanticsSemanticsSemanticsSemantics + PragmaticsPragmaticsPragmaticsPragmatics flavoured by 
WHYWHYWHYWHY and WHYWHYWHYWHY----NOTNOTNOTNOT thinking skills explored and digested in the Mysterious 
World of IDIOMSIDIOMSIDIOMSIDIOMS 

This “recipe” designed for Conditionals is not a rigid model; it is flexible 
like creative thinking and well-reasoned like critical thinking offering a space 
for any ingredient to be added and seasoned by other types of thinking 
(analytical, systemic, reflective, logical, analogical, practical, deliberative, 
problem-solving), each of which is distinguished in its distinctive flavour and is 
irreplaceable in its direct input in developing learners’ cognitive skills. This 
model is also open and elastic for any kind of updating and reshaping in terms 
of the topic and other spices (idioms, idiomatic expressions, collocations) no less 
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important for enriching the recipe with unique smell and taste.  
With the aim of not imposing our vision and perception on those who 

would like to make use of this lesson plan, we are offering a considerable 
number of assignments for each part of the lesson (all of which are nearly 
impossible to be used within the frame of one lesson) from which users may opt 
for the ones that are best fit for the aim and objectives of their lesson. By 
introducing these tools for explaining conditionals we want to share with our 
readers some of our insights on how it is possible to design and develop lesson 
plans involving one or another one; moreover, all these tools are alternative 
versions to all the popular ways and techniques of teaching conditionals. 

LESSON PLAN (advanced)LESSON PLAN (advanced)LESSON PLAN (advanced)LESSON PLAN (advanced)    
Objective:Objective:Objective:Objective: By the end of the lesson the learners will be better able to use 

conditionals in the context of feelings, physical and mental abilities, human 
relationships and behaviour mainly expressed by idioms and idiomatic 
expressions. 

Main Aims:Main Aims:Main Aims:Main Aims:    
� For learners to learn/revise and practise the basic forms and meanings 

of Conditionals I, II, III in the given context. 
� Learners will have been introduced to and practised exceptional 

conditionals, as well as two syntactically-marked constructions that implicitly 
express conditional meanings (paratactic constructions, the…the…-
constructions). 

� Learners will become aware of different relations between the clauses 
in conditional constructions: simultaneity; sequentiality; causality; 
epistemic/inferential, speech-act and metatextual relations.  

� Learners will become more accurate and confident in identifying the 
contextually-based meanings of if-clauses in different conditional constructions, 
namely discourse-regulating functions that include, but are not limited to, 
restating, anchoring, comparing, contrasting, commenting, evaluating, 
reminding, illustrating and hedging. 

Subsidiary Aims:Subsidiary Aims:Subsidiary Aims:Subsidiary Aims: 
� Learners will enrich their vocabulary through practising idioms and 

idiomatic expressions related to different human relationships, feelings and 
abilities. 
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GUIDED DISCOVERY WORKSHEETGUIDED DISCOVERY WORKSHEETGUIDED DISCOVERY WORKSHEETGUIDED DISCOVERY WORKSHEET    
A: FORM (SYNTAX)A: FORM (SYNTAX)A: FORM (SYNTAX)A: FORM (SYNTAX)    
A1: Basic Forms of Conditionals A1: Basic Forms of Conditionals A1: Basic Forms of Conditionals A1: Basic Forms of Conditionals     
I.I.I.I. Underline the conditional clauses in the following sentences containing 

idioms, then identify each type, using one of the labels: a) factual (Zero 
Conditional); b) predictive (Conditional 1); c) hypothetical (Conditional 2); d) 
counterfactual (Conditional 3).  

1. If all else fails, I’ll have to go and live somewhere else. ______ 
2. If you do something to your heart’s content, you do it as much as you 

want to because you enjoy it. ______ 
3. If Sarah had pulled her weight, we would have completed the project 

on time. ______ 
4. Would you be pleased if you were told that your behaviour at work had 

gone beyond a joke? ______    
A2: Exceptional ConditionalsA2: Exceptional ConditionalsA2: Exceptional ConditionalsA2: Exceptional Conditionals    
II.II.II.II.  Identify the type of condition expressed in the conditional clauses by 

using the following labels: a) exclusive condition; b) exceptional negative 
condition; c) concessive condition; d) intensifying unreal condition. 

1. People are usually in complete agreement over crucial issues only ifonly ifonly ifonly if 
they are on the same wavelength. _____ 

2. Even if Even if Even if Even if he is usually quick on the uptake and always knows what’s 
what, there seems to be a degree of uncertainty in his answers. ______ 

3. If only If only If only If only I had had my wits about me while making that important 
decision. ______ 

4. You won’t see the wood for the trees unless unless unless unless you stop wasting time 
splitting hairs and start looking at the big picture. _______ 

A3: SyntacticallyA3: SyntacticallyA3: SyntacticallyA3: Syntactically----marked Forms of Conditionals marked Forms of Conditionals marked Forms of Conditionals marked Forms of Conditionals     
III.III.III.III.  Which of these “the….the… -constructions” yields a conditional 

interpretation? Paraphrase that sentence and match it with these symbolic 
formulas: If [+p],then [+q]; If [+p],then[-q]; if [-p],then [+q]; if [-p],then [-q]. 
You might have more than one matching. 

1. The more indulgent and permissive parents are, the more often their 
children throw a tantrum.____________________________________________ 

2. The more he experienced a sharp deterioration in his health condition, 
the more difficult he found it to come to terms with his 
illness._______________________________________ 
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IV.IV.IV.IV.  Some idioms and idiomatic expressions seem to have an inherent 
conditional relationship between the elements. Give your own interpretation of 
these idioms with initial if-clauses. Try to explain the syntactic peculiarities of 
these paratactic conditionals. 

1. Spare the rod and spoil the child. 
If __________________________________________________________ . 
2. You snooze, you lose. 
If __________________________________________________________ . 
3. A stitch in time saves nine. 
If __________________________________________________________ . 
V.V.V.V. Compare these two sentences with postposed if-clauses. Are there any 

differences between them or are they similar? 
1. I’d like to have a shot at bungee-jumping one day if I ever get the 

chance. 
2. I’d like to have a shot at bungee-jumping one day, if I ever get the 

chance. 
▪ How many intonation patterns do you identify in these sentences: one or 
two? If two, what are the differences between them?  

▪ Which of these sentences is a postscript-p conditional? 
▪ What other punctuation mark(s) could have been used instead of the 
comma?  

B: MEANING (SEMANTICS) B: MEANING (SEMANTICS) B: MEANING (SEMANTICS) B: MEANING (SEMANTICS)     
VI.VI.VI.VI.  Define the type of semantic and temporal relations between p and q 

in the conditional constructions:    Semantic relations: Semantic relations: Semantic relations: Semantic relations: a) causal (cause-effect), b) 
causal (inverted cause-effect), c) epistemic/inferential,  

 d)speech-act, e) metatextual  
Temporal relationsTemporal relationsTemporal relationsTemporal relations: a) simultaneity b) sequentiality 
 
1. Grandma is feeling lousy, if that’s an appropriate expression. _______ 
2. If you let Vanessa have her own way all the time, you’ll spoil 

her._______ 
3. If I may ask, how did you manage to gain the upper hand.  
4. If he dares to attack everyone in the office like that, he will have taken 

the powers into his own hands. ______ 
5. If you are always singing his praises to me, his behaviour in class must 

have improved. _____ 
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▪ In which of these sentences do you think sequentiality is temporally 
reversed?  

▪ Do you think that in all the sentences the temporal relation is 
necessarily either simultaneous or sequential? 

C: USE (PRAGMATICS)C: USE (PRAGMATICS)C: USE (PRAGMATICS)C: USE (PRAGMATICS) 
VII.VII.VII.VII. Under what circumstances would you say the conditional sentence 

given below? For each situational context define the interpersonal function of 
the if-clause: remindingremindingremindingreminding, hedging, hedging, hedging, hedging, and anchoanchoanchoanchoring.ring.ring.ring. How important is the tenor 
(the relationship between the speaker and hearer) while deciding on the 
illocutionary force of the if-clause “If I may remind youIf I may remind youIf I may remind youIf I may remind you”? 

If I may remind youIf I may remind youIf I may remind youIf I may remind you, you have promised not to tell anyone about our plan, 
so keep it under your hat. 

VIII.VIII.VIII.VIII. Answer the question given below so that your answer would sound 
appropriate and natural for peer-peer and parent-child communication. 
Identify the if-clause illocutionary force for each relationship and analyse it in a 
context. Does feeling a lot of affection for one particular person (often without 
knowing why) implicate evaluation, comment or implicit comparison? If it is an 
evaluation, does it have a boosting, downtoning or presupposition-rejecting 
connotation? Do you think that in a specific situational context it might even 
connote irony or sarcasm? 

If you are having a soft spot for herIf you are having a soft spot for herIf you are having a soft spot for herIf you are having a soft spot for her, is the feeling mutual? 
VIII.VIII.VIII.VIII.Can “indicative counterfactual” constructions explicitly or implicitly 

indicate comparison? Compare these two examples in which the if-clause is the 
same but the main clauses differ in the amount of non-truth in the actual 
world.  

1. If you can keep yourself to yourself, I can do that even more easilyI can do that even more easilyI can do that even more easilyI can do that even more easily. 
2. If you can keep yourself to yourself, I’ll eat my hatI’ll eat my hatI’ll eat my hatI’ll eat my hat. 
▪ Which of these two sentences can be labelled as an absurdum 
conditional and why?  

▪ Why do you think the semantic representation of absurdum 
conditionals goes from p to q, whereas their pragmatic interpretation in 
terms of an inference proceeds in the opposite direction?  

▪ Does the if-clause in these two sentences have the same restating 
function (the information presented in an if-clause has already been 
mentioned in the preceding discourse) or do they have different 
functions (e.g. commenting, comparing, illustrating).  

▪ On what pragmatic grounds does the speaker think that it is nearly 
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impossible for his/her interlocutor to avoid talking with or doing things 
with other people? May the level of intimacy between the interlocutors 
determine the level of absurdity of the utterance in both sentences? 

▪ Under what circumstances could the first example be considered an 
absurdum conditional? (What if the speaker is an inveterate extrovert 
himself not imagining a second without his friends?)  

▪ Can you think of other examples of these two seemingly similar-looking 
types? What are the most important “discourse ingredients” that should 
be taken into account when forming examples of these types?  

XIXIXIXI. Decide on the extent to which “thenthenthenthen” (as a marker of sequentiality or a 
resumptive anaphora) is compatible or incompatible in the five conditional 
sentences given below. Pay attention to the fact that the p-clause in all the 
sentences is the same and keep in mind that the use of “then” is not obligatory 
in any of them. In order to decide on the extent to which “then” is required or 
appropriate in these sentences it is necessary to identify the interpersonal 
function of the if-clause in each sentence through defining the type of the 
relation between the if-clause and the main clause. The particular relation 
between clauses will help us say whether that connection is close or loose, 
which in its turn will decide on the level of appropriateness or necessity of 
“then” between the clauses. 

To make the task easier we are offering 6 tools which will help you 
analyse the two functions of “then” and decipher their pragmatic 
interpretations in specific contexts that you are supposed to provide these 
utterances with. 

1. If you are interested, then then then then I’ll let you in on a well-kept secret, but on 
one condition: you should take that secret to the grave with you.    

2. If you are interested, then then then then you should keep that plan under wraps, or 
else somebody else may grab that opportunity.    

3. If you are interested, thenthenthenthen it’s you who has taken the lid off what really 
happened during the closed session yesterday.    

4. If you are interested, then then then then Malisa spilled the beans on her relationship 
with her boss.    

5. If you are interested, then then then then there is a book “Owls are good at keeping 
secrets” by Sara O’Leary in our University library. 

Tool 1Tool 1Tool 1Tool 1: to add phrases “as you say/claim/assert”, “as one might as you say/claim/assert”, “as one might as you say/claim/assert”, “as one might as you say/claim/assert”, “as one might 
think/assume/conclude”, “as far as I could understand/infer” think/assume/conclude”, “as far as I could understand/infer” think/assume/conclude”, “as far as I could understand/infer” think/assume/conclude”, “as far as I could understand/infer” tothe if-clause to 
prove that the if-clause is a quotation from previous discourse. Though such if-
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clauses are contextually given and are mainly seen as the hearer’s echoed 
utterances, the truthfulness of their utterances may or may not be shared by the 
speaker. 

▪ In which of the five examples do you think the phrases in bold may be 
added to the if-clause? In which of them are they less likely to be used 
and why?  

▪ In order to determine the speaker’s intent of saying “if you are 
interested” and ‘if you are interested, as you say” try to create a 
situational context which would help you to decide on the circumstances 
under which the if-clauses with and without the added phrases may 
seem the same or different.  

▪ Do all the sentences with the added phrases seem meaningful with 
“then”. If yes, identify the function of “then”: Is it a resumptive anaphora 
or a marker of sequentiality?  

▪ Do you think “then” should be excluded from some of the sentences 
because they sound illogical with the phrases added to the if-clause? If 
yes, from which sentences and under what circumstances? Create 
different situational contexts for your analysis.  

Tool 2Tool 2Tool 2Tool 2: to add the expressions “as a result”, “as a consequence”, or “as a “as a result”, “as a consequence”, or “as a “as a result”, “as a consequence”, or “as a “as a result”, “as a consequence”, or “as a 
corollary”corollary”corollary”corollary” at the end of the main clause to discover the causal relation between 
the two clauses, thereby considering the possible sequentiality that causality 
may derive from.  

▪ Is the order of reasoning (from causes to effects or from effects to causes) 
worth considering while deciding on the appropriateness or 
inappropriateness of the expression “as a result” in the main clause? If 
yes, which order allows that kind of addition? 

▪ Do you think that the use of “as a result” is nearly impossible in 
sentences 3, 4, 5? If yes, then can we deduce that “as a result” can hardly 
be used in the sentences when reasoning goes from effects to causes 
(inverted cause-effect relations) or when the if-clause functions as an 
anchoring device or a politeness hedge? 

▪ Is the improbability of “as a result” in the main clause somehow related 
to its incompatibility with “then”?  

▪ Should temporal sequentiality and simultaneity be involved in the 
interpretation of the conditional constructions? Does the expression “as a 
result” sound natural if there isn’t a marked sequential order between 
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the clauses or if the two situations are simultaneous? As a result, can we 
deduce that “then” in sentence 1 (in which the semantic relation 
between the clauses is close due to the marked sequential-causal 
relations) connotes “as a result” and can be substituted for it? Why does 
this substitute seem hardly possible in sentence 2 and nearly impossible 
in sentences 3, 4, and 5?  

▪ Is the expression “as a result” a means to decide on the use of “then” in 
those sentences?  

▪ Do you think that only sequential-causal relations between clauses may 
enable the two functions of “then” (resumptive anaphora and marker of 
sequentiality) to be revealed at a time? In which of these conditional 
sentences does “then” have this twofold function?  

Tool 3Tool 3Tool 3Tool 3: to add the focusing adverb “onlyonlyonlyonly” to if-clauses to see in which of 
the conditional sentences the restrictive meaning of “only” is appropriate and in 
which sentences its addition has a special effect. The phrase “only if” is 
synonymous to “providing/provided (that)”, “as/so long as”, “on condition that”, 
all of which, unlike if-clauses, express both a sufficient and necessary condition 
and may mean “if and only if”, known in philosophical literature as “iff”. The 
restrictive meaning of “only” may serve another effective tool to decide on the 
level of appropriateness of “then” in the five conditional sentences given above.  

▪ In which of the five sentences do you think the “only if-clause” is 
possible to be used and why? 

▪ Is “only if ” compatible with “then” or do you think that “only” should 
be repeated before “then”?  

▪ In sentence 1 “if” can easily be substituted for “only if” without a big 
change in the meaning of the whole utterance. However, there is one 
change that needs to be made in the main clause. Can you make that 
change by employing the right inversion rule?  

Tool 4: Tool 4: Tool 4: Tool 4: to add the expression “it means”“it means”“it means”“it means” immediately after “then” to 
highlight the inferential relations between the p and q (premise-conclusion 
relation: the knowledge of an if-clause is a sufficient condition for the 
conclusion made in the main clause). 

▪ Which of the five sentences does not undergo a change in meaning 
when “then” is replaced by “then it means” and why?  

▪ Why do you think “then it means” sounds even more reasonable and 
intelligible than “then” in sentence 3? What is it that distinguishes the 
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nature of “then” in sentence 3 from that of other sentences? Can you 
define the function of “then” in that sentence: is it a resumptive 
anaphora, a marker of sequentiality or both?  

▪ Can this tool help identify the “pragmatic nature” of “then” in all the 
conditional sentences. Does that nature serve a base on which we could 
build our understanding of conditionals in general and our 
interpretation of each of the sentences in a specific context in particular?  

▪ Why do you think that the replacement of “then” by “then it means” is 
incompatible with the type of the relation between the clauses in 
sentences 1, 4 and 5. What is it that makes that replacement nearly 
impossible in them?  

▪ Do you think that the use of “then it means” in sentences 2 and 3 is the 
same or different? Argue your point by identifying the function of the if-
clause (restating, anchoring, reminding, commenting, etc.) in theses 
sentences in a specific situational context.  

▪ In which of the sentences does the if-clause connote uncertainty? Can 
you define the type of the meaning that uncertainty has in these 
sentences: a semantic meaning which is encoded by linguistic form and 
is not cancellable either explicitly or implicitly in a discourse context or 
a pragmatic meaning which is not encoded by form and is cancellable 
because it is acquired in a specific context of utterance? Create particular 
situational contexts to decide on the type of the meaning that 
uncertainty connotes in the if-clauses in the given sentences. Can the 
replacement of “then” by “then it means” help you to define the nature 
of uncertainty in the if-clauses? 

Tool 5Tool 5Tool 5Tool 5: to add the “biconditional” readi“biconditional” readi“biconditional” readi“biconditional” reading of conditionalsng of conditionalsng of conditionalsng of conditionals to the 
interpretation of the five sentences to understand the nature of “then” in them 
and to decide on the interconnection of “what is said” (Semantics) and “what is 
implicated” (Pragmatics) expressed by these sentences. For example, the 
biconditional reading of the sentence “If the weather changes for the better, 
then we will go on a picnic” includes not only “what is said”, but also the 
converse conditional that is not said but is rather implicated: “If the weather 
doesn’t change for the better, then we won’t go on a picnic.” Thus, the 
condition expressed in the if-clause is not only sufficient but also necessary for 
the realisation of the situation in the main clause and, therefore, may be 
paraphrased in two possible ways: “Only if the weather changes for the better, 
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will we go on a picnic” or “If and only if the weather changes for the better, we 
will go on a picnic.” 

▪ Which of the five sentences do you think may have biconditional 
reading and why?  

▪ Do you think that the level of uncertainty expressed in the if-clause and 
their biconditional readings (if possible, of course) are directly or 
indirectly interdependent? 

▪ Do you think that biconditional reading hardly works for sentences 3, 4, 
and 5? If not, what can it be attributed to? 

▪ To what extent does biconditional reading of conditionals act as a 
“distinguishing indicator” for the type of the condition of the if-clause 
(sufficient, necessary, or both) in the first place, and for the function of 
“then” (if it is compatible with biconditional reading) in each of the 
sentences in the second place? 

▪ What type of relations between clauses (causal, sequential, resultative, 
inferential, speech-act) fits biconditional reading and is more likely to be 
analysed through it? 

Tool 6Tool 6Tool 6Tool 6: to add the modal verbs would would would would or    might might might might to the if-clause to analyse 
the five conditional sentences in light of modality which is “a milestone” for 
revealing the interpersonal functions of the if-clause in discourse. This “modal 
colouring” of the utterance “if you would/might be interested” would be 
effective in revealing tenor (speaker-hearer relationship) acting as a politeness 
hedge for tentatively conveying uncertainty, doubt or hesitation about the 
truthfulness of the if-clause without threatening the hearer’s negative face (the 
obstruction of the hearer’s freedom of action through directly involving 
him/her into an ongoing discourse). This seemingly small addition to the if-
clause has a great pragmatic value inasmuch as these modal verbs help to make 
the speaker’s negotiating and cooperating attempts more natural and polite. As 
far as the epistemic or non-epistemic nature of the modal verbs is concerned, 
they may only be identified in particular settings which will put the different 
levels of the hearer’s willingness of getting involved in the discourse on the 
map.  

▪ Do you think that this addition is possible in all of the five sentences and 
is that possibility somewhat connected with the nature of “then”? Try to 
give well-reasoned responses. 
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▪ Do you think that modality is a powerful tool to explicitly or implicitly 
showcase the speaker’s attitude not only to the content of the 
communication but also to the extralinguistic factors that “regulate or 
guide” the communication in a specific context? Which of these two 
attitudes is to be considered in the analysis of these conditional 
sentences (if the suggested change is possible to be made in them) in a 
setting you would provide? 

▪ If “would” or “might” can be inserted in sentence 1, what is it that these 
modals may markedly enhance: the level of uncertainty or politeness? 
How could this addition affect the use of “then” between the clauses? 
For each answer create an appropriate real-life situation. 

▪ Do you think that the use of “would” or “might” in sentence 2 may cast 
doubt on the hearer’s echoed utterance? Could it also cast doubt on the 
use of “then”? 

▪ Under what circumstances would it be feasible to add modality to the if-
clause in sentence 3 and what pragmatic interpretations may it give rise 
to?  

▪ Could the use of the modals in sentences 4 and 5 bring about a radical 
change in the meaning? If yes, to what extent? 

ToolToolToolTool----based Analysis: based Analysis: based Analysis: based Analysis: Agree or disagree with the conclusions drawn from 
the tool assignments given above. Write T (true) or F (false) next to each 
assertion. 

▪ Irrespective of the relations between the if-clause and the head clause, 
the use of “then” is not obligatory; it may accentuate or reinforce the 
interconnection and/or interdependence between clauses though. 
_________ 

▪ Depending on the type of the relation between clauses, the use of “then” 
may seem inappropriate, even unacceptable; only under certain 
circumstances might its use become logical, even necessary. __________ 

▪ Uncertainty expressed by the if-clause is encoded in linguistic form and 
is therefore not cancellable regardless of the context that the conditional 
construction might be used in. __________ 

▪ Biconditional reading is the most efficient tool while deciding on the 
relevant use of “then” in the above-mentioned conditional sentences. 
__________ 

▪ Of all the tools mentioned above, only tool 4 may not be employed in 
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sentence 1 because the expression “then it means” is a tool to intensify 
inferential but not causal relations between clauses. ___________  

▪ Whether the if-clause in sentence 2 expresses uncertainty or is merely 
seen as the hearer’s echoed utterance can be determined in discourse 
where the degree of uncertainty or truthfulness of the utterances may 
vary from context to context and from person to person; the importance 
and/or the necessity of “then” may accordingly vary too. ___________ 

▪ Both tool 3 (only if) and tool 5 (biconditional reading) aim at 
intensifying the sufficient and necessary condition in the if-clause the 
relation of which with the main clause is sequential and causal; in its 
turn “then” may be regarded as another means of emphasizing that close 
relation. _________ 

▪ Unlike the other relations between clauses, the speech-act relations in 
sentences 4 and 5 are evaluated as rather weak which is proved by the 
fact that not all the tools are applicable in their analysis. ___________ 

Thus, we have come to realize, that conditionals being the guides of our 
reasoning of real and unreal situations can be studied in a variety of ways and 
from a variety of perspectives. The lesson planreveals and exhibits the 
conspicuous and non-conspicuous particularities of “iffy” thinking through the 
integration of “why” (critical) and “why-not” (creative) thinking skills. The 
integrated three-fold approach to teaching conditionals will eventually lead to 
developing insights for constructing our own opinions and assumptions through 
a myriad of feasible answers. Not only will this kind of approach promote 
students’ grammatical accuracy and proficiency, but it will also embrace and 
develop interdisciplinary knowledge, skills, values and behavior. Another no 
less important hallmark of this approach is that it is multidimensional and 
hierarchical (form - meaning - use) as it provides smooth transition from lower 
order thinking skills (LOTS) to higher order thinking skills (HOTS). Last but 
not least, this approach is task-based: using the authentic language of idioms in 
meaningful exercises. 
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Պայմանի հարաբերություն արտահայտող կառՊայմանի հարաբերություն արտահայտող կառՊայմանի հարաբերություն արտահայտող կառՊայմանի հարաբերություն արտահայտող կառույցների ույցների ույցների ույցների 
ուսումնասիրությունը ուսումնասիրությունը ուսումնասիրությունը ուսումնասիրությունը «ուղղորդված հայտնագործությանուղղորդված հայտնագործությանուղղորդված հայտնագործությանուղղորդված հայտնագործության»    

մեթոդով՝ մեթոդով՝ մեթոդով՝ մեթոդով՝ «ձևձևձևձև----իմաստիմաստիմաստիմաստ----կիրառությունկիրառությունկիրառությունկիրառություն»        
հարաբերակցության լույսի ներքոհարաբերակցության լույսի ներքոհարաբերակցության լույսի ներքոհարաբերակցության լույսի ներքո    

    Վարդանյան ԼուսիկՎարդանյան ԼուսիկՎարդանյան ԼուսիկՎարդանյան Լուսիկ    
    Խառատյան ՄարինեԽառատյան ՄարինեԽառատյան ՄարինեԽառատյան Մարինե        

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ուղղորդված հայտնագործություն, պայման 

արտահայտող կառույց, շարահյուսություն, շարահյուսական կառուց-
վածք, իմաստաբանություն, իմաստային հարաբերություն, գործաբանու-
թյուն, գործաբանական գործառույթ 

Հոդվածում ուսունասիրվում են պայմանի հարաբերություն արտա-
հայտող կառույցների շարահյուսական առանձնահատկությունները, 
բաղադրիչ նախադասությունների իմաստային հարաբերությունները և 
ստորադաս բաղադրիչի գործաբանական գործառույթները ձև-իմաստ-
կիրառություն հարաբերակցության լույսի ներքո: Հոդվածում ներկայաց-
ված դասի պլանի հիմքում ընկած է ամերիկացի հոգեբան և մանկավարժ 
Ջերոմ Բրուների «ուղղորդված հայտնագործության» մեթոդը, որը 
զգալիորեն խթանում է սովորողների քննադատական (կոնվերգենտ) և 
ստեղծագործական (դիվերգենտ) մտածողությունը: Պայման արտահայ-
տող կառույցներում բաղադրիչների փոխկապակցության բնույթը 
դիտարկվում և բացահայտվում է դարձվածքների և դարձվածաբանական 
արտահայտությունների միջոցով՝ լեզվաբանական գործիքների կիրառ-
մամբ:  
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Изучение условных предложений методомИзучение условных предложений методомИзучение условных предложений методомИзучение условных предложений методом    
    ««««направляемых открытийнаправляемых открытийнаправляемых открытийнаправляемых открытий»»»»    в свете в свете в свете в свете     

корреляции корреляции корреляции корреляции ««««формаформаформаформа----значениезначениезначениезначение----употреблениеупотреблениеупотреблениеупотребление»»»»        

Варданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян Лусик        
Харатян Марина Харатян Марина Харатян Марина Харатян Марина     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    метод направляемых открытий, условные конструк-

ции, синтаксис, синтаксическая структура,семантика, семантическая связь, 
прагматика, прагматическая функция. 

В статье изучаются синтаксические характеристики условных конс-
трукций, семантические связи между главными и придаточными предло-
жениями, а также прагматические функции придаточных предложений    в 
свете корреляции форма-значение-употребление. В основе плана урока, 
представленный в статье, лежит метод «направляемых открытий», автором 
которого является американский психолог и педагог Джером Брунер. 
Данный метод значительно стимулирует критическое (конвергентное) и 
креативное (дивергентное) мышление у студентов. Взаимосвязь между 
главными и придаточными предложениями в условных конструкциях 
раскрывается при помощи идиоматических оборотов и выражений с при-
менением языковых инструментов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    20.03.20.03.20.03.20.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    13.13.13.13.05050505.2022 .2022 .2022 .2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.202227.05.202227.05.202227.05.2022    թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 821.19 
Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները     
Երվանդ Ազատյանի աշխատություններումԵրվանդ Ազատյանի աշխատություններումԵրվանդ Ազատյանի աշխատություններումԵրվանդ Ազատյանի աշխատություններում    

    
Զարմանյան ՀերմինեԶարմանյան ՀերմինեԶարմանյան ՀերմինեԶարմանյան Հերմինե    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Երվանդ Ազատյան, Սփյուռք, սփյուռքահայ 

գրականություն, ստեղծագործական մթնոլորտ, լեզվի աղավաղման 
խնդիր, ազգային ենթահողի պակաս, խախտված արժեչափեր, արևմտա-
հայ լեզու, գրական փառասիրութիւններ    

 20-րդ դարասկզբին հիմնականում Հայոց ցեղասպանության 
հետևանքով ձևավորված հայկական Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախ-
ներում ազգային-հասարակական կյանքն ու հոգևոր-մշակութային 
կյանքն իրենց զարգացումներն ունեցան: Եթե սփյուռքահայ կյանքի, այդ 
թվում՝ գրական կյանքի առաջին տասնամյակը գրող, խմբագիր Վահե 
Վահյանի բնութագրմամբ, «…չգոցված վերք էր տակավին, չպաղած 
զայրույթ, չհագեցած ոխ… և …անհատական կամ հանրային միջոցներով 
հայ գիրը նորեն արարչական իր դերին կոչելու հերոսական ջանադրու-
թյուն էր ան» [7, 105], ապա զարգացման ճանապարհը հետզհետե 
ուրվագծեց հեռանկարը և ուղղությունները, որոնց մասին իր դիտարկում-
ներում Վազգեն Գաբրիելյանը փաստում է․ «Տասնամյակի ընթացքում 
տարբեր գաղթօջախներում, մամուլում թե առանձին գրքերով, լույս են 
տեսնում արձակ ու չափածո երկեր, որոնք արդեն իսկ տեսանելի են 
դարձնում սփյուռքահայ գրականության դիմագիծը՝ նախանշելով նրա 
զարգացման ուղղությունը և վկայելով, թե արևմտահայ գրականության 
ընթացքը կասեցված չէ» [6, 102-103]:  

 Ամենամեծ՝ ֆրանսահայ, ամերիկահայ, Մերձավոր Արևելքի, 
պոլսահայ գաղութներում կենտրոնացած մշակութային կյանքը 1920-
ական թթ.-ից մինչև մեր օրերը թե՛ Սփյուռքում, թե՛ Հայաստանում դար-
ձավ տարբեր հետազոտողների ուսումնասիրության առարկան, ինչ-
պիսիք էին Շահան Շահնուրը, Հակոբ Օշականը, Գրիգոր Պըլտյանը, 
Վազգեն Գաբրիելյանը, Մինաս Թեոլեոլյանը, Գեղամ Սևանը, Կարո 
Սասունին, Սուրեն Դանիելյանը և ուրիշներ։  

Գրականագետ Երվանդ Ազատյանը տեսնում է, որ Սփյուռքում զար-
գացող գրական քննադատությունն ու գեղարվեստական ուսումնասիրու-
թյունն ամբողջական մշակման չեն ենթարկվել: Թերևս բացառություն է 
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համարում Հակոբ Օշականին, որոշ չափով՝ Գրիգոր Պըլտյանին, ովքեր 
ամբողջացնելու փորձ են արել։ Ինքը՝ Ազատյանը, ևս ամբողջացման 
փորձ չի արել, սակայն իր ավանդն է բերում հեղինակներին և առկա 
գրական միջավայրը նոր լույսի տակ բացահայտելու, տվյալ ժամանակի 
մեջ նրանց տեսնելու և գրականության՝ ստվերում մնացած խնդիրները 
վերհանելու գործում։ Երվանդ Ազատյանի շնորհիվ սփյուռքահայ բազմա-
թիվ գրողներ մեզ ներկայանում են մարդկային որակներով, բնավորու-
թյամբ, կյանքի հիշարժան դրվագներով, որոնք, հասարակական-քաղա-
քական իրողություններին զուգահեռ, ազդել են նրանց գրականության 
ձևավորման վրա: Իր աշխատությունների մասին 1988թ.-ին հրատարակ-
ված «Գրական գեղարուեստական սեւեռումներ» ժողովածուի նախաբա-
նում համեստորեն նշում է. «Այս հատորը յաւակնութիւնն ու խոստումը 
չունի զգալի այդ պակասը լրացնելու կամ անոր մէկ երեսակը գոհաց-
նելու: Այլ այն միայն հանդէս մը եւ համտես մըն է երեսուն տարիներու 
վրայ երկարող գրական ընթերցումներու, գեղարուեստական վայելքնե-
րու, յուշերու և անձնական պատումներու...» [1, 1]: Ազատյանը, վստահա-
բար, այս համեստ որակումը կտար նաև իր «Ժամանակի եւ ժամանակա-
կիցներու հետ», «Դիմանկարներ և դիմաստվերներ» (անգլ.) գրականագի-
տական ուսումնասիրությունների ժողովածուների, «Պատմությունն 
ընթացքի մեջ» (անգլ.), «Էջեր կորուսեալ եւ անկորուստ» էսսեների և գրա-
կանագիտական հոդվածների ժողովածուների, «Դիտումներ եւ դատում-
ներ», «Ազգային-քաղաքական յորձանուտի մէջ» հրապարակագրական 
ժողովածուների և այլ աշխատությունների մասին: Գրականագետ, բանա-
սիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Թամրազյանը 
Երվանդ Ազատյանի «գեղարուեստական վայելքներու» մասին գրում է. 
«Նա մեղմօրէն նայում է դէպի ներս, ձգտելով յայտնաբերել երկի 
էութիւնը... Նա ունի իր նախասիրութիւնը, որն այնքան կարեւոր է նաեւ 
գրական քննադատութեան մէջ, ձգտում է բացայայտել գրողի ոգեկան 
աշխարհը... » [տե՛ս 1, 4-5]: Ազատյանի ինքնատիպության մասին խոսում 
է նաև արձակագիր Հակոբ Կարապենցը. «Յատկանշականը Երուանդ 
Ազատեանի մօտ փաստերի ու տուեալների բացարձակ տիրապետումն է, 
որոնց վրայ յենվելով նա բառ առ բառ, գաղափար առ գաղափար եւ քայլ 
առ քայլ կերտում է քանդակը, որը ընդհանուրին պատկանելով հանդերձ, 
պահպանում է նրա անհատական ինքնայատուկ դրոշմը» [տե՛ս 2, 239]: 

Ուշադրության արժանի է նաև Երվանդ Ազատյանի «Էջեր կորուսեալ 
և անկորուստ» ժողովածուի խմբագիր Երվանդ Տեր-Խաչատրյանի 
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բնորոշումը. «Երուանդ Ազատեանը լայն հայեացք ունեցող մտաւորական 
է, նրան մատչելի են արուեստի ու մշակոյթի ամենատարբեր մարզերն ու 
ոլորտները» [տե՛ս 3, 13]:  

Տասնամյակներ շարունակ լինելով սփյուռքահայ գրականության 
զարգացումների, հասարակական-քաղաքական փոփոխվող իրողու-
թյունների ականատեսը, որպես խմբագիր լինելով նաև ժամանակա-
շրջանի տարեգիրը՝ Ազատյան գործիչը, հրապարակագիրն ու գրականա-
գետը մեկ հանգույցի մեջ է տեսնում ժամանակն ու գրականությունը: Նա 
սպունգի նման ներծծում է թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին աշխարհների բոլոր 
վայրիվերումները: Մանավանդ այն դեպքում, երբ, ինչպես Կարապենցն է 
բնորոշում, «Եղեռնից ի վեր աւելի քան երեք սերունդ է անցել եւ Սփիւռքը 
այլեւս վերադարձի ժամանակաւոր կանգառը չէ, այլ աշխարհատարած 
մի իրականութիւն» [2, 245], կենսական անհրաժեշտություն է բացահայ-
տել, ուսումնասիրել, համակարգել ու ներկայացնել հայ գրականության 
այս առանձին ճյուղը առավել մանրամասն և հանգամանալից: 
Ազատյանն այն տեսնում է ներսից: Նա վաղուց իր ուսերին է վերցրել 
սփյուռքահայ գրականությունն ու նրա մշակներին քննելու և քիչ ճանաչ-
վածներին ճանաչելի դարձնելու, արդեն ճանաչելիների անհայտ կողմերը 
հասարակության ու գրականագիտական լայն շրջանակի համար 
բացահայտելու շնորհակալ առաքելությունը և չի պատրաստվում վայր 
դնել։  

Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները վեր հանելու ճանա-
պարհին Երվանդ Ազատյանն ընդգծում է կարևորները։ Միքայել 
Կյուրճյանի1 «Ի խորոց սրտի խօսք ընդ պաշտելւոյն» արձակ բանաստեղ-
ծությունների և «Անունին գիշերը» ժողովածուների մասին «Փոքր գիրքի 
մը լայն բովանդակութիւնը» վերնագրի ներքո զետեղված գրախոսակա-
նում գրականագետը, ժամանակի և միջավայրի ուսումնասիրությանը 
զուգահեռ, վեր է հանում սփյուռքահայ գրողի ու գրականության 

                                                                 
1 Միքայել Կյուրճյանը մահից առաջ իր անտիպ և հրապարակված գործերի 

պահոցը հանձնել է իր մտերիմ գրչընկերոջը՝ Երվանդ Ազատյանին, ում շնորհիվ 
այն հասել է մեզ և գտնվում է Երևանի գրականության և արվեստի թանգարանում, 
ինչն էլ հնարավորություն է տվել գրականագետ Հարություն Մկրյանին՝ ամբող-
ջացնելու գրողի ժառանգությունը և մենագրության տեսքով մատուցելու սերունդ-
ներին: Այդ աշխատանքում անգնահատելի է նաև Կյուրճյանի՝ 20 տարեկանում 
գրած «Մարտիկ աղա» անավարտ երգիծավեպի ամբողջացումը և հրատարա-
կումը 100 տարի անց՝ 1999 թ.-ին, որի մասին Ե. Ազատյանը ««Մարտիկ աղա» 
երգիծավէպին տեղը գրականութեան մէջ» ծավալուն հոդված-անդրադարձ ունի։  
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խնդիրները, առաջ քաշում պատճառների սեփական տեսությունը. 
«Պոլսական գրականութեան կրկնութիւնը չունեցաւ սփիւռքը, որովհետեւ 
տառապեցաւ ու կը տառապի ենթահողի պակասէն» [1, 85]: Ազատյանը 
սա է համարում պատճառը, որ Սփյուռքը չունեցավ «գրական տիտան-
ներ»: Գրականության ազգային հողի կենսական անհրաժեշտության, 
ապա այդ հողից դուրս ստեղծագործողի ճակատագրի մասին խոսելով՝ 
որպես ապացույց բերում է արևելահայության օրինակը, որին համարում 
է բախտավոր: «Տարեց գրողները տեսան իրենց կողքին, իրենց հասակն ի 
վեր բարձրացող ընձիւղումը նոր տաղանդներուն, որոնց համար 
մթնոլորտի շարունակութիւնը անփոխարինելի բարիք մը հանդիսացաւ» 
[1, 85]:  

Գրականագետը սփյուռքահայ գրականության ողբերգության պատ-
ճառը միայն ենթահողի պակասը չի համարում, այլև «գիտակից» ընթեր-
ցողի պակասը: «Մեր կեանքը պիտի զղջացնէր այդ տաղանդները, եթէ 
անգամ մըն ալ փորձէին յայտնուիլ մեր կեանքին մէջ՝ որովհետեւ, ի 
վերջոյ գրողը քիչ մըն ալ գրող է՝ շնորհիւ իր ընթերցողներու այն հոծ ու 
գիտակից խաւին, որ պիտի կրնար գրող մը ապրեցնել գրականապես, եթէ 
նոյնիսկ պահ մը զանց առնենք նիւթապէս ապրեցնելու անհրաժեշ-
տութիւնը» [1, 85]:  

Գրականագետի գնահատականներում տեսնում ենք նաև գրականու-
թյան արժևորման գործում գրողների բառակերտմանը, լեզվի ճկունու-
թյան շնորհին և մշակելու հմտությանը հատկացվող հատուկ ուշադրու-
թյուն: «Գրողներն են, որ լեզուական չափանիշներ պիտի հաստատեն 
գրականութեան, մամուլի, բեմի և մինչև անգամ առօրեայ խօսակցութեան 
համար. անոնք են որ քաղաքացիութեան իրաւունք կ᾿երաշխաւորեն 
նորակերտ բառերուն ու կեանք կը պարգեւեն անոնց» [1, 85]:  

«Կը նահանջէ լեզուն, կը  նահանջէ լեզուն...» շահնուրյան ահազանգի 
արձագանքը նաև Ազատյանի մտահոգության առարկան է: Տեսակի 
հարատևումը ազգ-լեզու միասնության մեջ տեսնող գրականագետն 
արձանագրում է դարի գործընթացների վտանգավոր բացասական 
միտումը. «Է՜ր ժամանակ երբ գրականութիւնը կ᾿առաջնորդէր ազգը. 
Ասօր ազգն է որ – կաղն ի կաղ – կ᾿առաջնորդէ գրականութիւնը. եւ արդէն 
ազգը անցած է լեզուական պատնէշին միւս կողմը. Ու հետեւաբար, գրա-
կանութիւնն ալ խիզախումով մը պէտք է ոստնու պատնէշին վրայէն, 
առանձին չմսելու համար պատնէշէն անդին...» [1, 112]: Սփյուռքի, 
սփյուռքահայ գրականության՝ արմատներից հեռանալու անխուսափելի 
ողբերգությանն անդրադառնալիս «նահանջի» երգիչ Շահնուրի մտահո-
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գությունը Երվանդ Ազատյանը դիտարկում է ժամանակների հեռվից: 
1974 թ.-ին գրած հոդվածում ասում է. «Շահնուրի «Պատկերազարդ 
պատմութիւն հայոց»ի դաժան տռամը կը շարունակուի այսօր, առանց 
սգաւորի սակայն, իրարմէ անջատ, հեռաւոր գաղութներու մէջ անձայն 
քանի մը արցունքներով, որոնք արդէն կը չորնան գետին չինկած՝ մեր 
կեանքի անապատին մէջ» [1, 116]: Արդեն 21-րդ դարն է, և միտումը 
շարունակվում է, իսկ Երվանդ Ազատյանի հատու գրիչը շարունակում է 
արձանագրել կորուստները: Մտահոգ գրականագետը, հրապարակա-
գիրն ու գրողը շարունակում է բարձրաձայնել Սփյուռքի խնդիրները, 
անդրադառնում է նաև հայերեն լեզվով ստեղծվող գրականության ցածր 
որակին՝ խոստովանելով, որ այսօր Սփյուռքում հայերեն լեզվով լուրջ 
գրականություն չկա՝ լեզվի նահանջի պատճառով, մտահոգության 
առարկա է նաև հայկական մամուլի լեզուն։։։։ Ազատյանը հաճախ է անդ-
րադառնում լեզվական խնդիրներին, որոնք առկա են ոչ միայն Սփյուռ-
քում, այլև Հայաստանում։ Շեշտում է, որ հիմա նույնիսկ արևելահայ գրա-
կան լեզուն է աղավաղվում, իսկ արևմտահայ լեզուն թեև շատ ադա-
մանդյա կառույց ունի, ժողովրդական մարսողությունից դուրս է մնում։ 
Սփյուռքում ոչ միայն արևմտահայ, այլև առհասարակ հայոց լեզվի պահ-
պանության հարցն օրախնդիր է։ Այն մեծապես կախված է նաև գաղութ-
ներում գործող հայկական դպրոցների վիճակից։ «Առանց հայ դպրոցի՝ 
մեր հայ եկեղեցին պիտի չունենայ հայ հաւատացեալներ, մեր մամուլը 
պիտի չունենայ հայ ընթերցողներ…» [3, 98] և, անշուշտ, պիտի չունենա 
հայ գրականություն։  

Երվանդ Ազատյանն առանձնացնում է նաև այն, որ Սփյուռքում 
դիմագիծ ունեցող գրական հոսանքներ չկան։ Գրականագետն աչքի է 
ընկնում խոր և համարձակ դիտարկումներով: Օրինակ՝ 2003 թ.-ին 
մամուլում ժողովրդի երկու հատվածների գրական ճանաչողության 
մասին հանդես է գալիս խիստ քննադատությամբ՝ մեր անհասկացողու-
թյունների պատճառը համարելով այն, որ մենք երկու տարբեր «ազգեր» 
ենք. Հայաստանը Կովկասին է պատկանում, իսկ Սփյուռքը՝ իր պոլսահայ 
արմատով եւ զանազան ազդեցություններով, բոլորովին տարբեր 
աշխարհ է: Գրականագետ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Դանիելյանը հաս-
տատում է տեսակետը՝ Սփյուռքից հնչող ձայնին միացնելով Հայաստանի 
գիտական շրջանակից հնչող ձայնը. «Սա է իրականութիւնը. հայ ժողո-
վուրդը ազգային լեզուական յենքով թէեւ տարբերակուած, բայց խոսքով 
ճանաչելի միասնական կեցութիւն ունի, մինչդեռ պատմականօրէն 
ձեւաւորուած բովանդակութեամբ, ինչպես նաեւ մշակութային մտածո-
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ղութեան մեկուսի դաստիարակութիւններով երկու տարբեր, յաճախ 
հակադիր շերտերի կրողն է, արտայայտիչը՝ հատուածային, ճիւղային 
ուրուագծումով, որտեղ ազգի մշակութային միասնութեան կարգախօսը 
ցանկալի է, համախմբումի տեսանկիւնից՝ ռազմավարական անհրա-
ժեշտութիւն, բայց առ այսօր, ցաւօք, հեռու կենսունակութիւնից» [4, 27]:  

«Գրական զրոյց Կարիկ Պասմաճեանի հետ» հոդվածում Ազատյանը 
զուգահեռներ է տանում արտասահմանում ապրած, բայց արևելահայերե-
նով գրականություն ստեղծած սփյուռքահայ գրողների և այն գրողների 
միջև, ովքեր, ապրելով թե՛ արտասահմանում, թե՛ Հայաստանում, փորձել 
են հավասարակշռություն ստեղծել (Լևոն Շանթ, Կոստան Զարյան և 
ուրիշներ): Հեղինակը վարանում է ասել, թե որքանով են հաջողել այս 
գրողները լեզվամտածողության առումով․ «Միայն բայերու վերջաւորու-
թիւնը կամ նախադասութեան շարադասութիւնը չէ, որ լեզուն արեւմտա-
հայերէն կամ արեւելահայերէն կ᾿ընէ: Լեզվամտածողութիւն մը կայ, եւ 
բանաստեղծութեան մէջ մասնաւորաբար աւելի ցայտուն կերպով երեւան 
կ᾿ելլէ» [2, 270-271]: Հետաքրքրական է նաև Կարիկ Պասմաճյանի պա-
տասխանը, որը հարցադրման օրգանական շարունակությունն ու զրույցի 
ամբողջականությունն է ապահովում. «Մարդ պէտք է գրէ այն լեզւով, 
որով իր երազները կը տեսնէ» [2,272]: 

Գրականագետը սփյուռքահայ արդի գրականության    խնդիրներից է 
համարում նաև Հայաստանից վերջին տասնամյակներում արտերկիր 
տեղափոխված գրողներին «սփյուռքահայ» գրականության ներկայա-
ցուցիչ համարել-չհամարելու առկախված հարցը։ Գրականագետը հարց է 
բարձրացնում, թե արդյոք սփյուռքահայ գրականության ներկայացուցիչ 
կարելի՞ է համարել Հայաստանից գնացած գրողներին, որոնք արևելահա-
յերեն են գրում։ Նրանց գրականությունը համարում է հայաստանյան 
գրականության երկարաձգումը։։։։ Այդպիսիք են, օրինակ, Երևանում 
ծնված, իսկ այժմ ամերիկաբնակ բանաստեղծուհի Թամարա Հովհաննիս-
յանը, ում «Տարիքի հոգին» ժողովածուն քննելիս Երվանդ Ազատյանը 
բարձրացնում է առկախված հարցը․ «…ո՞ր դասակարգումի մէջ զետեղել 
իր գրականութիւնը, Հայաստանեա՞ն գրականութեան մէջ, որմէ խզուած է 
կանուխէն, թէ՞ արեւմտահայ, որուն կը հակադրուի իր լեզուական 
համակարգով» [3, 222], Երևանում ծնված և կրկին ամերիկաբնակ բանաս-
տեղծուհի Սոնա Վանը, բանաստեղծ Գառնիկ Գալստյանը և շատ 
ուրիշներ։ 

Կարևորում է ինքնությունը պահելու և արմատից սնվելու մոտեցման 
կենսական անհրաժեշտությունը ստեղծագործողի համար, որի տաղանդի 
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հիմքն ու էությունը նաև գենետիկ և էթնիկ ամբողջության արժեքների և 
խորհրդանիշների համակարգում է։ Ճշմարտությունը յուրաքանչյուրը 
բացում է իր անհատական պրիզմայով, որի հիմքում անձնային և 
ազգային միջուկն է, ուրեմն հաջողության գրավականներից է նաև ներ-
դաշնակ գոյությունը սեփական տեսակի հետ։  

Հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր գրողի անդրադառնալիս Ե. 
Ազատյանը նախ ներկայացնում է ժամանակի այն գրական և 
պատմաաշխարհագրական միջավայրը, որում ապրում և ստեղծագոր-
ծում է ուսումնասիրության առարկա գրողը: Այս առումով իր առանձնա-
հատկություններն ունի սփյուռքահայ գրական միջավայրը, որտեղ «փշոտ 
է գրողի ուղին» [1, էջ 153]: Բարձրաձայնելով բոլոր խնդիրները, դժվարու-
թյունները, որոնց ամեն օր բախվում է հայ գրողը՝ ցույց է տալիս պատ-
ճառները, որոնք ստիպում են ետին պլան մղել գրականությունը:  

Արդեն նշել ենք, որ գրողի ստեղծագործական վաստակը ներկայաց-
նելիս Ազատյանն անպայման ներկայացնում է այն միջավայրն ու պայ-
մանները, որոնցում ապրել և ստեղծագործել է գրողը, քանի որ դրանք 
մեծապես ազդում են թե՛ նրա ստեղծագործության և թե՛ գրական ճակա-
տագրի վրա: Ազատյանը շեշտում է, որ ինքն իրեն նվաճելուց և գրակա-
նության ընթացիկ դժվարությունները հաղթահարելուց հետո գրողին 
մնում է ուղի հարթել իր ժամանակի մեջ, և դա ավելի քան անհրաժեշտու-
թյուն է Սփյուռքի պայմաններում, որտեղ կան առավել կամ նվազ 
տաղանդավոր գրողներ, սակայն չկա գրական հատուկ մթնոլորտ, յուրա-
հատուկ դիմագիծ և ժամանակն ու պայմանները ամբողջական թրթռա-
ցումով բացահայտող համապարփակ ուժ: 

Երվանդ Ազատյանը հաճախ է անդրադառնում սփյուռքահայ գրողի 
փշոտ ուղուն: Այս իրողության արձանագրումը ոչ միայն մտավորականի 
մտահոգություն է սփյուռքահայ գրականության ապագայի համար, այլև 
այն փրկելու նպատակով համախմբվելու և գործելու հրավեր, որին բոլոր 
ժամանակներում, առավել ևս այսօր, պարտավոր է արձագանքել 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ առաջին հերթին գաղթօջախներում 
խթանելու համար հայապահպանությունը: Ազատյանր՝ իբրև խորունկ 
մտավորական, գրականագիտական ասելիքը նրբորեն շաղախում է նաև 
բոլոր ժամանակներում հայ և հատկապես սփյուռքահայ գրականությանը 
պատուհասող մարտահրավերների մասին տեղեկություններով, որոնք 
այդ իրողությունների մեջ ապրող և ստեղծագործող գրողի, արվեստա-
գետի ժառանգությունը բացահայտելու համար կարևոր նախապայման 
են: Ազատյանը նշում է, որ այդ դժվարին պայմաններում տաղանդավոր 
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շատ ստեղծագործողներ շուտով խամրում են խնդիրների և մտահոգու-
թյունների բեռի տակ և անհետ կորչում: Տաղանդավորների մյուս խմբի 
ճակատագիրն էլ մեկ այլ կերպ է նրան դուրս թողնում գրականության 
անդաստանից. ոմանք մեծ ոգեշնչմամբ հասնում են բարձր նվաճման, 
սակայն որոշ ժամանակ անց մարում է ոգեշնչումը, և սկսում են 
տառապել արտագրելու ախտով: Շատերը դադարել են ստեղծագործել 
կամ ընկճվել են ուսուցչության բեռի տակ, կամ իրականացնում են 
հրապարակագրական գործունեություն, որն իրագործում են սեփական 
ստեղծագործության հաշվին: Օրինակները բազմաթիվ են: Սփյուռքահայ 
գրողներից Վահան Թեքեյանը, Լևոն Զավեն Սյուրմելյանը, Բենիամին 
Նուրիկյանը և շատերը խմբագրական և լրագրողական գործունեություն 
են ծավալել նաև, Վահե Հայկն աշխատել է ապահովագրական ընկերու-
թյունում, Զարեհ Մելքոնյանը, Վահան Թեքեյանը և շատ-շատերը մանկա-
վարժությամբ էին զբաղվում: Շատերը զուգահեռ նաև հասարակական-
քաղաքական գործունեություն էին ծավալում: Ինքը՝ Երվանդ Ազատյանը, 
ևս բազմազբաղ մտավորական է: Գրականագետը փաստերն արձանա-
գրելիս հանդես է գալիս ամենևին ոչ մեղադրողի, այլ մտահոգիչ պատ-
կերը սերունդներին փոխանցողի դերում: «Չէ՞ որ իրենց մէջ ազգային 
մտահոգութիւններու այրող ցաւը մոռցնել տուած է իրենց գրական 
փառասիրութիւնները» [2, 171]: Ազատյանն ընդգծում է նաև, որ իրավի-
ճակը ներկայացնելու նպատակը ցույց տալն է, թե ինչպիսի փորձություն-
ների դիմադրելով է սփյուռքահայ գրողը կարողանում մնալ արվեստա-
գետ և չդավաճանել իր գրչին: Այդ փորձությունները հաղթահարած 
քչերից է Վահան Թեքեյանը, ում գրականությունը բացահայտելն ու հան-
րահռչակելը Ազատյանի կյանքի գործն է։ «Դարու մը մէջ ուր ազգային 
ցաւոտ հարցերն ու քաղաքական մտահոգութիւնները առաթուր կը կոխ-
կռտէին գեղարուեստի պարտէզը, ճզմելով թոյլ տաղանդները եւ ծանր 
տուրքեր գանձելով հզօրներէն՝ Թէքէեան գիտցաւ մնալ ամբողջական 
բանաստեղծ՝ իր գրականութեան մէջ» [3, 43]: 

Սփյուռքահայ գրականության զարգացման համար Ազատյանը 
կարևորում է գրողների, արվեստագետների համախմբումը, համապա-
տասխան մթնոլորտի ձևավորումը, որոնք և հանդիսանում են չափանիշ-
ների ձևավորման համար նպաստավոր պայման և հնարավորություն 
տալիս անվավեր տաղանդների բազմության մեջ գտնել վավերական 
արվեստագետներին: Այդպիսի մթնոլորտ ժամանակին ձևավորում էին 
Սփյուռքում գործող մշակութային միությունները (մի մասը՝ կուսակցու-
թյունների կազմերում), որոնք իրենց հարկի տակ էին համախմբում գրող-
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ներին ու արվեստագետներին, դառնում մշակութային կյանքի զարգա-
ցումների խթան: Այդպիսին էր Կահիրեի Հայ գեղարվեստասիրաց 
միությունը. «Նպատակը, զոր կը հետապնդէ Գեղարուեստասիրացը, 
ինքնին գեղեցիկ է եւ արժանի մեր գաղութին ամենալայն ուշադրութեան 
եւ գնահատանքին: Անոնք, այս երիտասարդ ու կենսունակ Միութեան 
հովանիին տակ համախմբուած երկսեռ ուժերը, կը ձգտին օտարութեան 
մէջ ստեղծել այն տեսակ միջավայր մը, որ ունենայ ընտանեկան հրապոյր 
եւ ուր կարելի ըլլայ հաւաքաբար լծուիլ Հայ Մշակոյթի զարգացման 
գործին» [5, 1]: Մինչ օրս գործում են նաև Բեյրութում հիմնված, ապա աշ-
խարհագրությունն ընդլայնած ՌԱԿ «Թեքեյան» մշակութային միությունը, 
Համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը և այլք: Ինքնին 
հասկանալի է, որ Սփյուռքում ծավալվող հատկապես մշակութային 
գործունեությունը կենտրոնանում էր կուսակցական ակտիվների շուրջ: 
Նրանց ֆինանսավորմամբ և նախաձեռնությամբ էին գործում դպրոցներ, 
մշակութային միություններ, հրատարակչություններ: Սփյուռքի մտավո-
րականությունն այսպես թե այնպես որևէ կուսակցության մասնիկ էր․ 
Ազատյանն ինքն էլ ծավալում է կուսակցական գործունեություն, սակայն, 
այդուհանդերձ, գրականագետը բարձր է գնահատում այն գրողներին, 
ովքեր գրականության մեջ զերծ են մնում կուսակցական բռնաշապիկ-
ներից։ 

Ըստ Ազատյանի՝ և՛ տաղանդավոր գրողը, և՛ անտաղանդը կարևոր 
են գրականության համար։ Առաջինները սահմանում են գրական երկի 
հաջողության չափանիշը, երկրորդները՝ անհաջողության և վրիպումի 
չափանիշը: «Եւ նոր արուեստագետներ, նոր գրողներ, սերտելով իրենց 
նախորդող սերունդին արուեստը, կ᾿օգտուին որքան տաղանդաւորէն՝ 
թերեւս նոյնքան նաեւ անտաղանդէն, որովհետեւ, եթէ առաջինը ցոյց կու 
տայ թէ ինչպէ՛ս պէտք է ստեղծագործել, երկրորդը՝ անկասկած, ցոյց կու 
տայ թէ ինչպէս պէտք չէ ստեղծագործել» [2, 176]: Գրականագետը 
համոզված է, որ ստեղծագործական մթնոլորտը զարգացնելու, նորը 
ստեղծելու համար խիզախումներ են հարկավոր, համարձակություն և 
գիտակից խենթություն, սովորական, տրորված ճամփաներից շեղումներ: 
Սակայն նշում է, որ եթե սփյուռքահայ երաժշտության և նկարչության մեջ 
երբեմն նկատվում են խիզախումներ, ապա գրականության և հատկապես 
բանաստեղծության մեջ գերիշխում է խելոքությունը: Սա դժվարացնում է 
նաև չափանիշներ ընդունելու գործը: Ուստի զարմանալի չի համարում, 
որ հանդուրժելի միջակությունները հաճախ տաղանդավորի հանդեր-
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ձանք են հագնում՝ տաղանդավորներին թողնելով առանց բնութագրող 
որոշչի:  

Երվանդ Ազատյանը ակնդետ հետևում է սփյուռքահայ գրականու-
թյան ընթացքին, նրա սուր հայացքից դուրս չեն մնում որևէ փոփոխու-
թյուն, ուշադրության արժանի որևէ երևույթ կամ անհատ, որն արժեք է 
ստեղծում և ասելիք ունի: 

Նրա վերլուծությունների մեջ, ստեղծագործությունների բովանդա-
կային և կառուցվածքային արժեքների վերհանումից բացի, դրված է հայի 
և հայկականության, հատկապես սփյուռքահայության խնդիրների տար-
բեր շերտերի վերհանումը: Օրինակ՝ արդի գրողներից բանաստեղծուհի 
Վեհանույշ Թեքյանի ստեղծագործությունները վերլուծելիս Ազատյանը 
գտնում է աշխարհաքաղաքացի հային և հավատը Սփյուռքի ինքնության, 
ինքնուրույնության և հարուստ ժառանգության հանդեպ, սակայն 
«…բարեբախտաբար, ան չի տեսնէր սփիւռքի ներկայ կենսունակ իրակա-
նութիւնը մեր անցեալի պատմութեան կամ ներկայ հայրենիքի իրակա-
նութեան հակադրութեան մէջ, այլ այդ բոլորին լրացուցիչ և անհրաժեշտ 
համադրութեան մէջ» [1, 245]: Այս գրողի պարագայում ևս ընդգծում է ժա-
մանակի հետ համընթաց քայլելու, արդի շարժումներին հետևելու և ժա-
մանակի շունչը ստեղծագործական տեխնիկայով ներդաշնակ արտահայ-
տելու կարևորությունը:  

Հաջորդ խորհրդածության առարկան հայրենիքում և Սփյուռքում 
ստեղծվող գրականության բնույթն ու մարտահրավերներն են: Ազատ-
յանը գտնում է, որ թեև հայրենիքում ստեղծվող գրականությունն անպայ-
ման իր ազդեցությունն ունենում է Սփյուռքում, սակայն երկու տարբեր 
իրականություններում ստեղծվող գրականություններն անպայման 
տարբեր են, քանի որ Սփյուռքը երազանքների և իղձերի անորոշության 
մեջ է։ Միայն հայրենիքում կազմակերպված կյանքի ընթացքն է, որ 
հենվում է հարուստ անցյալի վրա: Գրականագետի եզրակացությունը 
մեկն է, որը նաև հաջողության բանալին է. սփյուռքահայն իր երգը պետք 
է երգի, իսկ եթե չունի, ապա չունենալը պետք է երգի, նույնը հայրենիքում 
ստեղծագործողներին է վերաբերում: 

 Այս համատեքստում կարևոր է սփյուռքահայ մշակութային կյանքի 
և դրա անբաժան մաս կազմող խմորումների անաչառ տարեգիրների 
դերը, որոնց շարքում իր ուրույն տեղն ունի «Պայքար» գրական հանդեսը: 
Վերջինիս մասին Ազատյանը հպարտությամբ ասում է, որ այն չի 
փորձելու չունեցածը որպես ունեցած ներկայացնել և հակառակը, քանի 
որ եթե նույնիսկ կարողանանք խաբել ինքներս մեզ, չենք կարող խաբել 
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ժամանակը, որն անպայման դատելու է: Խոստովանությունից հետո 
Ազատյանն առաջարկում է նաև դեղատոմս. «Եթէ վտիտ են մեր գե-
ղարուեստական արտայայտութիւնները՝ առանց ճոռոմ յաւակնութեանց 
տանք այդ վտիտը, բայց տանք ճաշակով, նրբութեամբ, սիրով» [2, 339]:  

Համաստեղի 70-ամյակի առթիվ գրված «Հողին սիրով» դիմանկարում 
Երվանդ Ազատյանը բարձրացնում է ևս մեկ կարևոր խնդիր. սփյուռքա-
հայության շրջանում խախտված են արժեչափերը: Տաղանդավորի ու 
անտաղանդի շփոթությունը դարձել է տիրապետող. «Այս խառնիճաղան-
ճին մէջ արժէքները եւ նէրբողները կը ճշդուին համաձայն յաճախ գրողի 
մը կամ արուեստագէտի մը գաղափարական ու կուսակցական պատկա-
նելութեան» [2, 93]: Ազատյանի դիտարկումն առավել քան արդիական է 
այսօր: Նա քննադատում է Սփյուռքում և Հայաստանում ստեղծագործող-
ների՝ տարբեր ճակատներ ստեղծելու իրողությունը՝ համարելով, որ ինչ 
պատկանելություն էլ ունենան իսկական արժեքները, երբ կողմերը դա-
դարեն գոյություն ունենալուց, և սառչի կրքերի մթնոլորտը, դրանք ի 
վերջո պետք է դառնան մեր ժողովրդի սեփականությունը, նրա ազգային 
ժառանգությունը:  

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Երուանդ Ազատեան, Գրական գեղարուեստական սեւեռումներ, 
Ամերիկահայ միջազգային գոլէճ, Լա Վըրն, Գալիֆորնիա, 1988, 
332 էջ: 

2. Երուանդ Ազատեան, Ժամանակի եւ ժամանակակիցներու հետ, 
Թէքէեան մշակութային միութիւն, Երեւան, 2018, 456 էջ: 

3. Ազատեան Երուանդ, Էջեր կորուսեալ եւ անկորուստ, Թէքէեան 
մշակութային միութիւն, Երեւան 2019, 280 էջ:  

4. Դանիելյան Սուրեն, Միջուկի տրոհումը, Սփիւռքահայ գրակա-
նութեան պատմութիւն, գիրք Ա, Երևան 2011, 407 էջ: 

5. «Արեւ» օրաթերթ, Գեղարուեստասիրաց միութիւնը, չորեքշաբթի, 5 
փետրուար, 1930, ԺԶ․ տարի, թիվ 3348:  

6. Գաբրիելյան Վազգեն, Դիտարկումներ գրականության ճանապար-
հին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2018, 345 էջ: 

7. Վահյան Վահե, Մատենախոսական, «Սիոն», Երուսաղեմ, 1933, N9, 
289 էջ:  
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Проблемы литературы арПроблемы литературы арПроблемы литературы арПроблемы литературы армянской диаспоры мянской диаспоры мянской диаспоры мянской диаспоры     
в творчестве Ерванда Азатянав творчестве Ерванда Азатянав творчестве Ерванда Азатянав творчестве Ерванда Азатяна    

Зарманян ЭрминеЗарманян ЭрминеЗарманян ЭрминеЗарманян Эрмине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: Ерванд Азатян, диаспора, армянская литература 
диаспоры, творческая атмосфера, проблема искажения языка, отсутствие 
национальной почвы, нарушенные измерения ценностей, западноармянс-
кий язык, литературные амбиции 

 В статье представлены проблемы литературы армянской диаспоры, к 
которым не раз обращался литературовед Ерванд Азатян в ходе своей 
научной и редакционной деятельности. Мы представили поднятые 
литературоведом вопросы, касающиеся регресса современной армянской 
литературы диаспоры, языковых проблем, необходимости создания 
соответствующей литературной атмосферы и те трудности, которые 
преодолевают армянские писатели диаспоры. В данной статье мы 
рассмотрели ряд ключевых вопросов, которые относятся к литературной 
среде армян диаспоры, ее представителям, творческому наследию и 
другим многочисленным проблемам. 

 Литературовед Ерван Азатян говорит о необходимости национальной 
почвы для развития литературы, затем обращается к судьбам писателей за 
пределами Родины, о темах и вызовах литературы, которые обусловлены 
реалиями современного мира. Ерванд Азатян проводит параллели с 
восточными армянами, чье новое литературное поколение достигло 
больших успехов, так как имело возможность продолжить традиции 
старшего поколения, в то время как у молодого поколения 
западноармянских писателей не было возможности приобщиться к этой 
традиционной преемственности.  

 С момента образования армянской диаспоры литературная среда в 
разных колониях развивалась благодаря благоприятной среде разных 
культурных союзов о объединений, созданных под эгидой разных партий 
и организаций. В статье также затрагиваются проблемы творчества 
писателей, проживающих в советские годы за границей, но пишущих на 
восточноармянском, а также писателей-репатриантов с западноармянским 
языковым мышлением. Мы также обращаемся к позиции Ерванда Азатяна 
по вопросу о том, могут ли писатели, переехавшие из Республики Армения 
за границу в последние десятилетия и занимающиеся литературной 
деятельностью, быть частью армянской литературы диаспоры. 
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Problems of Literature of the Armenian Diaspora Problems of Literature of the Armenian Diaspora Problems of Literature of the Armenian Diaspora Problems of Literature of the Armenian Diaspora     
in the Works of Yervand Azatyanin the Works of Yervand Azatyanin the Works of Yervand Azatyanin the Works of Yervand Azatyan    

Zarmanyan HermineZarmanyan HermineZarmanyan HermineZarmanyan Hermine    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Yervand Azatyan, Diaspora, Armenian literature of Diaspora, 
creative atmosphere, language distortion problem, lack of national subsoil, disturbed 
dimensions of values, Western Armenian language, literary ambitions 

 The article presents the problems of Diaspora Armenian literature, which 
literary critic Yervand Azatyan has referred to many times during his scientific and 
editorial activities. We have presented the issues raised by the literary critic 
regarding the modern retreat of the Armenian literature of the Diaspora, the 
language issue, the need to create an appropriate literary atmosphere, the 
difficulties overcoming which the Armenian writer of the Diaspora manages not to 
betray his pen. In this article, we examined a number of key issues related to the 
literary environment of the Armenians of the Diaspora, its representatives, creative 
heritage, existing problems and ways of solution, which have been encountered in 
numerous works of the author over the decades.  

 The literary critic speaks about the urgent need of the national soil of literary 
works, the fate of the writer beyond this soil, the theme and challenges of literature 
due to the realities imposed by the new reality, and draws a parallel with the 
Eastern Armenians, whose new literary generation had good fortune and 
opportunity to continue the elders, from which the young generation of Western 
Armenians, who took refuge in the diaspora after the genocide, was deprived. 

 Since the formation of the Armenian diaspora, the literary environment in 
the different colonies has developed thanks to the favorable atmosphere created by 
the cultural unions created under the auspices of different parties that we have 
spoken about. The article also touches upon the problems of writers living abroad in 
the Soviet years and writing in Eastern Armenian, repatriated, but still with 
Western Armenian linguistic thinking. The article also highlights the position of 
Yervand Azatyan on the issue of whether writers, who moved from the Republic of 
Armenia abroad during the recent decades and engaged in literary activities, could 
be a part of the Armenian literature of the Diaspora, about which he has his own 
interpretation. 

 
 

 

    
        

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    16.02.16.02.16.02.16.02.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    26.02.26.02.26.02.26.02.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 82.02 
Հրապարակախոսական դրամա. Հրապարակախոսական դրամա. Հրապարակախոսական դրամա. Հրապարակախոսական դրամա.     

տարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերումտարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերումտարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերումտարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերում    
    

ԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյան ԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիք 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. քաղաքական դրամա, ագիտպրոպ, դոկու-
դրամա, stand-up կոմեդիա, սոցիալական դրամա, քաղաքական սատիրա, 
հեղափոխություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 
Հրապարակախոսությունը ստեղծագործական ժանր է, որի միջոցով 

բարձրաձայնվում են հասարակական-քաղաքական կարևոր նշանակու-
թյուն ունեցող արդիական երևույթներն ու խնդիրները, որոնք կարող են 
ազդել սոցիումի կարծիքի վրա: Հրապարակախոսությունը հատուկ է թե՛ 
լրագրությանը, թե՛ գեղարվեստական գրականությանը, թե՛ թատրոնին, 
թե՛ կինոյին, թե՛ կերպարվեստին: Անտիկ շրջանում այն դրսևորվել է 
բանավոր, ապա դարերի ընթացքում զարգանալով՝ հասարակության 
ուշադրությունը բևեռել է հրատապ այլ հարցերի վրա:  

Հրապարակախոսությունն իր արտահայտչամիջոցների մեջ ներա-
ռում է հեգնանք, սարկազմ, հումոր, փաստական տարաբնույթ նյութեր, 
որոնց միջոցով հասարակական-քաղաքական տեսանկյունից տրվում են 
հեղինակի գնահատականները և նշում առաջադրած խնդիրներին հաս-
նելու ուղիներն ու հնարավոր միջոցները, իսկ քաղաքացիական տրա-
մադրությունների հիմքում հասարակական մտահոգությունն է:  

Հասարակական-քաղաքական կամ գիտական-փիլիսոփայական 
խնդիրները գեղարվեստական գրականության տիրույթում դիտարկելիս 
հրապարակախոսական ժանրի միջոցով կարող են արտահայտվել նաև 
հուզական տրամադրություններ։  

 Գեղագիտական առումով հրապարակախոսայնությունը խոսքի 
որակական գիծ է, որը դրամատուրգիական ժանր ներթափանցում է 
հատկապես, երբ աշխարհում տեղի են ունենում հեղափոխություններ 
կամ աշխարհաքաղաքական այլ իրողություններ: Այդ ժամանակաշրջան-
ներում քաղաքական, ռազմական և երկրի առողջ կառավարման թեմա-
ները նույնպես դառնում են առաջնային: Այս համատեքստում են հաճախ 
ձևավորվում հրապարակախոսական դրամաներըհրապարակախոսական դրամաներըհրապարակախոսական դրամաներըհրապարակախոսական դրամաները, որոնցում կարևոր-
վում են բարոյահասարակական-բարոյախրատական գաղափարները: 
Կերպարները հաճախ լրագրային ոճով, մերկապարանոց տեքստերով 
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կարող են ուղղակիորեն դիմել հանդիսատեսին, կոչ անել կամ մղել որևէ 
գործողության քաղաքական կյանքում՝ պրոպագանդելով այս կամ այն 
երևույթը կամ անհատին: Այս դրամաները վայելում են մասսայականու-
թյուն: Այսօրինակ դրամաների համար հենք են ծառայում նաև փաստը, 
փաստաթուղթը, վավերագրականությունը: Նկատելի են սոցիալական 
սուր խնդիրները և հեղինակի դիրքորոշումն արտահայտելու անթաքույց 
միտումները: 

Հրապարակախոսական ժանրին հատուկ տարրերը՝տարրերը՝տարրերը՝տարրերը՝ հրապարակա-
խոսայնությունը, ճակատային ռազմահայրենասիրությունը, որևէ գաղա-
փարի արտահայտությունը բացահայտ պրոպագանդիստական եղանա-
կով, կոչ-դիմումները հանդիսատեսին, կարող են հայտնվել բազմաժանր 
պիեսներում, որտեղ, կախված դրամայի բնույթից, հեղինակը կարող է 
կերպարի միջոցով արտահայտել իր գաղափարներն ավելի բաց, երբեմն 
էլ՝ ճակատային կերպով:  

Հրապարակախոսական դրամայի մասին մինչ օրս համակողմանի, 
ամբողջական ուսումնասիրություն առկա չէ, իսկ որոշ հոդվածներում 
կամ գրքերում [10] նշված եզրույթը նույնպես հստակեցված չէ, կամ 
նշվում է միայն որոշ պիեսներում հրապարակախոսայնության ներթա-
փանցման մասին [4]: 

 Հրապարակախոսությունն իր տարաբնույթ դրսևորումներն ունի 
դրամատուրգիայում: Հրապարակախոսական պիեսներում տարբեր տե-
սանկյուններից կարող են արտացոլվել սոցիալ-հասարակական հարա-
բերություններն ու տրամադրությունները, հանրային կյանքի տարակերպ 
դրսևորումները, մարդ-հասարակություն չկարգավորված հարաբերու-
թյունները, ինչպես նաև՝ ժամանակի սոցիալական իրականության 
ազդակները: 

Սույն հետազոտության առարկան հրապարակախոսական դրաման 
է։ Հետազոտության նպատակը հրապարակախոսական դրամայի ժան-
րային առանձնահատկությունների բացահայտումն է։ Խնդիրներն են 
ժանրի ծագման և զարգացման համառոտ պատմությունը ներկայացնելը, 
ինչպես նաև՝ հրապարակախոսական դրաման կազմող տարրերի և հատ-
կանիշների քննությունը այլ ժանրատեսակներում։ Կիրառել ենք նկարա-
գրական և պատմահամեմատական մեթոդները։  

Հրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշներըՀրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշներըՀրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշներըՀրապարակախոսական դրամայի ակունքները և հատկանիշները    
Հրապարակախոսական-հրապարակային դրամայի ակունքները 

հայտնի են դեռևս անտիկ շրջանից [14]: Որպես առանձին ժանր այն իր 
դրսևորումները գտնում է հատկապես հասարակական-քաղաքական, 
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նախահեղափոխական և հեղափոխական զարգացումների և տեղաշար-
ժերի ժամանակ: Հրապարակախոսական դրաման բազմաշերտ է, ունի ոչ 
ավանդական դրամատուրգիական ձև, հիմնականում ներառում է հասա-
րակական և քաղաքական թեմաներ, որոնք կարող են ներկայացվել 
սատիրայի, սարկազմի շնչով: Հրապարակախոսական տարրեր են 
պարունակում քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, քաղաքական դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, 
standstandstandstand----up up up up կոմեդիան, սոցիալական դրաման:կոմեդիան, սոցիալական դրաման:կոմեդիան, սոցիալական դրաման:կոմեդիան, սոցիալական դրաման: Հրապարակախոսական 
դրամայի գեղարվեստական գլխավոր հատկանիշներն են սուր հեգնանքը 
և հումորը, որոնց շնորհիվ թուլանում են սոցիալական խմբերի միջև 
ագրեսիվ փոխընկալումների օջախները (ագրեսիայի կենտրոնները), և 
մեղմվում են հակասությունները՝ զվարթություն հաղորդելով ընթերցողին 
կամ հանդիսատեսին: Այս դրամաներում սոցիալական, քաղաքական, 
անգամ պատմական դրդապատճառները կմնան արտարվեստային, եթե 
շրջանցվի արվեստի կարևորագույն սկզբունքներից մեկը՝ սիմվոլացումը, 
հատկապես եթե վերոնշյալ հարցերի քննումը ստանձնել են զանգվա-
ծային հաղորդակցության այլ միջոցները: Հեգնանքի և հումորի շնորհիվ 
չեզոքանում է արտարվեստային խնդրառությունը:  

Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են քաղաքական սատիրիկ դրամա-
ները, որոնք իրենց նկատելի ազդեցությունը ունեին հասարակական 
կարծիքի վրա։ Օրինակ՝ Արիստոֆանեսի «Հեծյալներում» թիրախավոր-
վում էր Կլեոնը, իսկ վերածնության դարաշրջանի երկերից հայտնի է 
Վիլյամ Շեքսպիրի «Ռիչարդ Երկրորդ» (1595) քրոնիկոնը [18] և այլն:  

Քաղաքական դրՔաղաքական դրՔաղաքական դրՔաղաքական դրամա, էպիկական թատրոն, դրամաամա, էպիկական թատրոն, դրամաամա, էպիկական թատրոն, դրամաամա, էպիկական թատրոն, դրամա----պրիտչա, պրիտչա, պրիտչա, պրիտչա,     
թերթթերթթերթթերթ----թատրոններ, քաղաքական սատիրաթատրոններ, քաղաքական սատիրաթատրոններ, քաղաքական սատիրաթատրոններ, քաղաքական սատիրա    

Քաղաքական դրաման ընդլայնում է լսարանը, մասնավորապես, 20-
րդ դարի առաջին կեսին. այն հասարակության ավելի լայն հատվածնե-
րին թատրոն բերելու ձգտում ունի. բուրժուական թատրոնի հանդիսա-
տեսի շրջանակն առավել նեղ էր: Դուրս գալով թատրոնի փակ տարածու-
թյունից՝ հրապարակախոսական դրաման հայտնվում է բաց տարածքնե-
րում՝ շուկաներում, զբոսայգիներում, թանգարանների բակերում, ռեստո-
րաններում և այլն: Հաճախ նաև նատուրալիզմի տարրեր են ներթափան-
ցում այս դրամաների մեջ: Քաղաքական հեգնանքը դինամիկ է դարձնում 
ժանրատեսակը, դառնում է նրա առանցքային համեմունքը՝ աղը: Այս 
առումով Հենրիկ Հովհաննիսյանը գրում է. «Կա մի բան թատրոնում, որ 
երբեք չի հնանում, հավերժական է, ինչպիսին էլ լինի նրա դրսևորման 
կերպը: Դա հեգնանքն է: Դրանով են օտարվում բոլոր տեսակի կրքերը... 
Դրամատուրգիական արժեքները դրանով են կենսունակ ու արդիական 
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բոլոր ժամանակների համար» [3, 36], իսկ ըստ Ֆ. Շլեգելի՝ «հեգնանքն 
արվեստի բարձրակետն է» [19, 3]:        

Քաղաքական դրամաների համատեքստում իրենց ծանրակշիռ դերն 
ունեն Բերթոլդ Բրեխտը [15], Պետեր Վայսը [20] և այլք: Այս դրամաներն 
իրենց մեջ սովորաբար ունենում են սոցիալական շերտ: Քաղաքական 
դրամաներ գրել են նաև շոտլանդացի թատերագիր Ջոն ՄըքԳրեթը [17], 
բազմաթիվ մրցանակների արժանացած անգլիացի դրամատուրգ Սըր 
Արնոլդ Ուեսքերը [21] և այլք:  

20-րդ դարում ստեղծվեցին դրամատուրգիական նոր ձևեր՝ էպիկա-
կան թատրոն, դրամա-պրիտչա, հրապարակախոսական դրամա և այլն, 
կոնֆլիկտի նոր տեսակներ, կերպարաստեղծման նոր սկզբունքներ: 
Թերթ-թատրոնների ի հայտ գալը ևս հրապարակախոսական դրամայի 
դրսևորում է. այս դեպքում փորձ է արվում խաղարկային եղանակով 
լսարանին հաղորդելու հրատապ լուրեր, նորություններ. առաջնությունը 
տրվում է թեմային ու քաղաքացիական տրամադրություններին:  

 Հրապարակախոսական դրամայի բազմաթիվ տարրերով քաղաքա-
կան սատիրա1 է Մաքսուել Անդերսոնի՝ Պուլիցերյան մրցանակի արժա-
նացած, պամֆլետ հիշեցնող «Ձեր երկու տները» [13] պիեսը (1933), որի 
վերնագիրը սերում է Շեքսպիրի կերպարներից մեկի՝ Մերկուցիոյի՝ 
«Ժանտախտը լափի ձեր երկու տներն էլ», արտահայտությունից: 
Մ. Անդերսոնի՝ Սոկրատեսի մասին «Ոտաբոբիկ Աթենքում» [12] պիեսը 
(1951) նույնպես ունի հրապարակախոսական տարրեր:  

1930-ական թվականներին ռուսական դրամատուրգիայում ստեղծ-
վեցին հրապարակախոսական պիեսներ, որոնցում ընդգծվում էր 
դրամայի բարոյա-հասարակական բովանդակությունը. այն լուծում էր իր 
ժամանակների հերոսին գտնելու և նրա միջոցով նոր արժեհամակարգի 
մասին խոսելու խնդիրները, ինչպես նաև բարձրաձայնում էր հեղափո-
խությունների նշանակությունների մասին և այլն: Մասսայական ներգոր-
ծությունը, ագիտացիան և պրոպագանդան դարձան այդօրինակ պիես-
ների նպատակը: Մասսայական տեսարաններով, բազմաթիվ գործող 
անձերով լի այդ դրամաներում անտեսվում էին բեմականության մի շարք 
սկզբունքներ, իսկ ոճը լրագրողական էր (Ն. Պոգոդին՝ «Տեմպ» [9], 1929 թ., 

                                                                 
1 Հրապարակախոսականը և քաղաքականն առնչակից, բայց ոչ նույնական 

հասկացություններ են։ Հրապարակախոսականն ավելի ընդգրկուն է։ Այն կարող է 
լինել նաև ոչ քաղաքական, այնինչ քաղաքականը ենթադրում է հրապարակախո-
սություն։ 
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Վ. Վիշնևսկի՝ «Վերջին որոշիչը» [25], 1930 թ., հակաֆաշիստական 
առաջին պիեսներից՝ «Պայքար արևմուտքում» և այլն):  

Ռուսաստանում հրապարակախոսական պիեսներ գրվեցին հատ-
կապես 1970-ական թվականներին: Այս շրջանում ստեղծված հրապարա-
կախոսական պիեսներում հեղինակի տեսակետն ու դիրքորոշումն 
առավել քան բացահայտ էր, հստակորեն ուրվագծվում էր իդեալը՝ 
սոցիալիզմի համատեքստում պահպանելով բարոյական չափանիշները: 
Խորհրդային շրջանում, արդեն, առաջ էին քաշվում գերիշխող քաղաքա-
կան իդեալներն ու տեսությունները, մարքսիստական գաղափարախո-
սությունը՝ ի նպաստ կոմունիզմի: Հրապարակախոսական դրամայում 
հաճախ թատերագիրը բաց, ճակատային տեքստեր է գրում, բարձրաց-
նում սոցիալական և հասարակական սուր խնդիրներ, պաթետիզմով, 
սարկազմի կամ սատիրայի միջոցով անդրադառնում քաղաքական 
կյանքին: Կան բազմաթիվ հրապարակախոսական (աուդիո) լսաներկա-
յացումներ ևս, որոնցից ամենահայտնիներից Միխայիլ Շատրովի՝ Լենինի 
մասին հրապարակախոսական «Այսպես կհաղթենք» դրամայի մոտիվնե-
րով ստեղծած ներկայացումն է, որը բեմադրվել է ՄԳԱԹ-ում: «Հաղթելու 
մեծ գիտությունը» թատերախոսականում Ն. Պոտապովը նշում է պիեսի 
ժանրի և ոճի հրապարակախոսային լինելու մասին [24]: Մ. Շատրովն 
ինքն է իր պիեսներն անվանել «հրապարակախոսական դրամա» կամ 
«հրապարակախոսական ողբերգություն» [11] («Կապույտ նժույգները 
կարմիր խոտի վրա», 1977 և «Այսպես կհաղթենք», 1981): Հայտնի է նաև 
Վլ. Կիրշոնի «Ռելսերը զնգում են» [5] պիեսը (1928), որը, ըստ 
Պ. Ա. Մարկովի՝ պատումներից տարբերվում է իր կառուցման մեթոդով, 
իսկ կյանքից ամենատիպական պատկերներ ընտրած հեղինակի՝ 
Կիրշոնի մասին նշում է. «Կիրշոնը կարողանում է ստիպել մարդկանց 
հավատալ պատկերված իրադարձություններին» [6, 230]:  

Հրապարակախոսական դրամաներում Պ. Ա. Մարկովը տեսնում է 
արժեքների վերագնահատություն. «Մեկնաբանության պահը հատկապես 
կարևոր է հրապարակախոսական պիեսների առնչությամբ, քանի որ 
որոշիչ են դառնում ժամանակակից կյանքի խնդիրները։ Հրապարակա-
խոսական կատակերգությունը կամ դրաման մշտապես կյանքի մեկնա-
բանությունն է: Ինչպես ցանկացած մեկնաբանություն, դրանք ևս թելադ-
րում են իրականության գեղարվեստական վերափոխումը։ Լուսանկար-
չությունը գաղափարական դրամայի ամենավատ թշնամին է... Նայելով 
ժամանակակից կյանքի խնդիրներին՝ հանդիսատեսը ցանկանում է 
ներթափանցել դրանց էության մեջ» [6, 228]:        
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ԱգիտպրոպԱգիտպրոպԱգիտպրոպԱգիտպրոպ    
«Ագիտացիա» և «պրոպագանդա» բառերից ստեղծված ագիտպրոպը 

նույնպես կրում է հրապարակախոսական ժանրի հատկանիշներ, 
սկզբնավորվել է, մասնավորապես, 1917 թվականին Ռուսաստանում, 
Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունից հետո, իսկ 1919 թվականից հետո 
տարածում է գտել նաև Գերմանիայում: Ագիտացիայի միջոցով, որը 
հիմնականում հրապարակախոսական բնույթի էր, հեղինակները փոր-
ձում էին ներազդել հասարակական կարծիքի վրա, սոցիումին տրամա-
դրում էին դեմ կամ կողմ լինել այս կամ այն սոցիալ-քաղաքական 
հարցին, իսկ պրոպագանդայի միջոցով գաղափարապես աջակցում էին 
կառավարությանը կամ որևէ քաղաքական գործչի: Ագիտպրոպի խնդիրը 
թատերականացված եղանակներով գեղարվեստական ներգործությունն 
էր: Տեքստերը դյուրամարս էին, երբեմն՝ պարզունակ, մատչելի հասարա-
կության գրեթե բոլոր շերտերի համար, ասելիքը ճակատային էր:  

Հայ դրամատուրգիայում ագիտպրոպի արտահայտություն է Եղիշե 
Չարենցի «Կապկազ (թամաշա)» ստեղծագործությունը [4, 55-91]: 

 
Ըստ Պատրիս Պավի՝ ագիտպրոպը «ագիտացիոն խաղ է թատրոնի 

հետ» կամ «տեղեկատվություն՝ ուժեղացված բեմական էֆեկտներով». 
««Ագիտպրոպը» հայտնվեց հանկարծակի, սուր քաղաքական ճգնաժամի 
պահին, երբ պարզ դարձավ, որ հումանիստական և «բուրժուական» 
ժառանգությունը անպիտան է և հնացած. այն հեռանում է ասպարեզից 
իրավիճակի կայունանալուց անմիջապես հետո (ֆաշիզմի, ստալինիզմի, 
բայց նաև ազատական համակարգի պայմաններում, բոլոր հարվածներին 
դիմանալու միջոցով), երբ իշխանությունն այլևս չի հանդուրժում այլախո-
հությունը։ Մյուս կողմից, հենց ասելիքը կորցնում է իր արդիականու-
թյունը, ագիտպրոպը հակվում է ուսանելիության. նրա համակարգվածու-
թյունն ու մանիքեիզմը2, փոխանակ օգնելու հասարակությանը գաղափա-
րապես աճելու, ժպիտ են առաջացնում» [8, 344-345]:  

Դոկումենտալ դրամաԴոկումենտալ դրամաԴոկումենտալ դրամաԴոկումենտալ դրամա    
Դոկումենտալ դրամայում վավերագրական նյութի օգտագործմամբ և 

օգնությամբ շեշտվում են փաստերը: Այն իր մեջ կարող է ունենալ հրա-
պարակախոսական թանձր շերտ, ներառել փաստական նյութեր իրակա-
նությունից (օրինակ՝ ֆաշիզմի, համաշխարհային պատերազմի հան-

                                                                 
2 Արևելքում ու Արևմուտքում տարածված փիլոսոփայական ու կրոնական 

դոկտրին:    
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ցանքների մասին և այլն), և ակնհայտորեն արտահայտել հեղինակի 
դիրքորոշումը, տեսակետը: Թե՛ հրապարակախոսական, թե՛ դոկումեն-
տալ դրամաներում, կարևոր և արդիական են փաստերի իսկությունն ու 
դրանց մասին տեղեկատվությունը, սակայն առաջնայինը դրանցում հար-
ցերի մեկնաբանությունը, քննումը և էմոցիոնալ գնահատականն է:  

Հայ դրամատուրգիան հարուստ չէ հրապարակախոսական դրամա-
ներով: Խորհրդային շրջանում գրվել են պիեսներ, որոնք հարուստ էին 
կոմունիստական գաղափարախոսությամբ, բեմադրվում էին, հայտնվում 
էին խաղացանկերում և ունեին պարտադիր ծրագրային նշանակություն:  

Կան վավերագրական բնույթով հրապարակախոսական դրամաներ, 
որոնք կարող են նաև պատմական հենք ունենալ, մինչդեռ ամեն պատ-
մական դրամա չէ, որ կարող է լինել հրապարակախոսական կամ 
պարունակել հրապարակախոսական տարրեր: 

Այս տեսանկյունից ուշագրավ է Պերճ Զեյթունցյանի «Ոտքի՛, դատա-
րանն է գալիս» պատմական դրաման, որում նկատելի են հրապարակա-
խոսական տարրեր և հատկանիշներ՝ «Նիմայեր - Թուրք ժողովուրդը 
պատասխանատու չէ ո՛չ պատերազմի, ո՛չ էլ ջարդերի համար, ինչպես և 
պատասխանատու չէ գերմանացի ժողովուրդը։ Ժողովուրդներն ավելի 
բարձր են կանգնած կառավարություններից։ Իսկ Թալեաթ փաշան խնդրո 
առարկա է դարձել ոչ թե պատերազմ հայտարարելու, այլ հայերին տեղա-
հանելու ու կոտորելու համար։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է 
այս խնդրի մեջ քաղաքականություն խառնել։ Ստորության այս թագավո-
րության մեջ փոշիանում է ամեն տեսակի քաղաքականություն» [1, 69]։ 
Զեյթունցյանի վերոնշյալ պիեսում առկա հրապարակախոսական տար-
րերին իր մի հոդվածում անդրադառնում է Սառա Նալբանդյանը. «Ստեղ-
ծագործության մեջ ոչ միայն հստակ զգացվում է հեղինակի դիրքորո-
շումը, որն արդեն իսկ անցանկալի է վավերագրական ժանրում, երկար 
երկխոսություններն այստեղ երբեմն հրապարակախոսական տեքստի 
տեսք են ընդունում, ընդ որում, տողարանքներում պարզ կարդացվում են 
գրողի մեկնաբանությունները» [7, 579]։  

Հրապարակախոսական տարրեր պարունակելու տեսանկյունից 
ուշագրավ է նաև Սամվել Խալաթյանի «Արտավազք հինգաստղանի» 
ֆարսը, որում Արտավազդ արքայի մենախոսության միջոցով, դառը, հեգ-
նական, ողբերգական շնչով, հեղինակը բարձրաձայնում է երկիրը 
անդունդի եզրին հասցնելու հիմնախնդիրները. «Դուք չգիտեք՝ ո՞վ եք դուք 
և արտե՞ղ եք դուք… Շրջեցի ձեր հայոց մայրաքաղաք Երևանում և 
անհասկանալի աշխարհներ տեսա՝ «Ձկների աշխարհ», «Մարմարի 
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աշխարհ», «Կոշիկի աշխարհ», «Ներկերի աշխարհ», «Կահույքի 
աշխարհ»… Ես հարցրի՝ որտե՞ղ է հայոց աշխարհը… Եվ ի՞նչ իմացա, օ՜ 
Արամազդ, ի՛նչ իմացա… Պարզվեց, որ ամբողջ Հայոց աշխարհը տեղա-
վորել եք մեկ քաղաքի մեջ՝ Զեյթունը, Արեշը, Կիլիկիան, Մարաշը, Արաբ-
կիրը… Ինչպիսի դժբախտություն: Մի՞թե ես այսպիսի երկիր եմ թողել 
ձեզ…» [2, 202]: 

Տրիբունալային դրամաՏրիբունալային դրամաՏրիբունալային դրամաՏրիբունալային դրամա    
Հրապարակախոսական դրամայի տարրեր և հատկանիշներ ունեն 

նաև, այսպես կոչված, տրիբունալային դրամաներըտրիբունալային դրամաներըտրիբունալային դրամաներըտրիբունալային դրամաները,,,, որոնք վավերագրա-
կանության տիրույթում են: Տրիբունալային դրամաներում գրեթե միշտ 
առկա են հրապարակախոսական հատկանիշները և առանցքային նշա-
նակություն ունեն արձանագրությունները և փաստաթղթերը: Այդօրինակ 
գործերից հայտնի է Է. Պիսկատորի «Ի հեճուկս ամենի» երկը (“Trotz 
Alledem”), որը չի հրատարակվել, չի պահպանվել հեղինակի ձեռագիրը, 
սակայն հաճախ է անդրադարձ կատարվել այս դոկումենտալ դրամային, 
նրա կառուցվածքին [16]: Այս առիթով Սառա Նալբանդյանը գրում է. «Ի 

տարբերություն Պիսկատորի պիեսի, որը ստեղծվել է իրական ելույթ-
ների, թերթերից վերցված հատվածների և հրապարակախոսական այլ 
նյութերի հիման վրա, տրիբունալային դրամայում օգտագործվում են նաև 
դատական արձանագրություններ, բայց դրանք միավորված են կազմման 
կամ խմբագրման մեթոդով. դրամատիկ տեխնիկա, որը գրեթե աներևա-
կայելի էր մինչև 20-րդ դարը: Իր մաքուր ձևով տրիբունալային դրաման 
ենթադրում է միայն արձանագրության խմբագրում և բացառում է այլ 
փաստաթղթերի օգտագործումն այնպես, ինչպես սովորական տեխնի-
կայի օգտագործումը (տեսարաններ ավելացնելը, երկխոսություններ 
կազմելը)» [7, 577]:  

 21-րդ դարում ևս գրվել են այս ժանրատեսակին պատկանող գործեր. 
շվեդ ճանաչված դրամատուրգ Լարս Նուրենի «Ի հիշատակ Աննա 
Պոլիտկովսկայայի» [27] պիեսը նույնպես հրապարակախոսական էր 
(2007):  

Stand UpStand UpStand UpStand Up    կոմեդիակոմեդիակոմեդիակոմեդիա    
Հրապարակախոսական դրամայի յուրօրինակ արդի ձևերից մեկն էլ 

Stand Up    կոմեդիան է, որտեղ հիմնականում երգիծանքի միջոցով բացա-
հայտում է հասարակական, սոցիալական և քաղաքական ամենահրա-
տապ խնդիրները: Եթե դասական դրամաներում հեղինակի դիրքորո-
շումը և տեսակետը հստակորեն չեն երևում, ապա Stand-up-ի տեքստե-
րում դրանք ավելի քան պարզորոշ են: Stand Up կոմեդիայի արմատները 



– 163 – 
 

գալիս են դեռևս անտիկ շրջանից, սկզբնավորվել են բուռլեսկից, վոդևիլից 
և իրենց ամբողջական արտահայտությունն են գտել դեռևս 1970-ական 
թվականներին, մասնավորապես, ԱՄՆ-ում:  

20-րդ դարի առաջին կեսին, հատուկ այս ժանրի համար գրվեցին 
առանձին տեքստեր: Ամերիկացի նշանավոր գրող Մարկ Տվենը համար-
վում է Stand-up-ի սկզբնավորողներից: Իր հրապարակային ելույթների 
ժամանակ նա, որպես երգիծական մենախոսություն, ընթերցում էր իր 
տեքստերից, թեև նրա ժամանակներում ժանրը, որպես այդպիսին, դեռևս 
ձևավորված չէր: Երգիծական այդօրինակ մենախոսություններից մեկի 
ժամանակ Մարկ Տվենը կարդում է «Սենդվիչ կղզիների մեր ընկեր վայրե-
նիները» (1866) գործը [23]:  

Stand Up կոմեդիաներն ունեն իրենց ենթաժանրերը՝ ուղղված 
հատուկ լսարաններին: Հիմնականում գործող անձը երգիծական մենա-
խոսության ներքին հաղորդագրությունը փոխանցողն է, որ ուղիղ դիմում 
է հանդիսատեսին: Ներկայացման ժամանակ հաճախ դերասանը կարող է 
նաև ստեղծաբանել՝ ինտերակտիվ փոխադարձ շփումներ ունենալով 
հանդիսատեսի հետ: Այս շոուները կարող են անցկացվել ամենատարբեր 
վայրերում՝ թատրոններում, հրապարակներում, ակումբներում և այլն: 
Այս համատեքստում՝ հայտնի են հատկապես ճապոնական մենզեյը3 
(ManzaiManzaiManzaiManzai (漫才), իտալական մաչիետտան4 և այլն: Հրապարակախոսական 
տարրերով գրական հենք ունեցող ինքնաստեղծվող պերֆորմանսներ 
նույնպես կարող են ձևավորվել Stand-up ելույթների ժամանակ:  

Հաճախ բեմադրվում են նաև սոցիալ-հրապարակախոսական դրա-
մաներ, որոնցում, ինչպես Պավի Պատրիսի «Հարված» [8] ներկայացման 
մեջ, առանձնանում են ժողովրդական լայն զանգվածներին հուզող բազ-
մաթիվ հիմնախնդիրներով թեմաները՝ էկոլոգիական աղետներ, արհես-
տական ինտելեկտ, չիպավորում, սոցիալական ճգնաժամեր, գործադուլ-
ներ, սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական համակարգերում առկա 
անարդարություններ, բախումը դրանց հետ, աշխարհաքաղաքական 
տեղաշարժեր, գործադուլներ, քաղաքական գործիչների վրա ազդելու 
գործողություններ, և այլ երևույթներ:  

                                                                 
3 Մենզեյը սովորաբար ունենում է երկու կերպար, որոնք իրար չեն հասկա-

նում, իսկ թյուրըմբռնումը դառնում է զավեշտալի:    
4 Մաչիետտան իտալական կոմեդիայի տեսակ էր, որը բաղկացած էր մենախո-

սություններից՝ լի չափազանցություններով, սատիրիկ տարրերով (ուշ 1800-
ականներից մինչև 1900-ականների երկրորդ կեսը):    
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21-րդ դարի համաշխարհային գրականությունը հարուստ է երկերով, 
որոնց հիմքում ժանրային փոխներթափանցումներն են: Ու թեպետ հրա-
պարակախոսական դրաման բնույթով առանձնանում է մյուս ժանրատե-
սակներից, այնուամենայնիվ, փոխկապակցված է սոցիալական դրամայի 
հետ, որն անդրադառնում է հեղափոխությունների համակարգային 
փոփոխություններին և գեղարվեստական փոխակերպումներով տրվող 
պատերազմների թեմաներին: Այս համատեքստում՝ ամերիկացի նշանա-
վոր դրամատուրգ Էլմեր Ռայսը, որ «Կենդանի լրագիր» թատրոնի ջատա-
գովներից էր, դրաման համարում էր հասարակության մեջ սոցիալական    
փոփոխության գործիք [22]:     

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Հրապարակախոսության միջոցով բարձրաձայնվում են հասարակա-

կան-քաղաքական կարևոր նշանակություն ունեցող տարբեր խնդիրներ։ 
Հրապարակախոսությունը կարող է դրսևորվել և՛ լրագրության, և՛ 
գեղարվեստական գրականության, և՛ կերպարվեստի, և՛ թատրոնի ու 
կինոյի տիրույթներում։ 

Հրապարակախոսական ժանրը հասարակական-քաղաքական և 
գիտական-փիլիսոփայական խնդիրներին գրականության տիրույթում 
հաղորդում է որոշակի հուզականություն, որի հիմքում հեղինակ-քաղա-
քացու մտահոգությունն է։ 

Որպես առանձին ժանր՝ այն հանդես է եկել հատկապես քաղա-
քական կյանքի վայրիվերումների, նախահեղափոխության և հեղափո-
խության շրջաններում (օրինակ՝ 1917-19 թթ.):  

Հրապարակախոսական թանձր շերտ կամ տարրեր ունեն քաղաքա-
կան դրաման, ագիտպրոպը, դոկուդրաման, stand-up կոմեդիան, սոցիա-
լական դրաման և այլն: Հրապարակախոսական դրաման փոխկապակց-
ված է սոցիալական դրամայի հետ. այն անդրադառնում է սոցիալ-հասա-
րակական համակարգային փոփոխություններին, պատերազմներին, 
հեղափոխություններին:  

21-րդ դարում հրապարակախոսական դրամայի ժանրատեսակ-
ներից ակտիվ է հատկապես դոկուդրաման, հրապարակախոսական 
տարրեր կան Stand-up երգիծական մենաներկայացումներում:  

Սույն հոդվածում պատմահամեմատական և նկարագրական 
մեթոդների օգնությամբ ներկայացրել ենք հրապարակախոսական դրա-
մայի ծագման և զարգացման պատմությունը, հրապարակախոսական 
տարրերի և հատկանիշների դրսևորումները այլ ժանրատեսակներում՝ 
քաղաքական դրամա, ագիտպրոպ, դոկուդրամա, stand-up կոմեդիա, 
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սոցիալական դրամա։ Ընդհանրացրել ենք հրապարակախոսական դրա-
մայի բովանդակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները։ 
Հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել պատմական, հասարակական-
քաղաքական այն իրադարձություններին, որոնք նպաստել են ժանրատե-
սակի ձևավորմանը և զարգացմանը։ Անդրադարձել ենք նաև ժանրատե-
սակի գլխավոր գեղարվեստական հնարքներին՝ հեգնանքին և հումորին, 
որոնց շնորհիվ թուլանում են ագրեսիայի կենտրոնները՝ զվարթություն 
հաղորդելով ընթերցողին կամ հանդիսատեսին։ 
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Зограбян ЭльфикЗограбян ЭльфикЗограбян ЭльфикЗограбян Эльфик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: политическая драма, агитпроп, докудрама, стендап-
шоу, социальная драма, политическая сатира, революция 

 Публицистика – тип общественно-политической литературы, в 
которой поднимаются те актуальные жизненные события и вопросы, 
которые могут повлиять на общественное мнение. Публицистика харак-
терна для журналистики, художественной литературы, театра, кино и 
изобразительного искусства. Публицистическая драма выражает общест-
венные настроения, суматоху общественной жизни, неурегулированность 
отношений человека и общества. Как отдельный жанр он возник особенно 
в периоды политических потрясений в предреволюционный и револю-
ционный период.  

В 1930-е годы в русской драматургии было написано несколько 
публицистических пьес, где главным было использование социально-
нравственного содержания драмы: она перед собой поставила задачу найти 
героя своего времени, и через него рассказать о новой системе ценностей, 
например, о значении революций и т.д. 

Политическая драма, агитпроп, докудрама, стендап-комедия, 
социальная драма и т.п. имеют толстый слой или элементы публицистики. 
Публицистическая драма переплетается с социальной драмой, она 
обращается к институциональным изменениям, войнам, революциям. 
Особенно в публицистических пьесах наиболее ярко выражаются общест-
венные настроения, отражаются перипетии общественной жизни, 
включаются неустоявшиеся общественно-человеческие отношения, 
сигналы социальной действительности времени. В данной статье с 
помощью историко-сравнительного метода представлена история возник-
новения и развития публицистической драмы, проявления элементов пуб-
лицистики в других жанрах. Мы обобщили содержательно-структурные 
особенности публицистической драмы. Особое внимание было уделено 
историческим, общественно-политическим событиям, которые способст-
вовали становлению и развитию жанра. Мы коснулись основных художест-
венных приемов жанра - иронии и юмора, благодаря которым ослабляются 
очаги агрессии, доставляя радость читателю или зрителю. 
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Zohrabyan ElfikZohrabyan ElfikZohrabyan ElfikZohrabyan Elfik    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: political drama, agitprop, docudrama, stand-up comedy, social 
drama, political satire, revolution 

 Publicistic drama expresses the public moods, the collapses of public life, 
unregulated human and social relations. As a separate genre it has appeared 
especially in the periods of political upheavals, pre-revolution and revolution. 
Political drama, agitprop, docudrama, stand-up comedy, social drama, etc. have 
heavy layers or elements of public discourse. Publicistic drama is intertwined 
with social drama. It addresses institutional change, wars, revolutions. In the 
21st century, the genre of publicistic drama continues to be active especially the 
docudrama. There are publicistic elements in stand-up comedies and plays of 
various genres. 

Publicity is a type of socio-political literature that raises current life events 
and issues that may influence public opinion. Especially in public discourse 
plays, the public moods are most vividly expressed, the ups and downs of public 
life are reflected, the unsettled human-society relations, and the signals of the 
social reality of the time are included. In this article, with the help of the 
historical-comparative method, we have presented the history of the origin and 
development of public discourse drama, the manifestation of elements of public 
discourse in other genres. We have paid special attention to the historical, and 
socio-political events that have contributed to the formation and development 
of the genre. We have referred to the main artistic techniques of the genre – 
irony, and humor, due to which the centers of aggression are weakened, giving 
joy to the reader or the audience. 
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ՀՏԴ 821.19 

Վահե Օշականի1950Վահե Օշականի1950Վահե Օշականի1950Վահե Օշականի1950----60606060----ական թվականների ական թվականների ական թվականների ական թվականների 
ստեղծագործությունը. ստեղծագործությունը. ստեղծագործությունը. ստեղծագործությունը. ««««ՄարդՄարդՄարդՄարդ» » » » ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը 

««««ՊատուհանՊատուհանՊատուհանՊատուհան» » » » և և և և ««««ՔաղաքՔաղաքՔաղաքՔաղաք»»»»    ժողովածուներումժողովածուներումժողովածուներումժողովածուներում    

Համբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան Նաիրա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Վահե Օշական,    մարդ-ֆենոմեն, քաղաքի 
քրոնոտոպ, լեզվագիտակցություն, տեքստ, իրադարձականություն, Աչք 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան: : : : 1956 թվականին տպագրվում է Վահե Օշականի բանաս-
տեղծությունների առաջին ժողովածուն՝ «Պատուհան» [7], իսկ 1963 թվա-
կանին լույս է տեսնում հեղինակի «Քաղաք» [8] բանաստեղծությունների 
ժողովածուն: Բանաստեղծական այս ժողովածուներից սկսած Վահե 
Օշականը ստեղծել է աշխարհի համար բաց, գործող, դասականությունից 
հեռու, աշխարհի քաոսը, անազատությունն ու անարդարությունը 
տեքստի ներքին տիրույթում երևութացնող երկեր, որոնցում նա գործում է 
ոչ իբրև կենսագրական կամ հոգեբանական անհատ, այլ աշխարհը, 
մարդը, ազգը և գրականությունը միավորող և սեփական ինքնության 
գիտակցությունն ունեցող մտավորական:  

1950-ական թվականների Փարիզի էքզիստենցիալիստական դպրո-
ցում կրթված և ձևավորված երիտասարդ Օշականը գրականության մեջ 
իր առաջին քերթվածները տպագրեց ՀՅԴ անդամ դառնալուն զուգահեռ: 
Բեյրութում և Միացյալ Նահանգներում լույս տեսած արձակ բանաստեղ-
ծությունների ժողովածուները երևույթ էին իր ժամանակի հայ պոեզիա-
յում: Էքզիստենցիալիզմի ներդրումներից ազդված Վահե Օշականը զար-
գացրեց աբսուրդի պոեզիայի գաղափարը: Հեղինակի պատմվածքների 
որոշ ժողովածուներ տևական հետք են թողել Սփյուռքի, ինչպես նաև ներ-
հայաստանյան ընթերցողների վրա, քանի որ նրանցում մերժվում էին 
սփյուռքում ընդունված կարծրատիպերը, շաբլոնները, և սփյուռքյան 
իրականության տաբուները հետազոտելու արդյունքում հեղինակն 
ստեղծում էր ավանդույթները ապակառուցող երկեր, որոնցում արդեն 
1970-ականներին առանձնահատուկ մոտեցմամբ և ընդդիմախոսությամբ 
անդրադառնում էր հայկական ահաբեկչության հարցին:  

Վահե Օշականի մասին ընկերները և հարազատները արտահայտ-
վում են հետևյալ կերպ. «Վահէ Օշական կեանքի եւ արուեստի երեւոյթ-
ները կ'ընկալէ ո՛չ թե միտքով կամ ջիղերով, այլ՝ հոգիի ամբողջ բարդ 
կառույցով: Տեւական ճակատում մըն է ջանքը իրեն համար, հակադրու-
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թիւնը ներքին իր աշխարհին եւ արտաքին իրականութեան: Որեւէ բան 
կ'ընդունի կամ կը մերժէ՝ ամբողջութեամբ: Ինքզինք կը դնէ նաեւ գրածնե-
րուն մէջ՝ ինչ ալ ըլլան անոնք: Եւ, ի վերջոյ, քերթուած ստորագրէ թէ 
օտար գրականութեան մը նուիրուած յօդուած, գրողի մը մասին խօսի թէ 
նկարիչի մը՝ ինքզինք կու տայ ամէն բանէ առաջ, որ ներաշխարհը կը 
դրսեւորէ, իր տագնապը կ'արտայայտէ» [2, 2]:  

Իր առաջին՝ «Պատուհան» ժողովածուի առիթով ինքը՝ Վահե Օշա-
կանը, գրում է. «այս անցեալը… թէ՛ ներկան, թէ՛ ալ ապագան կը պարու-
նակէ, թէ՛ բառ է, թէ՛ ալ շօշափելի, կոյր, անտեսանելի իրականութիւն» [4, 
58]: Նա աշխարհաքաղաքացի էր և փառաբանում էր իր տեղաշարժերը և 
«Քաղաքը» ժողովածուի տպագրությունից հետո մարդկանց ուղղորդում 
էր շարժվելու, կաթվածահար չլինելու մեկ վայրում և փոխելու շրջակա 
միջավայրը:  

Մարդը և քաղաքըՄարդը և քաղաքըՄարդը և քաղաքըՄարդը և քաղաքը: : : : Աշխարհի և մարդու՝ անդարձորեն անիմաստ և 
պատահական լինելու և ունայնության գաղափարներին Վահե Օշականը 
անդրադարձել է դեռևս «Պատուհան» և «Քաղաք» ժողովածուներում՝ միա-
ժամանակ հարցադրելով՝ կա՞, թե՞ չկա իր երևակայած կամ պատկերաց-
րած Աստվածը, և եթե Նա փոխաբերություն չէ, արդյո՞ք տեսնում կամ 
լսում է իրեն, քանի որ որոշակի տարածական և ժամանակային ռեզոնան-
սում գոյաբանական այսօրինակ անձկությունը իր դրսևորումով՝ ըմբոս-
տությամբ, դառնում է նույնիսկ անհեթեթ: Սույն երևույթի էքզիստենցիալ 
պատճառականությունը և նրա հետևանքը Օշականը տեսնում է կյանքի 
հարահոսության մեջ մխրճվել-մնալու՝ հարմարվելու մեջ, որն արտա-
հայտվում է կյանքի ռիթմերը զգալու անկարողությամբ և թմբիրով, որ 
բացատրվում է սփյուռքի լինելության և գոյութենական քաոսով, որի մեկ 
մասնավոր արտահայտությունն էլ հեղինակի կյանքն է: 

Օշականի տեքստում վերլեզվական գիտակցությունն արձանա-
գրվում է արտաքին աշխարհից ստացվող և կառավարվող զգայական ազ-
դակների միջոցով և ամրապնդվում է որպես հիմնական ընթացք՝ կազմա-
վորելով հեղինակի միտքը, քանի որ այն իրականության մեջ օբյեկտների 
հստակեցման ունակությունն է: Օշականի ստեղծագործության օբյեկտը 
«Պատուհան» ժողովածուում մարդն է, երկփեղկ մարդը, ով իր հոգևոր՝ 
տիեզերական և աստվածային, և մարմնավոր՝ նյութական, ֆիզիկական 
գոյաբանությամբ, որպես ամենամեծ իրադարձություն, մշտադիտարկ-
ման մեջ է հեղինակի կողմից. «Կը դիտեմ մարդը: / Օրերով անշարժ 
անշշուկ, / մարդ կը դիտեմ» [7, 10]: 

Աշխարհում մարդու լինելությունը մարդու կողմից ճանաչելի է նրա 
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սուբյեկտիվության (սուբյեկտիվ Ես-ի) տիրույթում: Մարդը դիտարկվում է 
որպես ինքնավար էակ՝ անկախ օբյեկտիվ պայմաններից և չափանիշնե-
րից: Հետևաբար և՝ նրա ռացիոնալ ճանաչողական գործունեության ինք-
նավարությունը, հոգևոր և բարոյական ուժերը, անգիտակցական-իռա-
ցիոնալ և կամային հատկանիշները ենթադրվում են որպես մարդու ազա-
տության իրական հիմքեր։ Սույնը անհատական մոտեցում է, միաժամա-
նակ՝ սուբյեկտիվ ճանաչողության գոյաբանական ընթացք, որն իրակա-
նանում է լեզվական հատուկ նշանների օգնությամբ: Զգայական վերո-
նշյալ ազդակները լեզվական այսօրինակ նյութի փոխակերպվում են 
լեզվի տիրույթում գիտակցության գերակայության միջոցով, իսկ իմացա-
բանական մակարդակում նույնացվում են լեզվանշանների հետ՝ շփման 
գործընթացում ունենալով օբյեկտիվ աշխարհից հասնող իմացության 
առաջնային պատկերը և պատկերի առարկայական ընկալումը, որը 
օբյեկտների արտաքին ազդակների միջոցով պահպանվող ճանաչողա-
կան գործընթացի հիմնական գործոնն է: «Այս հայ մարդը հայ ապրելու 
կողքին ունի գլխաւոր մտասեւեռում մը՝ թուրքը, որ տիպար ըլլալէ աւելի, 
գաղափար դարձած է, վերացարկուած, անորոշ… Չկրցանք ատել քեզ, 
թշնամին, որովհետեւ քու պատկերդ մեր գանկէն ներս աղոտ ու վերացա-
կան մնաց: Եւ կուգայ ամէն պահու խցկուիլ սերունդներուն կեանքին մէջ: 
Ալ որքան ատեն պիտի հանդուրժենք սա մեռելներուն, որ կ'արգիլեն մեր 
քայլերը: Ազատ ձգեցեք, որ ապրինք» [5, 51-55],– գրում է Մարուշ Երամ-
յանը:  

Ենթադրելի է միտքը (գաղափարը), թե լիիրավ սուբյեկտիվությունը 
ցանկացած օբյեկտիվության գործառական հիմքն է, և որպես մարդու 
իրական էություն՝ նրա ստեղծագործական գործունեության հիմքում է: 
Նման գործունեության մեկնարկային կետը մարդկային գործունեության 
որոշակի տեսակ է, որը ստեղծում է նրա ընկալումների աշխարհը: Ըստ 
էության սույնով է մեկնաբանելի ոչ թե լինելությունն ինքնին-ը, ոչ թե նրա 
գոյության փաստացի օրենքները, գոյաբանությունը, այլ բացատրելի և 
բացահայտելի է ինքնության իմաստը։  

Վահե Օշականի «Պատուհան» և «Քաղաք» ժողովածուների քրոնո-
տոպը քսաներորդ դարն է և քաղաքը, որոնց միջև գրական-մշակութային 
դատարկությունը հեղինակը փորձում է լցնել մարդուց մերժված և կամ 
մոռացված մարդկայնությամբ, որը նրա՝ մարդու անկատարության արդ-
յունքն է: Հեղինակը փորձում է արթնացնել վերջինիս գիտակցությունը, 
որն ըմբռնելի է որպես ոչ նյութական հոգեկան ֆենոմեն և հնարավոր չէ 
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չափել տարածական մեծություններով. լսել կամ դիտարկել դրանք, քանի 
որ լինելության իմաստը հայտնի է առաջին աղբյուրից՝ այն բացահայտող 
առարկայից՝ աշխարհից՝ «Մարդուն գերագոյն ողբերգութիւնը անկատար 
ըլլալու գիտակցութիւնն է եւ կատարեալ ըլլալու անկարողութիւնը, բայց 
ճիշդ այդտեղ է մարդուն հերոսութիւնը՝ որ գիտակցութիւնը կը վերածէ 
ոյժի, Սիզիփոսը ետ վեր՝ գագաթ տանող ձգտումի» [5, 51-55]: 

«Դուն, / որմնադիր սա խժալուր կայարանին / ուրկէ ոչ մէկ գիծ կը 
մեկնի, / ու ճանկերդ որ փորեցին ճգնարանը / շուկաներու, սենեակներու 
– / արդեօք ճանչցա՞ր տառապանքը / մինակութեան, / զայն այսքա՜ն 
առատ բաշխելէ առաջ…» [7, 10]: 

Մարդու ֆենոմենը, և ընդհանրապես, մարդ ֆենոմենը, հնարավոր չէ 
սպառել պոեզիայի կամ արձակի սահմանում, առավել ևս՝ դրանց վերլու-
ծությամբ, քանի որ գրողը կամ վերլուծաբանը մշտապես հասուն է սեփա-
կան գիտակցությունից, իսկ մարդը բազմաբևեռ է, քանի որ միաժամա-
նակ գործում է թե՛ որպես տիեզերական էակ, որտեղ տիեզերքը, համաշ-
խարհային միտքը, նախախնամությունը, բացարձակ ոգին հստակորեն 
որոշարկված համակարգ են ստեղծում, և թե՛ նրա բնականոն էությունը 
ստեղծում է սոցիալ-պատմական օրինաչափություններ, որոնք անխու-
սափելիորեն ճակատագրական բնույթ ունեն: Երևույթը հիմնավորվում է 
անգիտակցականի տիրույթում՝ հիմքում ունենալով գիտակցության ներ-
կայության հատկանիշով թափառող Ես-ը: Ի վերջո մարդն է (որպես 
ֆենոմեն) մշակույթը ստեղծողը։ Մշակույթի ձևերի բազմազանությունն 
արտացոլում է կյանքի որոշակի ոճեր, որոնք, ի վերջո, բացատրվում են (և 
պետք է բացատրվեն) մարդու գոյաբանության հիմնարար կառույցներով։ 
Մարդը իրացվում է մշակութային ձևավորած միջավայրում։  

Մշակութային մարդաբանության կողմնակիցները յուրովի են մեկ-
նաբանում իրականություն և աշխարհ հասկացությունները: Իրականու-
թյունը, ըստ նրանց, մարդու կողմից ընկալվող առեղծվածային և 
օտարվող օբյեկտիվ իրականությունն է, որը մշտապես ներկայի տիրույ-
թում է։ Աշխարհն այն է, ինչ մարդն արդեն մեկնաբանել է. ինչպես է նա 
ապրում, ինչն է կարևոր նրա համար գոյաբանական որոշակի շրջանակ-
ներում: «Մարդը,– գրում է գերմանացի մշակութաբան և մարդաբան Էրիխ 
Ռոթհաքերը,– ապրում է երևույթների աշխարհում, որոնք նա պահում է 
իր կենսական հետաքրքրությունների լուսարձակի ներքո և որոնք 
առանձնացրել է գաղտնագրված իրականությունից» [10]: Մարդը մշա-
կույթի ստեղծողն ու կրողն է, և մշակույթը մարդու ազատության և գոր-
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ծունեության աղբյուրն է։ Մշակույթը մարդու արձագանքն է բնության 
ազդեցությանը՝ որպես աշխարհում կողմնորոշվելու կարևորագուն 
միջոց:  

 «Պատուհան» ժողովածուի առիթով Գրիգոր Պըլտյանը գրում է՝ 
««Պատուհանեն» ի վեր, մեր գրականութիւնը մտաւ տագնապի մը մէջ, թէ 
ի՞նչ է բանաստեղծութիւնը: Ոչ մէկ կապ աւանդական բանաստեղծու-
թեան կաղապարներուն եւ թեմաներուն հետ» – բանաստեղծ Օշականի 
երեւումով – «Պատուհան», 1956 - յստակ բանաձեւում գտաւ բանաստեղ-
ծական տագնապը՝ ի՞նչ է բանաստեղծութիւնը, բանաստեղծութի՞ւն է 
Վահէ Օշականի քերթողութիւն» [6]: 

«Ժամանակը շարժում է / ու շարժումը ժամանակ – / ըսավ միտքս 
միսերուս / ակայն չըսաւ թէ ինչո՞ւ / ինչո՞ւ ձայնը բերաններու, գաւաթ-
ներու / ոչ ժամանակ է / ոչ շարժում» [7, 35]: 

Ծնվող առաջնային և կարևորագույն հարցը, այս դեպքում, հետևյալն 
է՝ ինչպե՞ս է միտքը վերածվում տեքստի և, որ առավել կարևոր է, բանաս-
տեղծության, որի ստեղծման առաջին շարժառիթը հայտնագործելու (և 
այդ հայտնագործումի շուրջ խոսելու) որոշակի պահանջն է, որը արտա-
բերական գործընթացում (տեքստի ձևավորման ժամանակ) ընկալվում է 
որպես ասացման վերջին սահման, քանի որ ընթերցողը ձգտում է հաս-
կանալ ոչ թե միտքը, այլ՝ ինչի համար է ասվում այն: Իսկ շարժառիթը 
մտածվող մտքի ենթատեքստն է, որի իրականացումը տեքստում տեղի է 
ունենում հեղինակային գաղտնագրված սուբյեկտիվ միտքը լեզվական 
նշանի տիրույթ վերադարձնելու միջոցով: Հեղինակի ներքին միտքը այս 
դեպքում սեփական անձի մասին ասացումը չէ, այլ որակապես տարբեր-
վում է դրանից, քանի որ վերջինիս սուբյեկտիվ իմաստը ըմբռնելի է հատ-
կապես լեզվական նշանի տիրույթում՝ միևնույն նշանակությամբ. «Ես եմ 
նորեն – ըսաւ միտքս / բայց չկրցաւ բացատրել / ոչ հոտերու թաց կտաւը / 
մորթիս շուրջը փաթթուած, / ոչ դէմքերու պչնած, հեռու գաղտնիքը / աչքս 
խեղդող [7, 35]: 

1995 թվականի «Յառաջ»    թերթի    մարտի հինգի    համարի    ծավալուն 
հոդվածում Գրիգոր Պըլտյանը, արժևորելով Օշականի ստեղծագործու-
թյունը, հանգամանորեն վերլուծում է նրա մեկ բանաստեղծությունը՝ 
«Անհեթեթութեան մէջ, անոր հետ, եւ անոր ամենատիրութեան դէմ՝ գրողը 
ան է որ իմաստ մը կը փրցնէ, կը գտնէ ուղին գծին իմաստին: Ոչ 
երազանք, ոչ ալ փախուստ աշխարհեն, պատրանքներու յօրինում մը: 
Ահա թէ ինչու Օշական կը խուսափի բանաստեղծութեան պատկերէն ու 
նուագէն, բանաստեղծական միտքը կախարդող պաճուճանքէն: <…> Ոճ 
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ըսի՝ նկատի ունիմ այդ բաղադրեալ բարբառը՝ նախ՝ որ կ’անցնի 
խօսակցական լեզուէն գրականին, մեր չոր, անհամ ու տափակցած, 
ոտանաւորէն խեղդուած «մաքրութենէն մեռնող լեզուն պատուաստելով 
բանաւորի համով: Ասիկա պզտիկ գործ մը չէ, նոյնիսկ մեծ գործ մըն է, 
քանի ամէն գրող նախ եւ առաջ լեզուի բանուոր մըն է: Այդ ոճը ունի 
երկրորդ երեսակ մը, որ մօտեցումի կերպն է ատաղձին. Վ. Օշականի 
բանաստեծութիւնը քնարական չէ, խօսելու համար գիրքերու լեզուով, 
ինչպէ՞ս կրնար քնարական ըլլալ, երբ խօսքը չի գար մտերմութենէ» [6]:  

Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Լեզվի և գիտակցության փոխներթափանցումները: Օշականի 
բանաստեղծությունները առավելապես բանականության, լեզվի և 
գիտակցության արտադրանք են, քան հոգու, հոգևորի և ներհայեցողու-
թյան տիրույթի արտածում: Հեղինակի համար մարդիկ սոսկ մակերեսներ 
են, դիմակներ, որոնց խորքայնությունը որոշվում է նրանց համոզումով, 
որը տրվում է հիշողությամբ, կորսված մանկության և ժամանակի վերա-
ձևումներով, ինչից էլ, հնարավոր է ասել, ստեղծվում է հեղինակի իրա-
պաշտությունը. «Կը մտածեմ – / դիմակներ են դէմքերը բոլոր. / ամէն 
անուն ծածկանուն մ’է. / ու բառերուդ մրջնոցը / որբանոցն է բիճերու: / 
Ամէն շարժում որ կը գծես / պարկեշտօրէն կը կապկէ / ապրող մեռած 
ամբոխները» [7, 23]: 

Էգոկենտրոն այս միտքը արտաբերվում է շշուկով, սակայն աստիճա-
նաբար ընդլայնվում է և տարածվելով հասնում լեզվագիտակցության 
խորքերը:  

Բանաստեղծական ասացման միջուկը առանձնացվում և հստակեց-
վում է լեզու + գիտակցություն տիրույթում, որն իր հերթին առնչվում է 
տեքստի զգայական ցանցին՝ ստեղծելով հասարակության զգայական 
փորձի ֆենոմենը:  

Հեղինակի լեզվագիտակցության առանցքում ըմբռնելի են դիմակ-
ները փոխող բազմադեմ մարդը, տունը, կյանքը, ընկերը և այն ամենը, ինչ 
առնչվում է կյանքին:  

Լեզու+գիտակցություն տիրույթում ստեղծվող պատկերները, հնա-
րավոր է, հասարակայնորեն սպառված և սպառվող գիտելիքների արդ-
յունքներ են, և այս տիրույթում անհատականության տարբերակման 
միջոցով փոխըմբռնման հասնելը միաժամանակ ներազդում է հեղինա-
կային լեզվի, լեզվագիտակցական պատկերների և դրանց առանձնա-
հատկութունների ձևավորման գործընթացներին:  

Միտքը չի փոխակերպվում, այլ իրականացվում է տեքստում՝ ստեղ-
ծելով որակական հատկանիշներով տարբեր բանաստեղծական լեզվի 
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մտավոր-մտածական և լեզուն ինքնին մակարդակները, որոնց հասանե-
լիությունն ապահովելիս հեղինակը հասնում է նշանների ընդհանրակա-
նության տիրույթ, քանի որ միտք-նշան լեզվական փոխներթափանցման 
ճանապարհին տեղի են ունենում անխուսափելի կորուստներ, ուստի 
միտքը, մինչ նշանայնության հասնելը, կրում է համապատասխան 
փոփոխություններ: «Ասոր արդիւնքն է տեսակ մը իրապաշտութիւն, որ ոչ 
մէկ իրականութիւն կը վերարտադրէ, քանի չի պատկերացներ, այլ միայն 
կը յուշէ: Ապա՝ վերջապէս, Վ. Օշականի տողը ինչ որ այլուր կոչած եմ 
անկայուն տող, այն որ մեծատարած քաղաքին եւ անոր արուարձաննե-
րուն առջեւ կը քալէ անդադար, բռնուած այդ ամբողջութիւնը պարփա-
կելու տենդէն: Կը տանի իր հետ գրեթէ, երեւութական բայց կազմակեր-
պուած անկարգութեան մը մէջ, ինչ որ կը գտնէ <…> Բանաստեղծութիւն՝ 
անկասկած, այն չափով ինչ չափով իբրեւ ստեղծում պահ մը անկարելի 
կը դարձնէ բանաստեծութեան աւանդութիւնը, անոր տալով նոյն ատեն 
այլապէս ըլլալու հնարաւորութիուն: <…> Խնդրական դարձնելով աւան-
դութիւնն ու տուեալը Վ. Օշական կը վերսկսի բանաստեղծութիւնը, ըսել 
կ’ուզեմ կ’ազատագրէ զայն բանաստեղծականի պատրանքէն» [6],– գրում 
է Գրիգոր Պըլտյանը: 

«Պատուհան» ժողովածուի քերթվածները մեկ շնչով գրվել են 
Փարիզի ուսանողական թոհուբոհի, պարահանդեսների աղմուկի մեջ, 
սեղանների մոտ կամ Քարթիե Լաթենի սրճարանների եռուզեռում՝ սահ-
մանելով նախասփյուռքի և սփյուռքի բաժանարարը, որը միաժամանակ 
1920-1950 թվականների գրական ճաշակի հենարանն է և ճանապարհը 
դեպի 21-րդ դար: Ժողովածուն յուրօրինակ ազատագրում է գրական 
ավանդականությունից1՝ ոչ հայ, ոչ օտար, այլ՝ առանձին, դեռևս սեփա-
կան ինքնությունը չհաստատած, ինչ-որ տեղ արկածախնդիր սփյուռքի, 
որը տարածաժամանակային իր քրոնոտոպն է որոնում՝ քաղաքը, հենա-
րանը, մեծ առումով, մեգապոլիսը, որը, սակայն, հակառակ էֆեկտն ունի. 
ոչ թե պահպանում, այլ կլանում է ազգեր ու ժողովուրդներ և քաղաքա-
կրթություններ է կլանում: Հեղինակի կողմից մտածվող լեզուն, որն 
էապես արտացոլվում է ժողովածուում, ընդգրկում է լեզվագիտակցական 
պատկերները և ապահովում դրանց գոյությունը տեքստում:  

Օշականի երկերի ունիվերսալ գաղտնագիրը մարդու մտավոր և 
ինտելեկտուալ զարգացվածությունն է, նրա ազգությունը, նրա լեզուն: 

                                                                 
1 Փարիզյան դպրոցը, սկսած Նիկողոս Սարաֆյանից, սույն ազատագրման 

մաս էր կազմում:  
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Սույնը ընդհանրական է բոլոր ազգերի համար: Որպես տեքստի գաղտ-
նագիր դիտվում է խոսքի ու ինտելեկտի փոխներթափանցումը, որն 
իրականանում է մտքի փոխանցման տիրույթում: Մտքի փոխանցման 
սույն գործընթացը կազմավորվում է երեք մակարդակներում՝  

ա. իմաստաստեղծության, որի միջոցով ձևավորվում է տեքստը՝ 
ապահովելով իմաստաբանության տիրույթը: Իմաստաստեղծության 
սույն տիրույթը բնութագրվում է դեռևս ասացման չհասած մտահղացման 
կամ տեդեկատվության միջոցով, որը դեռևս չի անցել կազմավորման 
որոշակի փուլերով,  

բ. ձևաստեղծության, որը բնութագրելի է տեքստի կազմավորման 
ընթացքում նշանագիտական, բառային-քերականական ու հնչյունաբա-
նական հատկանիշներով,  

գ.... հաղորդման, որը տեքստի նպատակի հայտնաբերման, ապա-
գաղտնագրման և իրացման փուլն է:  

Այս մակարդակում հեղինակն արդեն գիտի՝ ինչ է գրելու, որոշակիո-
րեն նկատի ունի ժանրը և տրամադրված է հաղորդելու իր ներսում 
կուտակված էներգիան, որը ուղղորդվում է դեպի համապատասխան 
նպատակն ու մտահղացումը, որոնք նախաստեղծությամբ ապահովում 
են տեքստի իմաստաբանական և ձևաստեղծական համընդհանուր և տա-
րածական ընկալումները, իմացաբանորեն ապահովում են անցումը ներ-
գիտակցական պատկերների անհատական համակարգից դեպի ազգային 
լեզվի ներտիրույթ:  

Քաղաքը և մարդը: Քաղաքը և մարդը: Քաղաքը և մարդը: Քաղաքը և մարդը: Վահե Օշականի երկերի մեջ կենտրոնական տեղ 
է գրավում նաև «Քաղաքը» (1963) բանաստեղծական ժողովածուն, որը 
տարածական քրոնոտոպի լավագույն օրինակ է:  

Քաղաքի քրոնոտոպը կենսականության խեղված ռիթմերը վերա-
կանգնելու, քաոսը կարգ դարձնելու, անձկության մեջ օրենք հաստա-
տելու աննկատ, սակայն անկեղծ փորձ է, հեղինակի՝ ինքն իրեն ճանա-
չելու սուբյեկտիվ կերպընկալում, որի բանաձևումները տրվում են 
խորհրդանշական քաղաքներում՝ Բեյրութ, ապա՝ Փարիզ, որտեղ սեփա-
կան ինքնությունից մարդկային և ազգային օտարումը մարտահրավեր է, 
իսկ անջատումը ազգային արժեհամակարգից՝ ճշմարիտ իրողություն, 
որոնք պետք է ընկալի խլացած ու կուրացած հայությունը, և որոնք ան-
ընդհատական այս շրջապտույտում վերահսկում է մշտարթուն Աչքը: 
Իրողություններ և հատկանիշներ, որոնք անբուժելի են թվում հեղինա-
կին. «Հսկայ կոպը երբ վար իջնայ ու գոցուի, / անզարմանք ու անողորմ, 
աղուած ձուկի յուզումով / քարետախտակը անգամ մը ուս կը սրբուի / ու 
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ոչ մէկ հետք կաւիճի, ոչ իսկ հատիկ մը փոշի՝ / ոչ թէ շարունակելու կամ 
հասկնալու ուղղութիւնը՝ / այլ գոնէ չափելու գիծը, գիտնալու թէ կայ / 
գոնէ քանի մը քայլ դէպի ետ / հետքերը ոտքերուն: / Ուրեմն, / մարդիկ 
կրնան մեռնիլ հանգիստ սրտով – / լույսին աչքը / հաշիւն ըրած էր արդէն 
/ դեռ չծնած» [8, 13]: 

Ամեն ինչ տեղի է ունենում տեքստի ընդգծված հնարավորություն-
ների սահմաններում, որտեղ իրադարձությունները սկզբունքայնորեն 
մակերեսային չեն, միտքը գաղտնագրված է, ապրումը՝ խորքային: Մեծ 
առումով, Օշականի բոլոր գործերում շեշտվում են երկու թեմաներ՝ 
ուրբանիստական քաղաքի պատկերները, դրանք իր մեջ ներառող և 
իրացնող քրոնոտոպը և սփյուռքի խնդիրները, որոնց գոյաբանական 
իրավունքը (ինքնությունը) սահմանվում է լեզվի միջոցով՝ «Քաղաքը, 
որպես բարդ նշանագիտական մեխանիզմ, մշակույթի գեներատոր է, և 
կարող է իրականացնել տվյալ գործառույթը այն պատճառով միայն, որ 
տարաբևեռ և հետերոգեն տեքստերի և գաղտնագրերի ամբողջություն է, 
որոնք պատկանում են տարբեր լեզուների և մակարդակների» [9, 325]: 

«Քաղաք» ժողովածուի լեզուն ենթադրում է մեկ միասնական համա-
կարգ, որը ձևավորվում է իմաստային ներքին պառակտման, ապա 
պառակտված օջախների համակարգման և իրացման միջոցով, որտեղ 
իրերի իմաստակիր հատկանիշը իմաստաբանական գերզգայունությունն 
ու գերակտիվությունն է, ինչը հաճախ լինելությունից դուրս է, անէ է, 
աներևույթի տիրույթում է: Տեքստում քաղաքի՝ որպես տարածության 
քրոնոտոպի իմաստը ոչ թե գոյություն չունի, այլ համակցվում է տեքստին 
կամ ապրում նրա ներքին տիրույթում: Ներգրավված լինելով տեքստում՝ 
քրոնոտոպային իմաստը միաժամանակ անկախ է նրանից, սակայն, 
ընկալվում է որպես նրա երկվորյակը, քանի որ բոլոր ընդհանուր հայտա-
րարությունների հակադրությունն է. «Իր անցյալը անընդհատ վերա-
ստեղծող մեխանիզմ է քաղաքը, որը հնարավորություն է ստանում ներ-
դաշնակորեն հարմարվելու ներկային: Այս հարաբերության մեջ քաղաքը, 
ինչպես նաև՝ մշակույթը, ժամանակին հակադրվող մեխանիզմներ են» [9, 
325],– գրում է Յուրի Լոտմանը:  

Օշականի երկերում չկան կարոտի կամ սենտիմենտալության 
հետքեր. նա կարողանում է միմյանց միավորել ավանդականն ու փորձա-
րարականը նույն տարածաժամանակային ռեզոնոնսում՝ գոյի էքզիստեն-
ցիալ կարգավիճակը և լինելությունը պայմանականորեն դիտարկելով 
երկու նյութական իրողությունների և դրանց առնչվող գործողություն-
ների, տառապանքների, անմարմին, ներազդող իրադարձությունների տի-
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րույթներում, որոնք, կարծես, ձևավորվում են հեղինակային մտքի փխրուն 
վերնաշերտը նյութականի կերպափոխելու խորությամբ. «Առաւօտը – / որ 
կը մաշի դանդաղօրէն, անգութօրէն, / Աղջկան պէս որ կ'սպասէ 
տակաւին / իր առաջին ժամադրութեան: / Սանդուխներէն ու շեմերէն 
ձայնը կեանքին / կը պրկուի փողոցներուն մինչեւ ծայրը / առանց ար-
ձագանքի իրաւունքի / կորսուելու քար ու տախտակ ու երկաթ աշխարհ-
ներու / ստեղծագործումի / խուլ անօգուտ արարքի ճիգին մէջ» [8, 13]: 

Օշականի «Քաղաք» ժողովածուում ընդգրկված քերթվածների կեր-
պարներն են ձկնավաճառը, ծաղկավաճառը, բանտապահը, բեռնակիրը: 
Առավոտյան քաղաքը և երեկոյան քաղաքը Օշականի ժողովածուում քրո-
նոտոպային միևնույն նշանակության տիրույթում են. առարկայացվում 
են միևնույն գաղափարի ներըմբռնման միջոցով, սակայն իմաստաբանո-
րեն տարբեր են: Տեքստի նյութի և իրերի համար գոյություն ունի միայն 
ներկան՝ որպես առանձնահատուկ քրոնոտոպ, որը կատարյալ է անմար-
մին էֆեկտների համար, որոնք չեն համարվում ֆիզիկական որակներ 
կամ հատկանիշներ, այլ տեքստի տրամաբանական և հարաբերական 
հավելումներ են: Նրանք իրեր կամ իրադրույթներ չեն, այլ՝ իրադարձու-
թյուններ, որոնք անհետևանք չեն կորչում, այլ թողնում են որոշակի ազ-
դեցություններ: Նրանց ժամանակը իրերի ու երևույթների ներկան չէ, և ոչ 
էլ՝ հավերժությունը, ընդհակառակը, նրանք անընդհատ և անվերջանա-
լիորեն տրոհվում են անցյալի և ապագայի, որտեղ ներկան հավերժորեն 
խուսափում է անցյալ և ապագա դառնալու նշանայնությունից:  

Օշականի ուրբանիստական պատկերների և «Քաղաքի» քրոնոտո-
պային կերպավորման գաղափարները զուգադրելի են էկվադորցի 
բանաստեղծ, հրապարակախոս, դիվանագետ Խորխե Կարերա Անդրա-
դեի «Լուրեր ծովից և ցամաքից» [3] ժողովածուում ընդգրկված քաղաք-
ների խորագրերով բանաստեղծություններին՝ «Գուայակիլ» (Արևի մասին 
են խոսում ցուցափեղկերը / Օդը շիկացած արևի ճերմակ լծի տակ գոռում 
է ծլլացող ճիչով), «Հավանա» (Շաքարի գործարանների խողովակները, 
ինչպես եղեգնի ցողուններ / Համերաշխ բարձրանում են երկնաքերները), 
«Նասսաու» (Կանաչ ապակիով խաղալով՝ օրորվում է քաղաքը ծովում, 
ինչպես փետուրը թութակի), «Սենտ Ջորջ» (Աչքով է անում փարոսը 
տխրամած: Արմավենիներ: Ճերմակ տանիքներ: Մարդիկ՝ լանգուստի 
գույնի), «Լա Կորունյա» (Նստել ջրի մոտ և ուղղակի նայել՝ ինչպես է փայ-
լում առագաստը, ինչպես են լողում աստղերը), «Սանտանդեր» (Երկու 
շարքով շարված ծառեր. թրջվում է փողոցը Պերեդայի / Երկինքը փայլում 
է ձկան պես), «Լա Պալիս» (Հորիզոնում ծուխ է բարձրացել, շեփորները 
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երգում են այն մասին, որ աշխարհը միասնական է ու բազմադեմ), «Նյու 
Յորքը գիշերով» (Նեղ աստիճանների նման հասել են մինչ լուսին 
սյուները երկնաքերերի), «Վիգո». «Այստեղ ծովախորշը չի հավատում 
աչքերին, / պաշարում են թեք ժայռը, / ծուռ տանիքներն ու դռները: / Իսկ 
պատուհանները հազարաչք, / նայում են՝ ինչպես են հետապնդում / ծո-
վածոցում թյուննոս ձկանը / նավակ-որսաշները» [3, 38]: Անդրադեի 
«Լուրեր ծովից և ցամաքից» ժողովածուի առիթով նշել ենք. «Տեքստի գե-
ղագիտական հենքը ձեռք է բերում ստեղծագործական մանիֆեստի նշա-
նակություն ու լիարժեքորեն արտահայտում է հեղինակի գեղագիտական 
կողմնորոշումը՝ նմանվելով վիրտուալ իրականության նախաստեղծ 
տարրերին, որոնք նույնպես համապատասխանում են աշխարհի ու ար-
վեստի (այստեղ՝ գրականության) արտացոլմանը՝ ներգրավելով ընթեր-
ցողին համաշխարհային նկարչության, գծանկարի, քանդակի, տեսողա-
կան-զգայական էֆեկտների տիրույթ» [3, 4]: 

Մարդու և նրա էության, ինչպես նաև՝ տարածաժամանակային քրո-
նոտոպի (այստեղ՝ քաղաքի) շուրջ դիտարկումները մշտապես գիտնա-
կանների ուշադրության կենտրոնում են և գրավում են հիմնախնդիրների 
ամենալայն շրջանակը: Նրանց միջակայքը, պարզվում է, գործնականում 
անսպառ է՝ «Աշխարհի տարածական պատկերը բազմաշերտ է. այն ընդ-
գրկում է միֆոլոգիական ունիվերսումը, գիտական մոդելավորումը, ինչ-
պես նաև կենցաղի «սթափ իմաստը» <...> Պակաս բարդ չեն մարդու և 
աշխարհի տարածական պատկերի փոխհարաբերությունները: Մի կող-
մից այդ պատկերը ստեղծում է մարդը, մյուս կողմից՝ աշխարհ-պատկերն 
է ձևավորում իր մեջ ներթափանցած մարդուն» [9, 335]:  

Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Իրադարձականությունը որպես տեքստի լեզու: Մարդու և քաղաքի 
իրադարձականությունը (միևնույն տիրույթում), որը առկա է Օշականի 
տեքստում, զուգադրվում է իրերի իրադարձականությանը, որը՝ որպես 
հատկանիշ, իր քրոնոտոպային իմաստը հաղորդում է տեքստին, քանի որ 
իմաստի իրադարձականությունը լեզուն դարձնում է հնարավոր՝ ազա-
տելով և առանձնացելով նրան տեքստից (որպես մարմնից) անջատվող 
ձայնից: Այս դեպքում տեքստը՝ որպես երկնքի և երկրի փոխներթափանց-
ման միջակայքում տարածաժամանակային քրոնոտոպ, Օշականի 
գեղարվեստական և գեղագիտական հղումների և իրերի սահմանն է: 
Տեքստի լեզուն հիմնավորվում է հեղինակի ընկալումների պարզ իրա-
դարձականությամբ: Տեքստի իմաստի գործնականությունը ամենաընդ-
հանուր ձևով նույնական է տեքստին և իր մաքուր բնույթը ձեռք է բերում 
արտահայտչականության միջոցով: Այդ սահմանը ապահովում է հեղի-
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նակի ձայնի եղանակավորման չնվազեցումը, հետևաբար՝ լեզուն հնարա-
վոր է միայն այն սահմանում, որը նրան անջատում է իրերից: Հեղինակը 
լեզվի տեղաշարժերը ամփոփում է տեքստի մակերևույթին, որը տեքստի 
և իրերի սահմանին իմաստի ընդհանուր պատկերն է:  

Օշականի քերթվածներում ընթերցվում են երկու զուգահեռ ժամա-
նակներ՝ նյութի կենդանի ներկան և իրերի ակնթարթը, որոնք անվերջո-
րեն տրոհվում են անցյալի և ապագայի միջև: Ժամանակը, ձգվում է երկու 
զուգահեռ ուղղություններով՝ գծելով սահմանը տեքստ-լեզու իրադարձա-
կանության միջև: Տարբերությունն այստեղ տեքստի իրադարձականու-
թյունը անվերջ բաժանող ժամանակի մեջ է, որը անցյալի և ապագայի հա-
մահարաբերականության ներքին տիրույթում անվերջ ներկա է: Նրա 
միջոցով է ստեղծվում ժամանակային ընդմիջարկումը:  

Հեղինակի միտքը արձանագրում է ներկայից անջատ մաքուր իրա-
դարձականությունը, որը բնորոշվում է քրոնոտոպի հատկանիշով՝ 
«Մնացյալը՝ փողոցներու, սանդուխներու, սենեակներու պատմութիւն է, 
զոր կը պատմենք ուր որ իրար կը հանդիպինք <…> / Մնացյալը՝ / իրակա-
նութեան մասին է, / զոր ամէն առտու, երբ աշխարհը վերստեղծենք՝ / մեր 
լորձունքով մեր մարմնին կը փակցնենք, / եւ չենք զգար թէ ինչպէս ան, / 
աշխարհը, / շերտ առ շերտ կ’իյնայ մեր վրայէն, / մինչեւ որ մնայ 
լորձունքը, / մեզմէ ու մեր մասին» [8, 39]: 

Տեքստի տարածաժամանակը և իրադարձականությունը, թեև պայ-
մանավորված են լեզվով, այնուամենայնիվ, ժողովածուում պահանջում 
են ժամանակի, իրերի և լեզվի միասնականության համապատասխան 
միջավայր՝ որոշակի տարածություն, որը քաղաքն է: Քաղաքի քրոնո-
տոպի, իրադարձությունների և էֆեկտների երկակիությունը նյութակա-
նանում է, ուստի լեզուն ձեռք է բերում երկակիություն: Թեպետ էֆեկտ-
ների երկակիությունը տեքստից դուրս գոյություն չունի, միևնույն է, հա-
մարվում է տեքստի իրավիճակային գործոն և ոչ թե բուն տեքստի մաս: 
Իսկ երկբևեռ իրադարձականությունը, որը մշտապես առկա է տեքստում, 
իր կենսականությունը գտնում է իրերի իրադարձականության տիրույ-
թում: Հետևաբար իրադարձությունները և էֆեկտները ոչ այնքան հիմնա-
վոր գործողությունների ներմիջակայքերում են, որքան տեքստի երկբևեռ 
սահմանի երկու կողմերում միաժամանակ: Այդ սահմանը չի վերամիա-
վորվում և չի կազմալուծվում, քանի որ մենությունն այստեղ ավելին չէ, 
քան հեղինակի երկվությունը: Այն առավելապես տեքստում եղած մարդ-
քաղաք-իր-տարածություն-ժամանակ իրադարձականության տարբերա-
կումն է և արտահայտչականությունը՝ որպես մարմին և կամ լեզու: Եվ 
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եթե այդ իրադարձությունները համեմատենք անմարմին-անէ մշուշի 
հետ, հնարավոր է պատկերավոր ասել, թե անէ մշուշը հասնում է 
տեքստի սահմանին այնտեղ, որտեղ իրերը և քաղաքի քրոնոտոպը ներ-
գրավվում են տեքստի տիրույթ. «Քաղաքը որ / հազարավոր մարդիկ կը 
կուտակէ / բայց չհաւասարացներ մէկ մարդու / մէկ սենեակի / մէկ 
անյետաձգելի ու վրիպած տենչի / ու քաղաքը / անխուսափելի, աւելորդ 
ու վիժած, / շուրջը մարդուն /որ ո՞ւր է» [8, 25]: 

Տեքստի իմաստն այն չէ, ինչի մասին խոսվում է տեքստում, և ոչ էլ 
այն, թե ինչո՞ւ է քննվում տեքստում առկա իրադարձության իմաստը, այլ՝ 
ի՞նչ նկատի ունի հեղինակը: Մի կողմից՝ իմաստը վերաբերում է իրերին, 
մյուս կողմից՝ տեքստին, քանի որ իմաստը մշտապես պայմանականու-
թյան տիրույթում է, հետևաբար՝ իրադարձականությունը տարածության 
և ժամանակի որևէ ռեզոնանսում չի իրականանում և չի խառնվում իրե-
րով պայմանավորված իրավիճակներին: Քաղաքի քրոնոտոպը, իրերի 
իրավիճակայնությունը, նյութերի գործառույթներն ու հեղինակի տառա-
պանքը լինելության մեկ այլ փուլում են, իսկ իրադարձականությունը 
տեքստի մակերևույթին է:  

Տեքստում միտքը իրերի և լեզվի երկակիության՝ երկու հնարավոր 
ուժերից մեկը չէ, այն սահման է, որն ընդգծում է նրանց ներքին տարբե-
րակվածությունը: Մտքի իմաստը պայթյունը չէ, որ կարտահայտվի լեզվի 
միջոցով, այլ հենց նրա արտահայտչականությունը: Լեզուն, այս դեպքում, 
հասնում է ոչ թե նշանակելիին, այլ նշանակությանը, այսինքն՝ իմաստին: 
Իմաստը և նշանակությունը ավանդաբար նույնականացվում են, քանի որ 
իմաստի և նշանակության տարբերակվածությամբ մեկնաբանվում է 
լեզվի նշանակությունը, որը տեքստում հատկանշում է հեղինակի մտա-
հղացումը և նրա աշխարհայացքի մոդուսը քաղաքի՝ որպես տարածաժա-
մանակային ռեզոնանսի քրոնոտոպում: 

Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Վահե Օշականի չափածո և արձակ ստեղծագոր-
ծությունների առանցքը գոյի ներքին հակասություններն են, հայության 
անցյալի և ներկայի տագնապները: Ոգեշնչված ֆրանսիական էքզիստեն-
ցիալիզմից ու սեփական՝ աքսորներով և տեղափոխություններով լի 
կյանքից՝ Օշականը կարողացել է հեռանալ հայ պոեզիայում առկա ձևի և 
բովանդակության սահմանափակումներից, կարողացել է ասացման 
տիրույթում ստեղծել նոր մոտեցումներ, նոր ոճեր՝ օշականորեն հեղափո-
խելով հայ գրականությունը։ Նրա գրական գործունեությունը հատկա-
նշվում է անցյալից անջատումով և նոր գաղափարների ու ձևերի որոնու-
մով: Օշականը սփյուռքի առաջատար հեղինակներից է: Նրա երկերը 
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սերում են հայ ազգային և գրական-մշակութային արժեքներից՝ միաժա-
մանակ հավակնելով համամարդկայինի։ Նա ազգային տառապանքը 
վերածել է մարդկային գոյության պայքարը բնութագրող գոյաբանական 
պատկերների։ Վահե Օշականի կյանքը և գրական գործունեությունը ներ-
դաշնակ են իր ժողովրդի ճակատագրին: Մերձավոր Արևելքի քաղաքա-
կան անկայունության պատճառով Նոր աշխարհ տեղափոխվելով՝ նա, 
այդուհանդերձ, չկարողացավ վերջնականորեն այնտեղ հաստատվել: 
Դրանից ողբերգություն չստեղծելով՝ նա միջավայրը դարձրեց գրականու-
թյան և ստեղծումի գործիք: Սույնը նաև գրողի բանականությունը և զգաս-
տությունը չզիջելու հանձնառությունն է աշխարհի և մարդկանց հետ հա-
րաբերություններում, որով էականորեն և բովանդակորեն բացատրվում է 
նաև Վահե Օշական-մտավորականի կերպարը՝ «Մտաւորականը միշտ 
իտէալի մը առջեւ կը դնէ ինքզինք: Մտաւորականը ինքզինք կը 
նուիրաբերէ դատի մը ծառայութեան գործին: … Ո՞վ է, ի՞նչ է մտաւորա-
կանը» [1, 6]: 

    

ԳրակԳրակԳրակԳրականությունանությունանությունանություն    

1. «Ազատ օր», 13 հոկտեմբերի, 1995:  
2. «Ազատ օր», 11 հոկտեմբերի, 1995:  
3. Անդրադե Խ. Կ., Լուրեր ծովից և ցամաքից (թարգմ. անգլ.՝ 

Ն. Համբարձումյանի), Ե., 2011, Լուսակն, 80 էջ: 
4. «Բագին», Պեյրութ, 1980, թ. 5:  
5. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2 (595), Երևան, 1997, 

էջ 51-55:  
6. «Յառաջ», 5 մարտի, 1995: 
7. Օշական Վ., Պատուհան, 1956, Պէյրութ, Տպարան Օլիմփիք, 81 էջ:  
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9. Лотман Ю. М., Семиосфера, СПБ, «Искусство-СПБ», 2010, 704 с.  
10. Rothacker E., Philosophische Anthropologie, Bouvier, Bonn, 1964. 
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Произведения ВагеПроизведения ВагеПроизведения ВагеПроизведения Ваге    Ошакана 1950Ошакана 1950Ошакана 1950Ошакана 1950----60606060----х годов: х годов: х годов: х годов:     
ффффеномененомененомененомен    ««««человек»человек»человек»человек»    ииии    хронотопхронотопхронотопхронотоп    города вгорода вгорода вгорода в    сборникахсборникахсборникахсборниках    «Окно» и «Город»«Окно» и «Город»«Окно» и «Город»«Окно» и «Город»    

    
Амбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян Наира    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ваге Ошакан, феномен человека, хронотоп города, 

языковое сознание, текст, событийность, Око  
Хронотопное время в сборниках Ошакана «Окно» (1956) и «Город» 

(1963) – двадцатый век, а хронотопное пространство – город (Бейрут, 
Париж); литературно-культурную пустоту, существующую между ними, 
автор пытается заполнить гуманностью отвергнутого и/или забытого 
человека, что является следствием его несовершенства. Объектом 
произведений Ошакана является человек, раздвоенный человек, который 
своей духовной онтологией – космической и божественной, и своей 
телесной экзистенцией – материальной, физической – сам по себе уже 
является наивысшим прецедентом и всегда находится под пристальным 
вниманием автора. 

Хронотоп города представляет собой незаметную, однако, искреннюю 
попытку восстановить исковерканные жизненные ритмы, преобразовать 
хаос в гармонию, установить порядок в тесном и тоскливом мире.  

Автор, для постижения самого себя, субъективно воспринимает 
образы, сформулированные в символических городах: сперва в Бейруте, 
затем – в Париже, где человеческое и национальное отчуждение от 
собственной идентичности становится вызовом, а отделение от 
национальной аксиологической системы превращается в истинную 
реальность, которую должно осознать оглохшее и ослепшее армянство и 
которую в этом беспрерывном круговороте контролирует Недремлющее 
Око. 
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Vahe Oshakan’s Works of the 1950Vahe Oshakan’s Works of the 1950Vahe Oshakan’s Works of the 1950Vahe Oshakan’s Works of the 1950s s s s and 1960and 1960and 1960and 1960ssss::::    
the Phenomenon “Man” and the Chronotope of Citythe Phenomenon “Man” and the Chronotope of Citythe Phenomenon “Man” and the Chronotope of Citythe Phenomenon “Man” and the Chronotope of City    

in the Collections “Window” and “City”in the Collections “Window” and “City”in the Collections “Window” and “City”in the Collections “Window” and “City”    
    

HambardzHambardzHambardzHambardzumyan Nairaumyan Nairaumyan Nairaumyan Naira    
Summary Summary Summary Summary     

Key words:Key words:Key words:Key words: Vahe Oshakan, human phenomenon, chronotope of city, 
linguistic consciousness, text, eventfulness, Eye 

The chronotopic time of Oshakan’s collections “Window” (1956) and 
“City” (1963) is the twentieth century, and the chronotopic space is the city 
(Beirut, Paris). The author tries to fill the literary-cultural emptiness between 
them with man-rejected or man-forgotten humanity, which is the result of 
human imperfection. The object of Oshakan’s work is the man, the two-sided 
man, who is being monitored by the author as the greatest event with his 
spiritual - cosmic and divine, and bodily – material and physical ontology. 

The chronotope of city is an imperceptible but sincere attempt to restore 
the distorted rhythms of vitality, to put chaos into order, and to establish law in 
loneliness; it is the author’s subjective perception of self-knowledge, the 
formulas of which are given in the symbolic cities of Beirut, then Paris, where 
human and national alienation from one’s identity is a challange, and the 
separation from the national value system is a reality, which must be perceived 
by the deaf and blind Armenians, and which are controlled by the watchful Eye 
in this constant cycle. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    03.03.03.03.03.03.03.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    26.03.26.03.26.03.26.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 821.19 
Չարենցյան մի երկրորդ պատգամՉարենցյան մի երկրորդ պատգամՉարենցյան մի երկրորդ պատգամՉարենցյան մի երկրորդ պատգամ....    

««««Որպես գորշ, դեղին տերևներՈրպես գորշ, դեղին տերևներՈրպես գորշ, դեղին տերևներՈրպես գորշ, դեղին տերևներ» » » » պոեմըպոեմըպոեմըպոեմը    

Մալումյան ԳայանեՄալումյան ԳայանեՄալումյան ԳայանեՄալումյան Գայանե    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. պատմական ժամանակահատված, ժողովրդի 
ճակատագիր, ինքնության հունդ, ինքնություն, արտագաղթ, պատգամ 

 
Դարի շնչով էիք ապրում, 

Դարն եղավ ձեզ հուղարկավոր: 
Եղիշե Չարենց 

 
«Գիրք ճանապարհի» ժողովածուից հետո ժամանակի քաղաքական 

բազմաշերտ ու բազմակերպ իրավիճակներում Չարենցը փրկության ելք 
գտնելու որոնումների մեջ էր: Աստիճանաբար խորանում էր կասկածը, 
որ իր երգած ըղձյալ այգաբացը չի լուսավորելու մթան մեջ խարխափող 
երկրի ուղին, և իր ողջունած հեռուն գուցե «խեղճության ու սխալի 
արդյունք է՝ սերունդների երթին ի վնաս»: Որքան ցավալի էին կորուստ-
ները, այնքան խիստ էին անպատասխան հարցադրումները: «Դեպի լյառը 
Մասիս» պոեմում կասկածների իրարամերժ ելևէջներ էր սփռել, որոնք, 
սակայն, պատասխան չէին հոգեմաշ տվայտանքների:  
 Եվ իր կյանքը ամբողջ եղել է սին մի հարց՝ 
 Աննպատակ ուղղած և ամպաշեն [5, 219]: 

Ինչքա՜ն կարելի է անգո-չեղյալից «հարբած ու գինով» փրկություն 
աղերսել և երկիրը քաղցած ոհմակներին կեր տալ: Ամեն ինչ զոհաբերել 
հանուն անգո Ավարայրի, թղթե սաղավարտներով ու փայտե նիզակնե-
րով պատմություն կերտել՝ «Զգեցած սուտ փառքի մի միֆական անուն»: 
«Քանի՞երորդ անգամ զոհվի արքան մանուկ». 

 Արդեն հոգնե՜լ ենք մենք այս անիմաստ բախտից, 
 Դու մինչ ե՞րբ, Արա, մանուկ մնաս, 
 Եվ մինչև ե՞րբ, այսպես,– մահովմահովմահովմահով հաղթես [2, 178]: 
Նաիրի երկրի ապագայի տեսլականը մարգարեաբար կռահելով՝ 

Չարենցը ուղիներ էր մատնանշում, այլաբանական պատկերներով ու 
ծածկագրերով պատգամներ հղանում: Նրա փրկված ձեռագրերը թան-
կարժեք մասունքներ են թեկուզ այն հիմքով, որ դրանց գերակշիռ մասը 
գրվել է առանց տպագրված տեսնելու հույսի, այսինքն՝ ավելի անկաշ-
կանդ ու անկեղծ: 
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1967 թ. Ռ. Ղազարյանը հատվածաբար տպագրել էր «Երկու սոնտ N. 
S.-ի հիշատակին» վերնագրով մի պոեմ (սոնտ՝ ըստ Ս. Մալխասյանի՝ 
կրոնապես բաժանված, օտար. գնչուական սոնթ ցեղի անունից): Պոեմում 
արծածված հիմնահարցերը, ցավոք, արդիական հնչողություն ունեն, ինչն 
էլ պատճառ դարձավ այս անդրադարձին: 

1989 թ. Դ. Գասպարյանը «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» 
ամսագրում տպագրեց պոեմն ամբողջությամբ: Ծանոթագրության մեջ 
նշվում է, որ Ռ. Ղազարյանի կողմից փրկված էջերը (բնագրային տարբե-
րակներ, սևագրություններ ևս կան) որոշ չափով կորցրել են իրենց 
որոշակիությունը, բառերը լուծվել, ներծծվել են թղթի մեջ, բայց ընդհա-
նուր առմամբ ձեռագիրը հստակ է, ընթեռնելի: Ինքնագիրն ունեցել է 
թերթիկ, որի վրա վերնագիրն էր գրված (հեղինակային այդ ձեռագիր-
թերթիկը տպագրվեց «Վերջին խոսք» գրքում [2, 145]), «Նորահայտ 
էջերում» պոեմը խորագրվել է առաջին տողով՝ «Որպես գորշ, դեղին 
տերևներ»: Մինչ այդ «Հայ երգի պատմական ուղին և հայ երգչի ճակատա-
գիրը» ներածական խոսքով և «Որպես գորշ, դեղին տերևներ» վերնագրով 
տարբերակների, բնագրային տարբերությունների, սևագրությունների 
հետ այն հրատարակվել է Դավիթ Գասպարյանի «Ողբերգական 
Չարենցը» գրքում [4, 194-225]: Չարենցը նշել է գրելու տարեթվերը՝ 1936-
1937 թթ: «Դա հայոց Այբ-ի ու Բեն-ի անցած ամբողջ ճանապարհն է, 
որպես ազգային ոգու պատմություն, հայ հանճարի ճակատագիրը՝ 
ենթարկված ժողովրդի պատմական ճակատագրին» [1, 413]: Նկատենք 
նաև, որ «Ողբերգական Չարենցը» և «Վերջին խոսք» ժողովածուներում 
հրատարակված տարբերակները դրսևորում են էական տարբերություն-
ներ. առաջինում 301 տողից հետո երկու ութնյակներ կան, որոնք բացա-
կայում են հիշատակված երկրորդ գրքում: «Վերջին խոսք» ժողովածուում 
այնուհետ հրատարակվել է ևս 102 տող, իսկ «Ողբերգական Չարենցը» 
ժողովածուի տարբերակում բնագիր ենթադրվող տարբերակը կազմում է 
482 տող:  

Իր ժամանակի ողբերգական դեպքերի վավերագիր այս պոեմը 
ուղերձ էր վտանգված հայրենիքի գալիք սերունդներին: Անձնավորված 
են ժամանակի երևույթները խորհրդանշող Հողմը, Քամին, Հունտը 
(Չարենցի մոտ՝ «տ»-ով), Տերևը, Մահը, Փորձությունը: (Իր իսկ խոսքերով՝ 
հասկացողը կհասկանա):  

 Որպես գորշ, դեղին տերևներ 
 Ցրում է Հողմը, ցրում- 
 Անդադար, սերդե սերունդ- 
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 Նաիրյան երգի արևկեր, 
 Աներկիր հունտը անմահ… 
 Որ չընկնեն նրանք, չամրանան 
 Հայրենի հողերի վրա, 
 Այլ իբրև դեղին տերևներ 
 Թշնամի դաշտերում մեռնեն… [1, 55]: 
Միջանկյալ նշենք, որ Հունտի-Սերմի գաղափարը մինչ այդ Չարենցն 

արծարծել էր «Կոմիտասի հիշատակին» պոեմում. 
 Եվ հայրենի հերկերից 
 Ահով զրկված բռնավոր 
 Հունդն հայրենի երգերի 
 Քամիների տրված չորս 
 Տարածվել են աշխարհի 
 Կողմերն ամեն հողմատար – 
 Ընկել սարի ու քարի 
 Ե՛վ անհարիր, և՛ օտար... [3, 618]: 
 Հոգևոր մտքի «թալանը» ժողովրդի հիմքը քայքայելու խորամանկ 

ծրագրի սկիզբն էր (հիշենք ապրիլի 24-ը): Սակայն ցրողն այս անգամ 
օտարը չէր, մեր հավիտենական ոսոխը չէր. մեզ «ազգային հունտից» 
զրկողը «արեգակներ մորթոտող» պողպատե առաջնորդն էր: Ո՞վ էր 
տեսել՝ մարդկությունը իր նոր Փրկիչին պատկերի «այսպես անփայլ», 
իբրև «Զարհուրելի երևույթ չեղյալ՝ ձեռքին կարմիր մի կացին».  

Ճնշեց ոգին մեր մարդկային, որպես անսիրտ մի արդուկ,– 
Բռունցքն այս չոր, որ պիտի նոր խոսք ու ցնորք մեզ բերեր (1,139) 

Արյունատենչ այդ Նեռի առջև խնկարկում էին գրեթե բոլորը՝ մի 
մասը վախից, մի մասն էլ՝ կույր հավատից: Ոգևորվածների պակաս էլ 
չկար. նոր կյանքի ստեղծման գովքն էին անում՝ օտար կառքերին լծված: 
Ըստ էության՝ թվացյալ էր երկրի ազատ ընտրությունը, խաբկանք էր ինքն 
իրեն միավոր զգալու տենչը, երբ սոսկ զրոներ էին՝ աչքերը հառած 
վերևում բազմած ու վերևից նայող միավորին: 

 Հավաքվել էին երբ հազիվ 
 Դաշտերում իրենց հարազատ, 
 Հայրենի Հողմն էր ահա ժանտ 
 Հալածում նրանց՝ բիրտ ու զազիր… [1, 55]: 
Օտար դաշտերում գերեզման անգամ չունեցող նաիրյան հունդը 

անհիշատակ մեռնում է: Կենսատու ընծաների նման մեր բյուրավոր 
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սաղմերը շռայլորեն ցրում ենք աշխարհով մեկ չնչին մի հույսով. «Որ եթե 
կարող են - աճեն»: Նոր չէ երևույթը. արտագաղթն ամեն անգամ ամոթալի 
փաստի առաջ է կանգնեցրել ճարահատ նահանջող հայությանը:  

 Այդ ե՞րբ է եղել հարազատ  
 Իր երկրի, կամ օտար կողմերի 
 Մահաշունչ, դժնի հողմերից  
 Նաիրյան երգի սաղմը – ազատ [1, 58]: 
Անազատության մեջ անգամ նախնիներից ժառանգել ենք ամենա-

թանկը պահպանելու պատգամը՝ «փորձանքների համար անմերձ» դարձ-
նել պտուղի միջուկը, հունդը, որից պիտի նոր ծիլեր ծնվեն: Նրանց կտա-
կելու ավելի թանկ ոչինչ չունենք, քան աստղային երազներով սնվող մեր 
«անմահ ու ինքնագոհ» ոգին. 

 Տանջանքի, սովի, հարվածի, 
 Մենության, դառնության, լացի 
 Բոցերում կարծրացած ոգի. 
 Օ, ոգի, օ, սաղմ նաիրյան, 
 Աշխարհում չկար ոչ մի թույն, 
 Որ լուծեր հյուլեն քո արյան… [1, 59]: 
Շեշտվում է նաև տարամերժ այդ ոգու ճակատագրական ներհակու-

թյունը. «Միացման չենթակա տարր»: Ու կռահելով, որ դա ժողովրդի կոր-
ծանման պատճառ կդառնա, միաբանության կոչող իր հայտնի պատգամը 
ծածկագրեց. «Ո՛վ հայ ժողովուրդ…»: 

Պոեմի համընդհանուր ճնշող տրամադրությունը ցրում է փառաբա-
նության երգը, երակների մեջ տրոփող կարոտը Նաիրյան երկրի, որը 
Չարենցի համար հավիտյան մնաց իբրև «ուղեղային մորմոք, սրտի հի-
վանդություն»: Պարտությունները չխլացրին ոգևորության կոչող այդ երգի 
ձայնը.  

 Ես գովք եմ երգում քո անմահ 
 Ինքնությանն այդ բարձրաբերձ,  
 Որ իբրև անխորտակ մի բերդ, 
 Դարձրեց մեզ հավիտյան – մա՛րդ: 
 Փորձությամբ կարծրացավ քանի – 
 Այնքան պիրկ դարձավ ու տոկուն [1, 60]: 
Զարմանալի մի համոզմունքով Չարենցը գովք է հղում նաև մեր ոգին 

չափող «մահաշունչ Փորձությանն ու Մահին, կործանիչ ուժերին 
վայրագ», քանզի դրանք «դասատու են դառնում փորձանքի»: Գուցե 
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բոլորի համար, բայց ոչ մեր ազգի: Անհարիր էր թվում սխալներից դաս 
չքաղելու միամիտ համառությունը, որին զոհ էր գնում ամենաթանկը: 
Զուգահեռ է տարվում իր կենսատու տերևներն ընծայաբերող ծառի հետ, 
որն ընդհանուր ցնծության մեջ չի էլ կռահում զոհաբերության ինքնախոր-
տակ գինը և «Գալիքի ցնծալի շքերթ Հռնդուն ցրտերի միջով» դեպի մահն է 
ուղարկում բյուր տերևներ-սաղմերը: Եվ նա, ով ընդունակ էր քողազերծ-
ված վտանգն զգալու, «մահից առաջ մահացող» թևաթափությամբ նաիր-
յան անաղարտ երգի պղտորված ակունքն էր ողբում, ափսոսանքով 
հիշում «ոգով աներկբա» այն կենսառատ երգիչներին, որոնք այս անգամ 
ընկնում էին ո՛չ թշնամու ձեռքով, ո՛չ էլ օտար հողերում. 

 Հայրենի Հողմի այս մոլի 
 Գերանդու եռանդուն թափով 
 Գետնահար փռված, անխոս, 
 Օ, վերջին հերկերի ծիլեր… [1, 62]:  
Անփառունակ ներկայում «ոգու սայթաքումը» ստիպում է ևս մեկ 

անգամ հետադարձ հայացք գցել ժողովրդի անցած ճանապարհին. գուցե 
փրկության ելքը անցյալի մթին թավուտներում կորած այդ ուղիների 
խաչմերուկներում պիտի փնտրել: Հնամյա անտառում բուսած դարավոր 
կաղնու սաղմը անմահ ավյունի հյուլեներ է ծնել, որոնք ժառանգաբար 
անցել են իբրև ջիղ ու արյուն: Իրավունք ունե՞ն այժմ գետնաքարշ տա-
րածվելու «հանցապարտ ժպիտով խեղճ, որ ներքուստ կա դրված ձեր 
մեջ»: Ազգի անլիարժեքության բարդույթի ցավոտ ակնարկը՝ այդ խեղճու-
թյունը (որ օտարները մազոխիզմ են անվանում), հերթական անպատաս-
խան հարցադրումն է հնչեցնում. 

 Եվ զարմանք է պատում, և անդուռ 
 Տարակույս ու կասկած անգամ,– 
 Թե ի՛նչը ձեզ թեքեց այնքան, 
 Որ դարձաք անկամ այդքան դուք… [1, 63]:  

Հարցը հռետորական էր. Չարենցը գիտեր պատասխանը, որն առա-
վել խոցող էր իր՝ այդ Հողմը հայրենի դաշտեր բերողներից մեկի համար: 
Ինքը փորձում էր հավատալ, որ հեռուներից բերած կրակով Նաիրի երկ-
րի լուսապսակ գալիքը պիտի երգեր, մինչդեռ երեսպաշտության, 
խաբեության բարձրագոչ խոստումներով բթացրին մեր զգոնությունը: 
Քանիերորդ անգամ… Դեռևս «Պատմության քառուղիներով» պոեմում 
Չարենցը սթափության ոչ բացահայտ կոչ արեց՝ ներկայացնելով մեր 
«անանցյալ անցյալի» անմխիթար պատկերը, որը խոսքի մտրակածեծ էր 
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կարծես «անղեկ ու անգաղափար» ընթացքի «անկերպարանք ու անդեմ» 
առաջնորդներին, որոնք ազգափրկիչ հորջորջված կոչերով վերջին 
խարիսխն էլ վաճառքի հանեցին, ժառանգված գանձերը անիմաստ վատ-
նեցին: Օրհասական իրավիճակներ անցանք՝ ահի ու թշվառության քարա-
վաններով, և դաս չքաղեցինք, հիմա էլ ահազարհուր սպասումով գլխիկոր 
կանգնած ենք նոր արհավիրքի առջև: Անցյալի սխալները քննարկելը և 
ճշտորեն վերլուծելը փրկության խարիսխ կդառնա՞ն: Սրանք հարցեր էին, 
որոնց պատասխանը Չարենցը մարգարեաբար կռահում էր և զգոնության 
կոչ էր անում, քանի դեռ ամեն ինչ տանուլ չէինք տվել: 

Պտուղի միջուկը քայքայելու և ոչնչացնելու վերջնական նպատակով 
«Կարմիր Հողմերի ցնցող ճառագայթը» թափանցեց մեր էության մեջ. 

 Բայց գտավ այնտեղ միայն ջուր, 
 Որ վաղուց նեխած էր արդեն… 
 Քողարկված առողջ թվացող 
 Նաիրյան կարմրավուն կեղևով – 
 Թե ներքուստ, ավաղ, թե ձևով – 
 Դուք ընկած եք խեղճ նվոցով… [1, 64]:  
Ինքնախաբեության մեջ ապրող ժողովուրդ, որի ինքնությունը 

զառանցանքի է նման, «Հողմերի ահարկու շառաչից» ցնցված մարդկային 
ամբոխ, որ հանուն մի կտոր հացի (իմա՝ սոսկ գոյության) պատրաստ է 
հանձնվել ահին, որ մահվան բաժին չդառնա: 

 Լքեցին ոմանք երգը հերկի, 
 Ծախեցին ոմանք իրենց ձիրքը 
 Եվ խեղկատակներ դարձան, 
 Խռպոտեց ոմանց ձայնը վսեմ… 
 Նման է թվում հրաշքի, 
 Որ ինքնությունը դեռ կա [1, 65]:  
Չարենցը խոցված էր իրենից խոհեմաբար հեռացած և իրեն մատնած 

ընկերներից. «Բարեկամը հեռացավ, թշնամին տևեց»: Նա համեմատու-
թյունների շարք էր ստեղծել՝ «գորշ հողին կպած մացառներին» խանգա-
րող հսկա կաղնու, լուսաստղի և չնչին ամպերի սև զորքի, մարդուկների 
դավերը որպես Արարատին նետած քար ներկայացնելով: Բայց հետագա 
տարիներն իրար խառնեցին բոլոր երանգները, մի անորոշ ներկապնակ 
դարձավ հասարակությունը: Այժմ այդ բոլոր մարդուկներն էլ, մացառա-
յին գոյություններն էլ, դավաճանող մատնիչներն էլ նույն Հողմին զոհ 
գնացած նաիրյան սերմերն են, որոնց չփրկեցին խռպոտած ձայնով վսեմ 
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դիֆերամբներ երգելն ու ինքնապահպան բնազդից ծնված ստորաքարշու-
թյունը.  

 Եվ ահա մահաբեր Հողմերի 
 Հռնդուն տենդին ընդառաջ – 
    ՆրանցՆրանցՆրանցՆրանց երգն է շաչում հիմի 
 Դիերի վրա ձեր դեռ թարթող… [1, 67]:  
Այդ դիերին է ցավով նայում ինքը. «Գագաթով աստղերին հասած մի 

վերջին սոսի կենդանի»: Համեմատությունը պատահական չէ. կաղնին 
տարածականությամբ է հզոր, իսկ սոսին (մի տարբերակում էլ՝ բարդին) 
բարձրուղեշ է, անթաքույց երևացող, ինչպես ինքը՝ Չարենցը:  

 Ահա ես – միայնակ, բարձր, 
 Ամայի անտառում ցցված՝ 
 Արդեն բութ կացնով խոցված – 
 Սպասում եմ ահա իմ հերթին… 
 Ախ, քանի՜ անգամ բարձրացավ 
 Սև կացինը, որ ինձ զգետնե, 
 Եվ որքա՜ն ձգտեցին գտնել 
 Իմ երգի արմատները կարծր, – 
 Դիմացած քանի՜ հարվածի, 
 Եվ կրծքից, և բնից խոցված – 
 Հայրենի ավյունով լցված – 
 Չկտրեց և ոչ մի կացին…[1, 6]:  
Այս տողերը թվագրվել են 1937 թ. փետրվարի («Վերջին խոսք»-ում՝ 

մարտի) 17-ին: Դեռ հավատի մի փոքրիկ նշույլ կար, որ իրեն՝ այգաբացի 
գովքն առաջինն ազդարարողին, չեն համարձակվի դիպչել: Մինչդեռ 
Հողմը վաղուց էր թևում բանաստեղծի գլխին, և եթե անմիջապես չէր 
բզկտում, պատճառը զգուշավորությունն էր նրա հեղինակության առջև. 

 Նա վաղուց է ձգտել ինձ խեղդել,– 
 Բայց կամ չի հասել գագաթիս, 
 Կամ սարսած ուժից արմատիս՝ 
 Կաղկանձել է շուրջս լկտի… [1, 67]:  
Վստահության հետ, սակայն, ահագնանում էր Քամու ձեռքով քշվելու 

և Հողմին զոհ դառնալու տագնապը: Բայց երգով թե առանց երգի, 
Չարենցի համար նահանջ չկար: Մի ցավ էր միայն ասղնտում սիրտը, 
հոգու աչքերի դեմ անվերջ տեսլանում էր ազգապահպանման բնազդից 
ծնված ուղերձը, որ դարերից անդին հնչում է իբրև հերթական պատգամ, 
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որին պե՛տք է ականջալուր լինենք, եթե ուզում ենք ոչ թե սոսկ գոյություն 
ունենալ, այլ լինել: 

 Չի հասնի նոր կյանքի սակայն 
 Միայն այն հունտը, թեկուզ 
 Բյուրապատիկ անգամ չարչարած, 
    Եթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչԵթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչԵթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչԵթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչ… … … … [1, 69]:        
Հունդի փոխարեն Հողմը միայն նեխած ջուր գտավ: Ի՞նչ էր 

ակնարկում բանաստեղծը: : : : Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է 
պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ:պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ:պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ:պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ: Ուրեմն Թումանյանի 
խոսքերին համահունչ՝ ներսից փրկություն որոնելու ազնիվ մղումն է 
միայն Նաիրյան երկրի հունդերը փրկելու և ապրեցնելու ճանապարհը: 
Այս է պատգամում մեծ Չարենցը:  

 
ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականություուուունննն    

1. Եղիշե Չարենց, Նորահայտ էջեր (պոեմներ, բանաստեղծություններ, 
հոդվածներ և այլն): Կազմեց, առաջաբանը գրեց, բնագրերը պատ-
րաստեց, ծանոթագրեց, մեկնաբանեց Դավիթ Գասպարյանը: 
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1996, 636 էջ: 

2. Եղիշե Չարենց, Վերջին խոսք, Երևան, «Հայագիտակ» հրատարակ-
չություն, 2007, 326 էջ: 

3. Եղիշե Չարենց, Անտիպ և չհավաքված երկեր: Բնագիրը պատրաս-
տեց և ծանոթագրեց Անահիտ Չարենցը, Երևան, Հայկական ՍՍՀ 
ԳԱ հրատարակչություն, 1983, 711 էջ:  

4. Գասպարյան Դավիթ, Ողբերգական Չարենցը: Կյանքի և ստեղծա-
գործության նորահայտ էջեր, Երևան, «Նաիրի» հրատարակչություն, 
1990, 384 էջ:  

5. Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, Հայկական ՍՍՀ 
ԳԱ հրատարակչություն, 1968, 625 էջ: 
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Второй завет Чаренца:Второй завет Чаренца:Второй завет Чаренца:Второй завет Чаренца:    
поэмпоэмпоэмпоэма «Как тяжелые, желтые листья»а «Как тяжелые, желтые листья»а «Как тяжелые, желтые листья»а «Как тяжелые, желтые листья»    

Малумян ГаянеМалумян ГаянеМалумян ГаянеМалумян Гаяне    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: исторический период, судьба народа, ядро 

самоидентификации, идентичность, эмиграция, завет 
Чаренц находился в поисках выхода из многоуровневых и 

многогранных политических перипетий того времени. Постепенно росло 
подозрение, что воспетый им желанный рассвет не осветит путь страны, 
блуждающей во мраке. Мы прошли роковой путь с караванами страха и 
невзгод, однако, не усвоили уроков, и теперь в мятежном ожидании с 
поникшей головой стоим на пороге новой катастрофы. Станет ли 
осмысление ошибок прошлого или их правильный анализ якорем 
спасения? Это были вопросы, ответы на которые Чаренц пророчески 
предвидел, призывал к бдительности, пока мы не потеряли все. 

В бесславном настоящем «ошибка духа» заставляет нас оглянуться на 
то, какой путь пройден народом. Быть может, выход из спасения надо 
искать на перекрестке тех дорог, которые затерялись в темных 
хитросплетениях прошлого. Завязь многовекового дуба, растущего в 
древнем лесу, породила бессмертные атомы вдохновения, которые 
передались нам по наследству в наших нервах и крови. Из инстинкта 
национального самосохранения родилось новое послание поэта, которое 
веками звучит как еще один завет: сохранить зерно, ядра плодов (то есть 
следующего поколения), поскольку, если ядро полое, то и сама скорлупа 
становится излишней. Единственный честный поиск внутреннего 
спасения – это сохранение и возрождение ростков Страны Наири. 
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The Second Commandment of Charents Poem: The Second Commandment of Charents Poem: The Second Commandment of Charents Poem: The Second Commandment of Charents Poem:     
“As maroon, yellow leaves”“As maroon, yellow leaves”“As maroon, yellow leaves”“As maroon, yellow leaves”    

Malumyan GayaneMalumyan GayaneMalumyan GayaneMalumyan Gayane    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: historical period, the faith of the people, identity seeds, 

identity, emigration, commandment 
Charents was searching for a way out in the multi-layered and 

multifaceted political situations of the time. The suspicion that his writings of 
the lustful dawn would not illuminate the way of the country wondering in the 
dark was gradually deepening. We went through fatal situations with caravans 
of fear and misery and did not learn a lesson, and now, with alarming 
anticipation, we are facing a new catastrophe. Discussing and accurately 
analyzing the mistakes of the past – will this become an anchor of salvation? 
Charents was prophetically guessing the answers to these questions and calling 
for vigilance when we had not lost everything. The “slip of the spirit” of the 
inglorious present forces us to look back at the path the people have passed: 
perhaps the way out of salvation is to be found at the crossroads of those paths 
lost in the darkness of the past. The embryo of a centuries-old oak tree growing 
in an ancient forest has given birth to vigorous immortal elements that have 
been inherited as veins and blood. The new message was born from the 
nationalistic instinct of the poet and has been sounding like a new 
commandment through the centuries: preserve the seed, the kernel of the fruit 
(the next generation), otherwise, if the kernel is empty, the peel itself becomes 
unnecessary. The only way of saving and preserving the lives of Nairian seeds is 
the honest impulse of seeking salvation from within.  

 
 
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    29.03.29.03.29.03.29.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    31.03.31.03.31.03.31.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 821.19    

ԼուսինըԼուսինըԼուսինըԼուսինը    ՀրանտՀրանտՀրանտՀրանտ    ՄաթեվոսյանիՄաթեվոսյանիՄաթեվոսյանիՄաթեվոսյանի    ստեղծագործությանստեղծագործությանստեղծագործությանստեղծագործության    մեջմեջմեջմեջ    
    

ՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյան    ՎալերիՎալերիՎալերիՎալերի    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... միֆական մտածողություն, լուսին, իրականու-
թյան պատկերում, ցանկալիի հիշողություն, խելագարություն, մահ, 
վերարտադրություն 

Լուսինը ոչ միայն երկնային մարմին է, այլև առասպելաբանության 
մշտական բնակիչ, գործող անձ, խորհրդանիշ, որ, ինչ-ինչ իրողու-
թյուններ փաստելուց զատ, նաև ուղղորդող նշանակություն ունի: 

Լուսինը, ինչպես մյուս երկնային մարմինները, մեր կյանքի ակա-
նատեսն է, մեր արածի ու չարածի վկան: Լուսինը սովորաբար մեր 
կյանքի գիշերային ժամերի, ուրեմն նաև մութ կողմերի ուղեկիցն է: 
Ուղեկիցն էր նախընթաց սերունդների և ուղեկցելու է հաջորդներին, ասել 
է՝ մշտական ներկայություն է: Նրա արծաթագույն սկավառակն արտացո-
լում է մեր կյանքը՝ դառնալով միաժամանակ հուշադարան: Իսկ այդ 
հուշադարանում անցած-գնացած ժամանակների հիշատակներ կան, 
այլևս անցածներ, որոնց, ինչ-ինչ պայմանականություններ ենթադրելով, 
կարող ենք երկնքում գտնվող Հադեսի թագավորության բնակիչներ պատ-
կերացնել: 

Սա է պատճառը, որ Լուսինը դառնում է ոչ միայն ապրողներիս 
ներկայություն, այլև միֆաշխարհի բնության անխուսափելի բաղադրիչ: 

Հր. Մաթևոսյանի «Տերը» վիպակում, ի շարս այլոց, տարողունակ նա-
խադասություն կա. «Մի բան ախր չի կարող պատահել որ լինի ու հան-
կարծ չլինի – չկա, չի եղել» [1, 227]: Խոսքը եթե ուղղորդենք առասպելին ու 
հավաքական անգիտակցականին, կարող ենք վստահաբար փաստել 
նրանց ներկայությունն այսօրվա մեջ: 

Հր. Մաթևոսյանի «Տերը» վիպակում և «Տախը» վեպում էական դերա-
կատարություն ունի Ռոստոմ-Էլինոր սիրային կապը: Ձեռնպահ ենք 
մնում այս կապի իրական-կենսական հիմքի քննության հարցում, չնայած 
հեղինակային դեռ անտիպ գրառումներում հիշատակվում են կոնկրետ 
անուններ: Ինչ վերաբերում է այդ կապի գեղարվեստական արտահայ-
տությանը, ապա այն անկրկնելի է և նպատակ ունի բացահայտելու 
Ռոստոմի հանցանքն ու ինքնամաքրագործման փորձի դժվարին ընթաց-
քը, որ ժամանակային դրսևորման տեսակետից ամենաքիչը երկուսուկես 
տասնամյակի տևողություն ունի (նկատի ունենք այդ կապից սերվածի 
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տարիքը): Մասնավորապես «Տերը» վիպակում հիշողությունից հատ-
ընտրված և «մոնտաժված» պատկերները ոչ միայն այդ ամենի հուշն են 
ամրագրում, այլ նաև ցավի ու մեղքի, նաև ցանկալիի ու այլևս 
անօտարելիի հիշողությունն ունեն («ինչը մեր կյանքում պատահել էր ու 
այլևս վանելի չէր» [1, 238]): 

Ռոստոմը՝ այս «որբ մանուկը», որի ծննդյան միֆականացված ու կեն-
սական իրողությունները շերտ-շերտ ներկայացվում են վիպակում, ունի 
կենսաբանորեն ինքնավերարտադրվելու իրավունք, բայց ոչ հնարավո-
րություն: «Որբ մանկան» կերպարի բնութագրական այս իրողությունը՝ 
կապված անժառանգ լինելու հետ, ոչ միայն նկատվել է Ալբ. Քամյուի կող-
մից [2, 105], այլև էական դերակատարություն ունի մեր էպոսի չորրորդ 
ճյուղում: Վիպակի պայմանականության մեջ էական թվացող (այնտեղ 
ամեն ինչ է էական) մի դիտարկում կա, որ հնչում է ազգական տղային՝ 
Ֆելոյին ուղղված ռոստոմյան խոսքում. «Քու պապն,- ասացինք,- մեծ 
անասնապահ էր. երինջ կլիներ, ձի թե աղջիկ՝ կնայեր ու գնահատականը 
կկնքեր – ինչ տեսակ է, ինչ ժառանգ է տալու, տալո՞ւ է թե մեջքը ցամաք է, 
էսինչ անասունը ղրկել մորթի, էսինչը պահել, շահել ու բազմացնել: Մեր 
հարսանքին նայեց, մտքում մեզ գուցե թե խղճաց էլ, բայց դե... որոշված 
էր, որ մենք բազմանալու տեսակ չենք» [1, 269]: Բայց կա այս պայմանա-
ձևին բնական հակազդեցությունը կամ ուղղակի այդ պայմանաձևը բա-
ցառելու և կամ շրջանցելու ձգտումը: («Սասնա ծռեր» էպոսի տարբերակ-
ներից մեկում հատված կա. Փոքր Մհերին գցում են մի խոր հորի մեջ, 
սակայն մի պառավ փորձում է շրջանցել Մհերի անզավակ մնալու պայ-
մանականությունը.  

 «Մեկ շիվար պառվուն բան չկըեր, մեկ աղջիկ կըեր: 
 Պառավ ասաց. «Իմ աղջիկ տանեմ,  
 Քցեմ խուր վե մոտ Մհեր, 
 Որ իմ աղջկան մոտեն տղե մ’էլնի, 
 Էնի փահլեվանութուն անի, մենք լե ապրինք»» [3, 354]:  
Համարժեք մեկ այլ հատված.  
 «Օրեն մեկ պառավ մ’էսաց. 
 «Նա մեկ աղջիկ մ’ունիմ, 
 Տանիմ, թըլիմ մըտ Մհեր, 
 Մհեր կեմնե զավակ մ’իլնը, 
 Մինի էլ անու սադաղեն հաց մ’ուտինք» [4, 416]:  
Այս բնական հակազդեցությունն իր դրսևորումն է գտնում նաև 

Ռոստոմի կերպարում, որի արդյունքն էլ Ռոստոմ-Էլինոր կապն է և դրա 
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արդյունք-հետևանքը, որի վերաբերմամբ ժողովրդի գնահատականը 
թերևս ծմակուտցի մի պառավի խոսքն է՝ ուղղված Ռոստոմին. 
«Մուրադենց Էլինորի երեխեքին որ բաժանում էին՝ դու քո բաժինը պիտի 
վերցնեիր» [5, 285]: 

Ռոստոմ-Էլինոր պատմությունն՝ ըստ «Տերը» վիպակի, մեծ ծավալ 
չունի, սակայն տարողունակ և հանգրվանային է կերպարի բնութագրման 
տեսակետից: Նախորդած օրվա տպավորությունները ներխուժել են 
երազի տարածք, Վիթխարին, որ կնոջական սկզբի արքետիպային պայ-
մանաձևի արտահայտություն է, փոխարկվում է փլվող դեզի, ինչն էլ իր 
հերթին արթնացնում է հիշողության պահեստարաններում ամբարված 
ձայնային հուշը. «Հստակ՝ ինչպես որ իրական պահին՝ մենք լսեցինք նրանրանրանրա 
բողոքավոր լացը՝ «Հողեմ աստծու կողմնապահ գլուխը՝ որ ինձ մարդ է 
տվել, դրել է կողքիս ու ասել է մարդ է», և մեր սաստը՝ «Դե, դե»»: Ձայնային 
հուշն իր հերթին բերում է կերպարի տեսողական հուշը. «Մուրադենց 
հարսը փլված դեզի կողքին կանգնել, խոտի փշրտուքը ծոցերից ու մեջքից 
ու բերանից մաքրում էր, նրա գրկանոց փսլնքոտը գետնին նստած լաց էր 
լինում. «Մամա... մոծակը կծում ա... կծում ա, է, կծում ա», և մեզանից 
առաջին անգամ տղամարդու համ առած, ամուսնուց ու ընտանիքից 
դժգոհ Մուրադենց հարսը երեխային անիծեց. «Կծում ա՝ թող ուտի 
պրծնենք, ձեզանից ազատվեմ, ֆողեմ ձեր գլուխը»: «Դե, դե, դե,- 
սաստեցինք,– գիտե՞ս ինչ տղա է դառնալու... էդպես մի որձկաճուտ էլ եթե 
մեզ պարգևեիր», երեխային գետնից բարձրացրինք, տվինք մոր գիրկը: 
Ամուսնու մասին ասաց. «Նա ինչ է՝ որ նրանից տղա լինի, ինչքան կա՝ 
աղջիկ են»» [1, 238-239]: 

Արդեն իսկ փաստված հանցանքն ունի իր շարունակությունը, որ 
տեղ է գտնում Ռոստոմի մտորումներում՝ դառնալով նաև ընթերցողին 
հասու իրողություն: Անկրկնելի է ոչ թե այդ մեղքը (մեղքը մարդուն 
ուղեկցող ամենօրյա ներկայություն է), այլ այդ մեղքի մաթևոսյանական 
պատկերումը: Վիպակն ստեղծվել է որպես կինոսցենար, ինչն իր հերթին 
ենթադրում է պատկերների տրամաբանված հերթագայություն: Հաջորդ 
պատկերում արդեն ծնված մանուկը կա, որին որպես բեմական պայմա-
նականության բաղադրիչ օգտագործող Մուրադենց հարսը խաղում է իր 
թատրոնը գյուղամիջում. «Գյուղամիջի ժողովրդի մեջ՝ մեծ ու փոքրի, 
կանանց ու տղամարդկանց՝ օրը ցերեկով էդ ամբողջ ժողովրդի մեջ գրկի 
երեխային վեր-վեր է թռցրել ասել՝ «Ո՞ւմ ծաղիկն է, ո՞ւմ ծառն է, ո՞ւմ 
զարմն է» ու ինքը պատասխանել է՝ «Իմ Ռոստոմի զարմն է, իմ Ռոստոմի 
պտուղն է, իմ Ռոստոմի ծառն է», ամոթավորները ականջները փակել 
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հեռու են քաշվել, բերանբաց անամոթները ականջները սրել ու ուրա-
խացել են՝ որ իրենք չեն խելագարը, խայտառակվողը, խելագարի խեղճ 
ամուսինը, խայտառակվողի կինը. նախրապանի մահակը հավիտյան 
ձեռին՝ խեղճ լոշտակ ամուսինը չափարի ետևը ամոթից մեռնում, ամոթից 
ծիծաղում ու ձենն ամոթից փորը գցած հեռվից ուզում է սաստել, կանչում 
է՝ «այ ախչի», և դարձյալ՝ «այ ախչի», իսկ ախչին՝ ոչինչ – երեխային գրկի 
մեջ խեղդում ասում է՝ «Ռոստոմի տան ճրագ, Ռոստոմի հույս, Ռոստոմի 
լույս, Ռոստոմի տան կրակ, Ռոստոմի թիկունք», խանութի դռան 
ժողովրդի մեջ մեր տիկինը զսպում-զսպում ու նետվում է դեպի խելա-
գարը, բայց մեր քրոջ զավակը նրան գրկում, թույլ չի տալիս, ծիծաղում 
ասում է՝ «Բան չկա, խոսում է թող խոսի... թեկուզ մի քիչ էլ քեռուցս լինի», 
իսկ մեր քույրը գնում երեխային ցնորվածի գրկից առնում, ցնորվածի թևն 
է մտնում, տանում հանձնում ամուսնուն. մեր քրոջը ցնորվածը ենթարկ-
վում է, ասում է՝ «Ես քեզ ճանաչում եմ, դու իմ Ռոստոմի քույրիկ Շուշանն 
ես», կնքում է՝ «Էս աշխարհի տե՛ր Ռոստոմի»» [1, 240-241]:  

Նմանատիպ մի տեսարան էլ «խաղացվում է» Ռոստոմի այգում. 
«Ցնորվածը երեխային գրկած մեր այգին էր մտել, երեխային բարձրացրել, 
ասում էր՝ «Քու ծառիցը խնձոր քաղիր... Ռոստոմի ծառ, Ռոստոմի բար, 
Ռոստոմի պտուղ». հեռու ճանապարհին ամուսինը մոլորված կանգնած 
էր. խելագարության առաջ շները կաթվածահար են լինում – բնի մոտ մեր 
գամփռը գետնին տափակվել, ձենը փորը գցած ծմրում էր, ծմրում ու 
ետիետ բունն էր սողում. մեր շունչը կտրվեց ու սառը քրտինքը մեզ 
պատեց. և մեր, մեր շան, այդ լուսավոր այգու ու տան, ցնորվածի խեղճ 
ամուսնու պաշտպանը այդ պահին մեր տիկինն էր՝ որ չգիտենք չարու-
թյան ոգի որտեղից էր առել, իր մեջ պրկվել ու լարվել էր, բարակ պռոշ-
ները սեղմվել ու բերանը մի տեսակ ծռվել էր. գլուխըդ առ ու փախիր,- 
եղածից ու մանավանդ լինելիքից մենք փախանք. պատշգամբից իջանք, 
կծկված սողացող շան մոտով անցանք պատի ետևը. ցնորվածը մեր 
շարժումը տեսավ, «Տեսա, տեսա,– ասավ,– պատի ետևն ես», կարծես 
երեխաներ էինք ու տապկնոցի էինք խաղում, հետո՝ «Կախարդն իմ 
Ռոստոմին կալանել է», հետո ամուսնու զսպված, խեղդված կանչը՝ «այ 
ախչի, Էլյա». մենք մեր ականջները զույգ ձեռքով սեղմել ու մեր ճակատը 
պատին էինք խփում. մեր տիկնոջ ձայնը և շան շղթայի զնգոցը եկան՝ 
«քըս», մեր տիկինը շանը քսի էր տալիս, հետո եկավ շան կենտ մի բերան 
հաչը՝ «համ», և մենք խուլ տնքում ու մեր գլուխը պատին էինք խփում: 
Շանն ուրեմն արձակել ու քսի էր տվել, շունը թռել էր դեպի ցնորվածը, սա 
երեխային գցել ու ինքը փախել էր, նրա բղավոցն ու մի բառը՝ «դաժա՜ն», 
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չնայած մեր զույգ ականջը զույգ ափով փակել էինք, մենք լսեցինք»      
[1, 241-242]: 

Երազը, որ առիթ է տվել Ռոստոմին հիշելու և վերապրելու տեղի 
ունեցածը, գիշերվա իրողություն է: Եվ կա հուշի արտահայտության 
պահի արձանագրումը. «Այդ սառըսառըսառըսառը    լուսնակլուսնակլուսնակլուսնակ    գիշերվագիշերվագիշերվագիշերվա    մեջմեջմեջմեջ ծանր հուշի 
առաջ մեր տիկինը սրսփաց, գիշերազգեստի օձիքը չեղած կրծքերի վրա 
բռնեց, ասաց. 

 – Ասում են մեռել է» [1, 242]: 
Այսքանից հետո մեջբերենք Կ. Գ. Յունգից մի դիտարկում, որ ասես 

ձևակերպվել է հենց Մաթևոսյանի գործից զատված հատվածի առիթով. 
«Լուսինը այն է, ինչ խանգարում է քունը, այն նաև հանգուցյալների 
հոգիների ապաստարանն է, իսկ քանի որ երազի մեջ վերադառնում են 
մեռյալները, ապա տագնապալի անքնության մեջ հայտնվում են անցյալի 
ուրվականները: Այդ պատճառով Լուսինը խորհրդանշում է նաև 
խելահեղություն (lunacy): Եվ նմանատիպ զգացողությունները այն են, ինչ 
դրոշմվել են հոգում Լուսնի փոփոխական կերպարի փոխարեն» [6, 203]: 

Երազի մեջ վերադարձածները, նրանց հետ կապված դեպքուդիպ-
վածը, անցյալ կատարյալ մեղքը տագնապալի անքնության մեջ հայտ-
նիացնում են սեփական անցյալի մշտական բնակիչ Էլինորին՝ չթողնելով 
մաքրագործվել: ԵվԵվԵվԵվ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    ներկայությներկայությներկայությներկայությունունունուն    էէէէ    Լուսինը՝Լուսինը՝Լուսինը՝Լուսինը՝    որպեսորպեսորպեսորպես    հանհանհանհան----
գուցգուցգուցգուցյալներիյալներիյալներիյալների    հոգիներիհոգիներիհոգիներիհոգիների    ապաստարանապաստարանապաստարանապաստարան: 

Որպեսզի կամակոր չլինի ու անհմն չթվա այս ամենը, անդրադառ-
նանք Լուսնի երկրորդ «դերակատարությանը» նույն վիպակում, որ վերա-
բերում է կցասայլով գերանի տեղափոխության տեսարանին:  

 «Քնել էինք չէինք քնել՝ արթնացանք <...> ԽաղաղԽաղաղԽաղաղԽաղաղ    լուսնյակլուսնյակլուսնյակլուսնյակ    գիշերգիշերգիշերգիշեր էր» 
[1, 362]: Եվ հաջորդում է կցասայլով գերանի տեղափոխության տեսա-
րանը, երբ Ռոստոմը արգելում է անտառագող Ալբերտին տեղափոխել 
գերանը և այն դատարկում է գյուղամիջում: «Տաքությունն ու խելագարու-
թյունը մեզ կալել էին, կացինը շպրտեցինք, կռացանք կցասայլի անիվի 
խցանը բացեցինք՝ օդը շեշտակիորեն դուրս մղվեց: <...> կռացանք 
գնացինք դեպի մյուս անվադողը, թեքված սայլակից գերանը սահում թե 
գլորվում էր, էլ բան չենք հիշում» [1, 366]: «Անկենդան բեռի պես» հիվան-
դանոց հասցված Ռոստոմի կենսագրության մի էական շերտն է բացա-
հայտվում այստեղ. «Էդ ո՞նց է Սարգսյան՝ որ Վաթնանց Եգորի տղեն է» [1, 
569] և «Վաթնանք ընկնավորություն ունեն» [1, 570]: Ու թե հիշում ենք 
յունգյան ձևակերպման մի հատվածը՝ «Լուսինը խորհրդանշում է նաև 
խելահեղություն», ապա ասելիքն ամբողջանում է. իրար են գումարվում 
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խաղաղ լուսնյակ գիշերը, խելահեղությունն ու ընկնավորությունը: 
Լուսինն իր գործառույթն ունի նաև «Աշնան արև» վիպակում: 

«Հանրային ամուսին» Սիմոնի և Սոնայի կապի հիշատակությունը կա 
այստեղ՝ կապի սկզբնավորումից մինչև լրումին հասնելը: Այս սիրավեպը 
զատված ներկայացված է «Ճաշակելով ճաշակեցինք սակավ մի մեղր» 
պատմվածքում [7], որ այնուհետ մասնակի փոփոխություններով 
ներառվել է «Աշնան արև» վիպակ, դրսևորվում է նաև համանուն կինո-
սցենարում: 

Սիմոն-Սոնա կապի համար Աղունը ցանկանում է պատժել Սոնա-
յին. «Կարտոլի բերքահավաքին Աղունը Սոնային ուզեցել էր ծեծի՝ լաչառ 
Շուշանը բահն առած վրա էր իջել. «Այ ախչի, է՜յ... գլուխդ աշխատո՞ւմ է 
թե չէ: Հիտլերի դեմ մերոնք որ զոհվեցին մենակ մեզ համար չզոհվեցին ու 
ձերոնք էլ որ էդպես ողջ-առողջ եկել են՝ մենակ ձեզ համար չեն եկել, 
է՜յ...»: Եվ ինչպես մտածում ես՝ այդ այդպես է և միայն այդպես է» [8, 571]: 

Տարիներ անց գալիս է գույժը. «Սիրուհիդ մեռել է, տախտակավորիր» 
[8, 572]: Այնինչ «<...> անհարմար էր գնալ թաղմանը, որովհետև Աղունը 
չէր ամաչի ու կգար կաներ որևէ տգեղ անհամություն, այնինչ՝դեռ 
դագաղն էլ ինքն էր սարքելու, քանի որ փոքր Սիմոնը այդպիսի դեպքե-
րում գլուխն ազատում է, որովհետև չի կարելի դագաղը փողով սարքել: 
Ղազախից ֆերմայի համար քսան ձիաբեռ գարի էր բերվելու: Սիմոնը 
գյուղամիջում էր, ինքն իր կամքով լուռ խառնվեց գնացողներին ու երեք 
օր բացակայեց» [8, 573]: 

Այս բացակայությունը հնարավորություն է տալիս ներկա չլինել 
թաղմանը, սակայն չես կարող մոռանալ. եթե անգամ փորձես, բնական մի 
հուշադարան կա, ուր արձանագրվում է սրբագործված հուշը. «Գյուղը 
քնած էր մեծմեծմեծմեծ    կարմիրկարմիրկարմիրկարմիր    լուսնիլուսնիլուսնիլուսնի տակ, բույրերը թեև գարնան էին, բայց ցուրտ 
էր և սրսուռ ցեխ: Ձնծաղիկների խմբերը նայում էին լուսնալույսի միջից, 
շները մրափ էին մտել, բլրալանջի գերեզմանոցը նայում էր կարծես սուր 
ու լուռ: Սիմոնը մի քիչ սպասեց գերեզմանոցի տակ <...> «Բոլորիս տեղն էլ 
էդ է,– ասաց Սիմոնը և գնաց իր ճանապարհը,– ու երանի ձեզ և ոչ թե մեզ, 
ներողություն իհարկե, վատ խոսք ասացի»: <...> Մահը սարսափելի չէ, 
որովհետև միշտ էլ տանում է մեր կողքիններին, իսկ ինքներս անմահ ենք: 
<...> Սոնայի տան մոտ Սիմոնը կանգ առավ, արահետը թեքեց, գնաց 
մոլորվեց գոմի ծածկի տակ, որտեղ Սոնան շըխկոցով տախտակ էր 
թափում: Մորից մերկ Սոնան քնել էր վերմակի վրա և աղջամուղջի մեջ 
թուխ էր: Ինչո՞ւ է աշխարհն այսքան հիմար, անհասկանալի և կեղտոտ: 
Սիմոնը մեխվել էր Սոնայի տան մոտ, և նեղվածք ու ցուրտ էր, և ձգող ոչ 
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մի տաք անկյուն չկար, քանի որ նա ուզում էր միայն Սոնային, իսկ 
Սոնան մեռած ու հողավորված էր, իսկ ժայռատակի տունը կոպիտ ու 
թշնամի էր Սիմոնին:– Սոնա,– բառաչեց Սիմոնը մտքում, որովհետև եթե 
բարձր բղավեր, հարևանները կարթնանային, շները կհաչեին, Աղունը 
կգար ու կկատաղեր իր անհամ կատաղությունը: «Սոնաաաա»» [8, 572-
573]: 

Պատկերի դեկորացիան նորից ներառում է լուսին, գերեզմանոց, 
մահ, ցանկալիի անջնջելի հիշողություն բաղադրիչները: Եվ սրանք կան 
նաև «Տախը» վեպից առնված նախադասության մեջ. «Որ փոքր էինք ու 
երեխա էինք ու աշխարհն այսքան պարզ չէր, իրիկունները խաղերից 
հետո որ հավաքվում էինք՝ գերեզմանների ու լուսնոտների մասին չէինք 
խոսում» [5, 39] (լուսնոտ բառով բնորոշում են ոչ միայն լուսնոտությամբ 
տառապողին, որ չգիտակցված գործողություններ է կատարում, այլ նաև 
ընկնավորին): Մեկ այլ դեպքում, ըստ էության իր և Էլինորի կապի 
համապատկերում քրոջ որդուն՝ Սենոյին խորհուրդ տալիս՝ ցնորվածի 
հետ մեղավոր կապ ենթադրելով, այդ բաղադրիչներին հավելվում է 
խելագարությունը. «Կթողնես <...> գիշերվա տեղաշորից փախած՝ լուս-
նակի մեջ կանգնի ու պելվի լուսամուտից: Շունը, տնաշեն,– ասացինք,– 
որ գամփռ շուն է, ծմրոցը կուլ էր տալիս ու հանգչում» [5, 135]: 

Լուսնի մի չորրորդ «դերակատարության» հանդիպում ենք «Մեռելա-
լույս» վիպակում: Անել վիճակում հայտնված Աղունը գիշերով թաքուն 
խաչակնքել, դրոշի ծոպերից պատրույգ է պատրաստել, ավագ որդուն 
արթնացրել, ու դուրս են եկել: Փաստենք Լուսնի ներկայությունը. «<...> 
ոտքերին փակչող ցրտից երեխան հասկացել էր որ գիշեր է: «Լուսնակ է», 
ասել էր երեխան: «Աչքերդ բացվել ե՞ն», շշնջացել էր Աղունը: «Արանքնե-
րից թրթռում ու ցավեցնում է»: «Լուսնակ է,– շշնջացել էր Աղունը, – ճրագ-
ճրագում ու հազար աչքով նայում է <...>» [9, 562]: Աղունը ցանկանում է 
սարքված պատրույգից և չոր մեղրահացից մոմ պատրաստել: Աղունն 
աղոթք չգիտի, և աղոթքի փոխարեն Թումանյանի գործից տողեր է հիշում. 
««Ախ իմ բախտը կանչում է ինձ – Չեմ հասկանում դեպի ուր – Դողում է 
պաղ նրա ձենից – Իմ սիրտը սև ու տխուր»: Հետո չթողեց առաջ գնալ, ետ 
տվեց ու դարձյալ կարդացրեց. «Ախ իմ բախտը կանչում է ինձ – Չեմ 
հասկանում դեպի ուր – Դողում է պաղ նրա ձենից – Իմ սիրտը սև ու 
տխուր»: «Նրա ձենից՝ ո՞ւմ ձենից», հարցրեց Աղունը: «Նրա՝ բախտի»: 
Աղունը երեխային ասաց, որ դա իր ուզածը չի, բայց գիրքը գտել ու գրքի 
մեջ ինքն էր փնտրում» [9, 563]: 

 Պատկերացնելով իրավիճակը՝ պատերազմական տարիների ձմեռ, 
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ցուրտ, մեռելալույս (լուսնալույս), մահացած անանուն նորածնի (անունը 
ենթադրվում է հետագա շարադրանքում) գերեզմանի մոտ մոմավառու-
թյուն, կյանքի ամենահատակներում մենակ մնացած կին՝ իր երեք 
հիվանդ երեխաներով, ապա անզորությունից ու թշվառությունից ելք 
գտնելու նպատակադրմամբ անհավատությունից հավատ կարկատելու 
մտադրումը նախ և առաջ ինքնափնտրտուք է ենթադրում՝ իրականաց-
ված Թումանյանի տեքստի ներսում, որ կարելի է գիտակցել մեջբերված 
հատվածում ընդամենը մեկ բառի հավելմամբ. «դա իր ուզածը չի, բայց 
գիրքը գտել ու գրքի մեջ ինքն իրենիրենիրենիրեն էր փնտրում»: Էջեր անց նորից 
անդրադարձ կա դրան. «Հետո նա, բոլորովին անտառաճանաչ, մատները 
հպած շարժում էր էջերի վրայով և մատները պահում էր ճիշտ այնտեղ, 
ուր իրեն պետք էր: <...> նա մատները հպած պահում էր էջին, և դա լինում 
էր այն տեղը, ուր ասում էր, թե իմ բախտը կանչում է ինձ չեմ հասկանում 
դեպի ուր» [9, 567]: Միջանկյալ նշենք, որ բախտն ի վերջո ապրելու է 
կանչում: 

Մաթևոսյանի պատումի պարտադիր պայմաններից է ոչինչ չմոռա-
նալը, որի նպատակն էլ ընթերցող-ունկնդրին ոչինչ չմոռացնելն է կամ 
ամեն ինչ հիշեցնելը: 

«Երեխան ասել էր. «Էդ աղոթք չի, էդ Հովհաննես Թումանյանից ես 
արտասանում»: Երեխան ասել էր. «Հանկարծ կարող է Հրայրի աչքերը 
կպած մնան»: «Իսկ ի՞մ», ասել էր երեխան: «Թի Զավենի հետ գառը ես էլ 
կպահեմ», ասել էր երեխան: «Կոտոյենց ոչխարը երկուգլխանի մի տեսակ 
բան է բերել, հրեշ է բերել1», ասել էր երեխան: «Որ գոմն են մտել՝ ոչխարը 
պատի տակին դողալիս է եղել, էծը թռած է եղել ախոռին – չգիտեն 
ոչխարն է բերել թե էծը թե դռան տակից է մտել»: «Գցել են շանը՝ շունը 
փշաքաղվել ու ետ-ետ է արել»: «Եղանով վերցրել գցել են գերեզմանոցի 
ձորը», ասել էր երեխան: «Որ շան դեմն են գցել՝ դեռ շարժվելիս ու 
սողալիս է եղել», ասել էր երեխան <...> Նրանք տուն դժվար էին մտել, 
որովհետև անհնար էր նորից ելնել այդ ճրագճրգան սպիտակ գիշեր: <...> 
Եվ Բրտիշունն զգացել էր, որ մայրն ասում-խոսում է, ինչ-որ բան է անում, 
ծիծաղում է, բայց ամբողջ ժամանակ աղոթքի պես մի բան է շշնջում: 
Հալած մոմի հոտ էր եկել, հետո Բրտիշունն առել էր կաթկթող մոմի 
շրշյունը: Հետո Բրտիշունը կարողանում էր զգալ, թե որդային դանդաղ 
ինչ գիտակցություն է ապրում մեռելների մեջ՝ երբ նրանք մեռած են, բայց 

                                                                 
1 Յունգը նմանատիպ առիթով նշում է. «Երկգլխանի հորթը և պատերազմը մեկ 

և նույնն են, քանի որ հորթը պատերազմի նախանշանն է» [11, 240]:  
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ջերմաչափի սնդիկը սողում է մինչև երեսունմեկ, երեսուներկու: «Չեմ 
գալիս», ասել էր Բրտիշունը, և մայրը նրա կողքին պապանձվել էր: 
Մայրը, թեփուկոտ շրթունքները, ուռած ձեռները... » [9, 564-565]: 

Վիպակի այս հատվածում պատումի մեջ տագնապի զգացողություն 
կա, որ աստիճանաբար նյարդային է դառնում, փոխանցվում ընթերցո-
ղին: Նկատենք, որ Մաթևոսյանը սիրում է երբեմն ապավինել բարբառին, 
բայց սովորաբար չի հասնում լեզվի բացարձակ նատուրալիզմի: Սակայն 
այստեղ որոշակի միտումով հասնում է այդ նատուրալիզմին, որ կտրա-
տում, ոչ, սղոցում է լսողությունը մոմավառության տեսարանում, դրսում՝ 
տան ետևը, Լուսնի ներկայությամբ. 

«Բրտիշունը դուռն ինքն էր գտել և ինքն էր պատշգամբից ելնելուց 
հետո թեքվել դեպի տան ետևը: Նա հետո ոչ ոքի, ոչ մեկին չէր կարող 
պատմել այդ մասին, նա այդ բոլորը պիտի պահեր իր բարակ մաշկի տակ 
նիհար ոսկորներում: «Սնահնեցոնց Մարքարը,– ասել էր Աղունը,– էն լիս 
օրը ցերեկով տվել շուռ էր տվել քու պապին... քու տատ Դարպասեցու 
մառթին: Ասել էր՝ բա էն լավ ա՞, որ ձիս քրդնացրել է: Մի ձի քրդնացնելու 
հմա: Գիդե՞ս ում էր ըսպանել- սարերի պառծանքին: Տվել հանգիստ շուռ 
էր տվել»: Աղունը լռել ու երեխային պահել էր: Դավադիր աշխարհը լուռ 
էր եղել: «Թե կատու ա՝ փիշտ արա, թե թռչուն ա...», ասել էր երեխան: 
«Կատու ա, բայց աչկիս ա ըրեվում», ասել էր Աղունը: «Պոկե՞մ»: «Որ դու 
կշտիս ես՝ վախըմ չեմ»: «Լաց տիս ըլի՞լ»: «Վառիլ տիմ ու աղոթիլ, իմ 
աստծուց մի բաց դուռը տիմ խնթրիլ»: «Ինքը մեռած էլա՞վ»: «Մեռած, 
մեռած»: «Թե՞...»: «Մեռած, մեռած: Ուզեցավ ոչ ապրի»: «Մեղք էր»: 
«Ըշխարքի անումով-տարեկանով-դպրոցական ըրեխեն ա հանքչում - սա 
էլել չի ու չկա»: «Վառվե՞ց»: «Հանքչում ա, կացի»: «Վառվում ա՞»: «Ապրիս, 
վառվում ա: Հոքյառի անգաճը խուլ, ինչքան վառել եմ՝ փչել հանքցրել ա, 
քանի վառել եմ՝ փչել հանքցրել ա»: «Աղոթում ե՞ս»: «Միտըս, լիզուս, 
սիրտըս դառդա՜կ»: «Ես իրա ձենն իմացել եմ»: «Էրազում իմ անգաճն էլ ա 
կանչում»: «Ախպերիկ է՞ր թե քիրիկ»: «Քու ախպերիկը քեզ ախպեր, քու 
քիրիկը քեզ քիր - մի կտոր միս էր, ոչ ախպերիկ էր, ոչ քիրիկ»: «Ժենըկի ու 
Սվետըկի մորը բեռթը կգձե՞ն»: «Որ ապրի՝ հա: Բեռթը կենքիցը լավն ա: 
Իմ հեր Իշխանը մառթ էր սպանել, ու որ իրան էլ չըսպանեն՝ գնացել 
բեռթին էր հանձնվել: Բեռթը նրան մահիցն ազատել էր»: «Պապն ո՞ւմ էր 
սպանել»: «Իմ մորը, ու Շնողնա իմ քեռոնցնի փախել էր բեռթը: Ամեն»: 
«Վառվում ա՞»: «Դուն իմ օքնական աստոծն ես, առթար հրեշտակի նման 
գլխիս կանգնել ես, ու դողալով վառվում ա, ունթունելի ըլի, ամեն... որ 
սիրուն արև աշունք ըլի, ու ձեր աչքերը բաց էլած ըլեն, ու ձեր հերն ըստի 
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ձեր գլխին ըլի... ըլի, ըլի, ըլի, ամեն, վեր եմ կենալու, աստոծ ջան, 
ըրեխանցս աղաքը մատաղի մի գառն եմ գձելու, արև Չաթինդաղովը-
Չաթինդաղովը՜ դվեր գամ Վանքերա Սըփսարքըսի դռանը, ամեն»: 
«Էդքան տեղի ձինն էդ խի՞ ա հալվում»: «Ես վրա եմ տալիս՝ հալվում ա, 
վրա եմ տալիս՝ հալվում ա»: Ես էլ եմ վրա տվել... որ շատ եմ վրա տալիս՝ 
Մուրադանց տներիցը գերեզմանաթմբի նման ա ըլում... հըմի հալված 
ա՞»: «Չորսիկուռը սպիտակ ճրըքճրըքում ա, էսքան տեղը հալված սև ա»: 
«Կարող ա՞ շներն են քանդում»: «Շան ոտնատեղ չկա»: «Պրծավ ո՞չ»: «Մի 
քիչ, մի գառան շնչի չափ ա մնացել»: «Թող պրծնի՝ ձին վրա-տանք: Կարող 
ա՞ իրա շնչիցն ա հալվում»: «Ո՞ւմ, հոքյառի՞»: «Կարող ա՞ ինքը մեռած չէր 
կամ էլ չէ եդով ա զարթնել»: «Ո՞վ... ո՜չ,– ծղրտացել էր նա,– մեռա՛ծ, 
մեռա՛ծ»: Իրենց թիկունքում նրանք թևահարում թե փախչող ոտնաձայն 
էին լսել, հետո, լուսնիլուսնիլուսնիլուսնի    տակտակտակտակ    լուռլուռլուռլուռ    ձյուներիձյուներիձյուներիձյուների    մեջմեջմեջմեջ այդպես կանգնած՝ 
Բրտիշանը թվացել էր, թե մայրը չկա, մորը տարան: «Մա՜»: Բայց դրանք 
երեխաներն էին եղել, այդ ամբողջ ժամանակ կանգնած էին եղել պատի 
տակ նրանց կողքին, աղջնակն ուրեմն աչքը ճեղքել ու եղբոր ձեռքը բռնած 
դուրս էր բերել տան ետևը նրանց մոտ: Երբ մայրն ու Բրտիշունը տուն էին 
մտել՝ աղջնակն արդեն վերմակի տակ էր եղել, իսկ եղբայրը կույր-կույր 
դիպչելիս էր եղել սեղանին, ետ՝ վառարանին, թախտին... [9, 565-567]: 

Փաստորեն կա նաև մեղքի զգացողություն, քանի որ երեք երեխանե-
րից հետո ծնվել է այս չորրորդը, բայց չի ապրել, կամ ինքը չի կարողացել 
նրան ապրեցնել, և կա այդ մեղքից ազատվելու անկարելի ջանք: Ու գալիս 
է մերկ, դաժան ճշմարտությունը, ուր ոչ միայն ինքը կա ու իր «մեղքից» 
ձերբազատվելու ձգտումը, այլ նաև իրականությունը՝ իր բազմաթիվ 
(անթիվ) կապերով ու հարաբերություններով, մեկին գոնե ապավեն 
տեսնելու համառ ձգտումով: Եվ կա անանուն մահացած նորածինը: Ինքն 
այս աշխարհում է, մահացածն՝ արդեն այլ աշխարհում, թերևս Լուսնի 
վրա, իսկ իրենք «լուսնի տակ լուռ ձյուների մեջ այդպես կանգնած» են, ու 
կա այն մյուս աշխարհի բնակիչ նանը, և պիտի կտրվի մայր ու զավակի 
միջև պորտալարը, ու գա հանգստությունը. ««Սիմո՜ն,– երեխաների վրա 
շշնջացել էր Աղունը,– Իշխա՜ն, Վանքերի սուրբ Սարգիս, նանի, աստոծ 
ջան»: «Իմ լույս նանի,– շշնջացել էր Աղունը,– շարմաղ, լույսի պես խմոր 
էր, թպրտում էր, նանի ջան, թևիկները թպրտում էին, քո անունից էի դրել, 
նանի ջան, շողք տվեց թռչունի պես ու վերացավ, աղավնու նրա մի բուռ 
հոգին գտիր ու պահիր ծոցիդ մեջ, նանի ջան, ես չկարեցա... Ինձ խեղդում 
է, ճանկռում է, խեղդում է թաթիկներով, քուն չունեմ: Ես մոմ եմ վառում՝ 
փչում հանգցնում է, ես վառում եմ՝ ինքը հանգցնում է»: Աղունը դուռը 
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վրա էր քաշել, և այդ ժամանակ իրեն ասել էին «մի գնա», նա հետո 
դպրոցում էր հասկացել, որ իրեն ինքը չէր ասել - տաքության մեջ խոսել 
էր երեխան: Եվ դպրոցում նրա դեմ կանգնած՝ Աղունն անընդհատ զգացել 
էր երեխայի ներկայությունն իր կողքին, իր թիկունքում, իր գլխավերևը, 
ասում է թուրը ձեռքին մորը չորսիկուռ էր անում և չէր թողնում ուշա-
թափվել վառարանի տաքությունից, պտտվում էր, ասում է, պտտվում էր 
մոր գլխին, և հենց դպրոցում այդպես վառարանի մոտ Աղունը երեխային 
երդվել էր նրա համար նրան՝ մեռած-թաղվածին նորից ունենալ, և օրիորդ 
Ուցյունին ասել էր, որ նա կարծում է, թե ինքը Աղունը ձյուների մեջ 
այդպես մերկ անպաշտպան է, բայց ինքը թուրը ձեռին պաշտպան ունի, և 
օրիորդ Ուցյունը կարծել էր նրա այդ պաշտպանն ինքն է, բայց Աղունն 
ասել էր, որ ինքն ահա մի չեղածին սպանել է, որպեսզի երեք եղածը 
պահի, իսկ նա՝ օրիորդ Ուցյո՞ւնն ով է, և թուրը ձեռին որդուն երդվել էր 
հենց որ կատակը բերանին նրա հերը գա, ու սիպտակ զնգուն արև լինի ու 
մի երկու կարմիր պոմիդոր ու մի գլուխ սոխ ու մի գդալ մեղր ու մի երկու 
ձու ու մի պտղունց համեմ լինի՝ նրա համար նորից մի շարմաղ քույրիկ 
ստեղծել (կամ ախպերիկ, կամ քույրիկ էլ, ախպերիկ էլ) («Անոշ, հեշտ ա») 
և օրիորդ Ուցյունին ասել էր, թե երեք երեխան նրա բերանով կտա ու մի 
չեղածի համար կգնա բանտ և կազատվի ու կկախվի նրա երեսից՝ ետ 
կուզի իր երեխաներին, «Պահած կլինե՞ս, ետ կտա՞ս, կարո՞ղ ես պահել»» 
[9, 567-568]: 

Այսպես կարելի է անվանել ժամանակը, սովի, ցավի, դառնության 
մեջ պատկերել մաքառող մարդուն ու այս սովի, ցավի, դառնության 
հաղթահարումը: Եվ այս պայմանականության մեջ ոչինչ չմոռանալու 
նպատակադրումը հիշեցնում է ոչ միայն մարդու այդ պահի կենսատա-
րածքն ու կենսակերպը, այլ նաև միֆական հիմքերը: 

Եթե փորձենք ի մի բերել ասվածը, ապա տարբեր երկերում Լուսին 
կոչված մանրամասի այս համառ արտահայտություն-արձանագրումները 
հուշում են մի իրողություն. Մաթևոսյանը ոչ թե նստել, կարդացել ու ապա 
իրացրել է Լուսնին վերաբերող միֆական գործառույթներն իր ստեղծա-
գործության մեջ, այլ միֆական-արքետիպային է ստեղծագործողի իր 
մտածողությունը, որ դրսևորվում է ընդհանրական բանաձևումներով՝ 
չմոռանալով համապատասխան գործակից-մանրամասերը, այս դեպ-
քում՝ երկնքի գիշերային լուսատուն: Վ. Բելովի մասին իր խոսքում դի-
տարկում կա, որ լիովին վերաբերում է նաև իրեն ու իր ստեղծագործու-
թյանը, յուրահատուկ ինքնաբացահայտում է. «Ինքը բացահայտել է 
ջանում իր տեղի ու ժամանակի եզակիությունը, այնինչ բացահայտվում 
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են հենց համընդհանուրն ու համամարդկայինը, սիրո, հավատարմության 
ու կարեկցանքի այն հունդը, որ բոլորիս տարբերությունների յոթ ծալքի 
տակ այնուամենայնիվ կա և մեզ դեռ մարդ ու մեր մարդկայնությամբ 
միմյանց շատ նման է պահում» [10, 260]: Ասել է՝ գրողի տաղանդը նաև 
մարդ տեսակի մտածողության ընդհանրականության բաղադրիչները 
զգալու, տեսնելու և իրացնելու կարողություն է:  
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Пилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян Валерий    
        РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мифологическое мышление, луна, изображение 
реальности, заветные воспоминания, сумасшествие, смерть, воспроиз-
водство 

Луна, будучи вечной обитательницей природы, является немой сви-
детельницей жизни, спутницей наших ночных бдений и темных устремле-
ний. Она отражает жизнь и вместе с тем преображается в кладовую памяти. 
В этой кладовой сосредоточены воспоминания о минувших днях, 
безвозвратно оставшихся в прошлом. Луна присутствует не только для 
ныне живущих, но и становится неизбежной составной частью природы в 
мифическом мире. Во многих произведениях Гранта Матевосяна, особенно 
в психологически напряженных ситуациях, присутствует луна, которая 
выполняет функции прошедшей любви, боли и греха, сохранения 
желанных и никогда не отчуждаемых воспоминаний. Луна является также 
пристанищем безумия и душ усопших. В разных сочинениях («Хозяин», 
«Боров», «Осеннее солнце», «Мертвый свет») декорация образной системы 
включает в себя луну, кладбище, смерть, составные части заветных неиз-
гладимых воспоминаний. Целевая установка «ничего не забывать» 
напоминает не только сиюминутное жизненное пространство и жизнен-
ный уклад человека, но и мифические основы. Мышление Г. Матевосяна 
мифо-архетипическое, которое проявляется в универсальных формулиров-
ках, при этом автор не забывает сопричастные подробности, в данном 
случае – Луну. Талант писателя можно обозначить как способность про-
чувствовать, увидеть и воплотить в обобщенном виде разнообразные ком-
поненты человеческого мышления. 
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The Moon in Hrant Matevosyan’s WorkThe Moon in Hrant Matevosyan’s WorkThe Moon in Hrant Matevosyan’s WorkThe Moon in Hrant Matevosyan’s Work    
Piloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan Valeri    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: mythical thinking, moon, describing reality, desired memory, 

madness, death, reproduction 
The moon, being a permanent inhabitant of nature, is the witness of life, 

the companion of our night hours, the dark sides. It reflects life, at the same 
time becoming a monument. And in that monument there are memories of the 
past, other times! The moon becomes not only the presence of our living, but 
also an inevitable component of the nature of the mythical world. In Hrant 
Matosyan’s various works, especially in psychologically tense situations, the 
moon is present; it has the functions of preserving the memory of past love, 
pain and sin, the desired and other inalienable memories. The moon is a 
madness, a refuge for the souls of the dead. In different works – “Lord”, “The 
Hog”, “The Autumn Sun”, “The Light of Dead”, image decoration includes 
moon, graveyard, death, erasers of desirable memory. The intention to forget 
nothing reminds not only of the living space and way of the life of that person 
at that moment, but also of the mythical foundations. Matevosyan’s thinking is 
mythical-archetypal, which is manifested in general formulas, not forgetting 
the corresponding coefficient-details, in this case – the moon. The writer’s 
talent can be marked as the ability to feel, see and realize the components of the 
generality of human thinking. 
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ՀՏԴ 930.2 

Զմյուռնիայի հունական Զմյուռնիայի հունական Զմյուռնիայի հունական Զմյուռնիայի հունական ««««ԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեա»»»»    թերթը թերթը թերթը թերթը ((((XIXXIXXIXXIX----XX XX XX XX դդդդդդդդ.))))    

Բրուտյան ՄարիյաԲրուտյան ՄարիյաԲրուտյան ՄարիյաԲրուտյան Մարիյա    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մամուլ, գրաքննություն, երիտթուրքական 
վարչակարգ, տնտեսական հալածանքներ, փոխօգնություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Օսմանյան կայսրությունում, որտեղ առաջին պարբերականները 

հրատարակվեցին Կոստանդնուպոլսում 18-րդ դարի վերջին, հունալեզու 
մամուլն իր ուրույն դերն ունեցավ: Առաջին հունական թերթը՝ 
«Երիտասարդների ընկերը» («Ο φίλος των νέων»), տպագրվեց 1831 թ. և 
անխափան շարունակեց իր գործունեությունը մինչև 1922 թ.։ Հետագայում 
լույս տեսած մյուս թերթերը կարճատև կյանք ունեցան. սա մամուլի 
օսմանյան գրքաննության ժամանակաշրջանն էր, երբ կայսրության ոչ 
մահմեդական բնակիչները շարունակաբար դատապարտված էին իրա-
վազրկության, իսկ մամուլը՝ խոսքի սահմանափակման կամ գործունեու-
թյան դադարեցման: 

Ե՛վ հունական, և՛ հայկական մամուլը Զմյուռնիայում զարգացման 
գրեթե նույն ճանապարհն են անցել. երկուսն էլ գործել են օսմանյան 
գրաքննության պայմաններում, էականորեն տուժել և՛ քանակական, և՛ 
որակական առումներով, անցել թուրքական գրաքննության երկու շրջան-
ներով: Առաջին՝ սահմանադրական շրջանն ընդգրկում է 1876-1878 թթ., 
երբ գրաքննությունը մասամբ «թուլացավ» իսկ երկրորդ փուլում՝ 1878-
1909 թթ., սուլթան Աբդուլ Համիդը պարտադրեց գրաքննության բյուրոկ-
րատական  բարդ համակարգ: 

Երիտթուրքական հեղափոխությունը Զմյուռնիայի հունական 
մամուլի և տպագրության մեջ ծնեց ազատականացման հույսեր, որոնք, 
սակայն, կարճատև եղան: Առաջին համաշխարհային պատերազմի արդ-
յունքում ստեղծված տնտեսական և սոցիալական խնդիրների պատճա-
ռով 1914-1918 թթ. տպագրական գործը Զմյուռնիայում էապես կրճատվեց: 

««««ԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեա» » » » թերթըթերթըթերթըթերթը    
Օսմանյան գրաքննության պայմաններում Զմյուռնիայում լույս 

տեսած ամենաերկարակյաց թերթերից մեկը հունական «Ամալթեա»-ն էր, 
որը գրեթե անխոչընդոտ տպագրվեց 1838-1922 թթ.: Թերթն ուներ քաղա-
քական, կրոնական, բանասիրական և առևտրատնտեսական ուղղու-
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թյուն: Երբեմն տպագրում էր նաև երգիծական բնույթի հոդվածներ, որոնք 
ուղղակի թարմություն էին տալիս թերթի ուղղությանը: «Ամալթեա»-ն 19-
րդ դարում Զմյուռնիայում լույս տեսած միակ հունական թերթն էր, որը 
քաղաքի հույն բնակչությանը պարբերաբար թարմ տեղեկություններ էր 
տալիս Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցող քաղաքական, տնտե-
սական և կրոնական իրադարձությունների մասին: Թերթը գրեթե մեկ 
դար իրականացրեց Փոքր Ասիայի հույների դաստիարակության և կրթու-
թյան առաքելությունը [16]: Կարճ ժամանակում թերթն ունեցավ ընթեր-
ցողների մեծ բանակ, լույս տեսավ 2500 օրինակով, որ զգալիորեն գերա-
զանցում էր հրատարակիչների նախատեսած տպաքանակը: 1922 թ.՝ 
Զմյուռնիայի աղետից հետո, «Ամալթեա»-ն տասը ամիս շարունակ հրա-
տարակվեց Աթենքում՝ դառնալով Հունաստան տեղափոխված ավելի քան 
մեկ միլիոն փախստական հույների սիրված թերթը [16]: Որպես ուսում-
նասիրության առարկա՝ «Ամալթեա»-ն ուշագրավ պարբերական է նաև 
նրանով, որ թերթի բազմաթիվ հոդվածներ վերաբերում են Զմյոռնիայի ոչ 
միայն հունական, այլ նաև հայկական համայնքների ներքին կյանքին, 
նրանց առնչություններին և իրավական վիճակին: Այս առումով մեծ է 
թերթի աղբյուրագիտական արժեքը:  

«Ամալթեա»-ն գործունեության ընթացքում չորս խմբագիր է ունեցել՝ 
Կ. Ռոդես, Լ. Հաջինիկոլաոս, Հ. Սամիոտակիս և Ս. Սոլոմոնիդիս, որոնք 
իրենց գաղափարական ուրույն հետքն են թողել թերթի վրա, որն ազգային 
պահպանողական հոսանքի ջատագով էր: «Ամալթեա»-ն թեպետ հավա-
տարիմ մնաց իր գաղափարական ուղղությանը, բայց և այնպես թերթի 
խմբագիրները կառչած չմնացին որդեգրած սկզբունքներին՝ նույն խնդրի 
վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում դրսևորելով որոշակի այլակար-
ծություն [17, 446]: Լինելով Օսմանյան պետությունում լույս տեսնող հու-
նական առաջատար թերթը՝ «Ամալթեա»-ն մշտապես գտնվել է Բարձր 
դռան ուշադրության կենտրոնում: Թերթը որոշ ժամանակ դադարել է 
գործել հակաօսմանյան տրամադրություններ պարունակող մի քանի 
հոդվածների տպագրության պատճառով: 1846 թ. «Ամալթեա»-ն բացա-
հայտ դժգոհություն հայտնեց պետության՝ թերթի հանդեպ դրսևորած 
քաղաքական պահանջի նկատմամբ: Թերթն ընդվզեց Բարձր դռան հրա-
հանգի դեմ, ըստ որի՝ կա՛մ պետք է հնազանդվել, կա՛մ պետությունը 
կառգրավի տպագրատունը [1]: 

Բանն այն է, որ 1844 թ. կարճատև ընդմիջումից հետո վերաբացված 
«Ամալթեա»-ն իր առջև դրված հստակ պահանջ ուներ՝ հետագա նյութե-
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րում և հոդվածներում հակաօսմանյան որևէ ակնարկ չզետեղել: Թերթը 
դարձավ օսմանյան բարեփոխումների ջատագովը, իսկ Թանզիմաթի 
առաջին փուլում հավանություն տվեց եվրոպական կրթություն ստացած, 
բրիտանական խորհրդարանական կարգի կողմնակից, «երիտասարդ 
թուրքերի ռահվիրա» [19, 232] Ռեշիդ փաշայի կրոնական և կրթական 
բարեփոխումներին: «Ամալթեա»-ն հույն և հայ համայնքների անունից, 
հայոց և հունաց պատրիարքների կողմից շնորհակալական նամակներ 
տպագրեց՝ ուղղված Ռեշիդ փաշային: 1853 թ. մայիսին, երբ Աբդուլ 
Մեջիդը Զմյուռնիայի հույն, հայ, հրեա բնակչության ապահովության 
վերաբերյալ հրովարտակ հրապարակեց, «Ամալթեա»-ն նկարագրում է 
այդ համայնքների ոգևորությունն ու ջերմ վերաբերմունքը միմյանց 
նկատմամբ [4]։  

Հետագա տասնամյակներում, գտնվելով պետության ուշադրության 
կենտրոնում, «Ամալթեա»-ն շարունակաբար ոչ մահմեդական բնակիչ-
ների «գոհունակության վերաբերյալ» հոդվածներ է տպագրում: Դրանցից 
պարզվում է, որ Զմյուռնիայում 1865 թ. հերթական հրդեհն է բռնկվել, որն 
արագ մարվել է տեղական իշխանությունների և քաղաքի բնակչության 
ջանքերով: Նկարագրելով իրավիճակը՝ «Ամալթեա»-ն ներկայացնում է 
Պոլսի պատրիարքին գրված զեկույցը, որտեղ հայկական, հունական և 
մյուս համայնքների կողմից երախտիքի ջերմ խոսքեր կան՝ ուղղված 
Զմյուռնիայի նահանգապետ Ռեշիդ փաշային «մարդասեր և հայրաբարո 
վերաբերմունքի համար» [7]:  

Հետագա հրապարակումներում նույնպես «Ամալթեա»-ն, որպես 
կայսրության ջատագով, վստահեցնում է, որ Թանզիմաթի բարեփոխում-
ները, այնուհետ՝ նաև երիտթուրքական իշխանությունը կարդարացնեն 
կայսրության ոչ մահմեդական բնակչության հույսերը: 1841-1882 թթ. 
թերթի խմբագիր Հ. Սամիոտակիսը, որ Օսմանյան կայսրության ոչ մահ-
մեդականներից յուրաքանչյուրի նման մեկ նպատակ ուներ՝ ապրել 
ժողովրդավարական պետության մեջ և լինել ազատ, տարիներ շարունակ 
աջակցում էր սուլթանին և կառավարությանը։ 1847 թ. համարներից 
մեկում նա նշում է, որ հպատակ ժողովուրդների նկատմամբ կառավա-
րության նոր քաղաքականությունը կառուցողական է և եկել է հակադրվե-
լու նախկինում պետության որդեգրած քաղաքականությանը: Ելնելով այս 
մտայնությունից՝ նա հույներին կոչ էր անում համագործակցել կառավա-
րության հետ, կայսրության բոլոր բնակիչների համար կառուցել նոր 
ապագա [2]: 1866 թ. համարներից մեկում «Ամալթեա»-ն վստահությունն է 
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հայտնում Թանզիմաթի սկզբունքներին, մատնանշում Ռեշիդ փաշայի 
«արդարամտությունն» ու ափսոսանք հայտնում նրա՝ պաշտոնից հեռա-
նալու համար [8]: 

Սա մի կողմից սեփական գործունեությունն ապահովելու մի քայլ էր, 
մյուս կողմից՝ լավատեսության դրսևորում թանզիմաթի և նրա բարեփո-
խիչների նկատմամբ, ինչն առկա է նաև ժամանակի զմյուռնահայ պարբե-
րական մամուլում:  

Ժամանակի ընթացքում և՛ հայկական, և՛ հունական մամուլում այդ 
լավատեսությունը կամաց-կամաց վերափոխվում է քննադատության: 
Կառավարության ցանկությունը՝ ժողովրդավարության հաստատման 
ուղղությամբ, սկսում է կասկածելի թվալ, բազմաթիվ են դառնում հակա-
ռակն ապացուցող փաստերի և դրանցից բխող անարդար իրականության 
վերաբերյալ հոդվածները: 

Երիտթուրքական հեղափոխությունից հետո «Ամալթեա»-ն 1908 թ. 
անցնում է պետության ֆինանսական աջակցության տակ, դառնում նոր 
իշխանությունների «ջատագովը» և ստանում «իշխանամետ, իշխանագով» 
թերթի համբավ։ Թերթի խմբագիր Սոլոմանիդիսը անդամագրվում է 
երիտթուրքական կուսակցությանը՝ հաշվի չառնելով այն, որ նմանատիպ 
դիրքորոշումն առաջացնում է հույն հասարակության հակակրանքը 
«Ամալթեա»-ի ողջ անձնակազմի նկատմամբ, որոնք, որպես ազգային շա-
հերի հակառակորդներ, դավաճաններ, երկակի քաղաքականություն վա-
րելով՝ շրջանցում էին մամուլի հիմնական առաքելությունը՝ քննադատա-
կան մոտեցումը։ 1912 թ. պայքարը «Ամալթեա»-յի նկատմամբ բացահայտ 
բնույթ կրեց, քանի որ թերթը «թունավորում էր հասարակական կարծիքը 
և դավաճանում ազգային շահերին» [18, 465]: 

Վստահությունն իրականում գործող իշխանությունների և ոչ թե 
թուրք պաշտոնյաների ու թուրք ժողովրդի նկատմամբ էր։ Թերթը չէր 
շրջանցում այն անօրինականությունները, որոնք տեղի էին ունենում ոչ 
մահմեդական համայնքների նկատմամբ, սակայն այդ ամենը ներկայաց-
վում է որպես մոլեռանդ ազգայնականություն, բայց ոչ օսմանյան կայս-
րության տիրող վարչակարգի կողմից իրականացրած բռնություն։ Պա-
տահական չէ, որ նույն ժամանակաշրջանում «Ամալթեա»-ն քննադատու-
թյան է արժանանում նաև թուրքական մամուլի կողմից «հակաթուրքա-
կան տրամադրություններ տարածելու համար»: Այսպես՝ 1910 թ. «Կիոլու» 
թերթը խիստ քննադատեց «Ամալթեա»-ին, երբ վերջինս բողոքեց եկեղե-
ցիներ ավիրող թուրք զինվորների սրբապղծությունից։ 
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Փաստորեն «Ամալթեա»-ի խմբագիրների ընկալումներում «թուրք» 
հասկացությունը երկակի իմաստ է ստանում։ Մի կողմից նրանք 
բարեգութ սուլթաններն են և նրանց բարեփոխիչ կառավարիչները, մյուս 
կողմից՝ վայրագ թուրք զինվորականներն ու մոլեռանդ մահմեդական 
բնակչությունը։ «Ամալթեա»-ն իր առջև նպատակ էր դրել՝ հնարավորինս 
երկար գոյատևել, վեր հանել քրիստոնյա համայնքների կրոնական, 
մշակութային առանձնահատկությունը, ցույց տալ նրանց տնտեսական 
կարևոր դերակատարումը կայսրության մեջ: «Ամալթեա»-ն հաճախ 
տեղեկություններ է հաղորդում ոչ միայն Զմյուռնիայի, այլև ողջ կայսրու-
թյան համայնքների, այդ թվում նաև հայերի վերաբերյալ՝ ցույց տալով 
թուրքերի և քրդերի կամայանականությունները ոչ մահմեդական 
ժողովուրդների նկատմամբ:  

«Ամալթեա»-ն ճանաչված թերթ էր հայկական համայնքի շրջանում և 
որոշակի հեղինակություն էր վայելում: Երբ թերթը ներկայացնում է 
Կեսարիայում Սբ. Նիկողայոս եկեղեցու շուրջ առաջացած հայ-հունական 
վիճաբանության հետ կապված իր հունամետ տեսակետը, Զմյուռնիայում 
լույս տեսնող «Արշալույս Արարատյան»-ը զարմանք է հայտնում, թե ինչ-
պես կարող է նման կարծիք ունենալ «Ամալթեա»-ի նման «խոհեմ լրա-
գիրը»: Այդ կապակցությամբ «Արշալույս Արարատյան»-ը գրում է. «Այս 
օրինակ արտաքոյ կարգի յոդված մը տեսնելով Ամալթեային մեջ, որ 
սովորաբար ծանրաբարոյ և խոհեմ լրագիր մըն է, յիրավի զարմացանք, թէ 
ինչպես կրցեր և հաւատ ընծայել այսպիսի սխալ տեղեկութիւն մը…» [15]:  

«Ամալթեա»-ի վերաբերմունքը հայ համայնքի նկատմամբ ընդհա-
նուր առմամբ բարյացակամ է, եթե խոսքը չի վերաբերում կրոնական 
հարցերին: Թերթում քիչ չեն Զմյուռնիայի տնտեսական կյանքում հայերի 
ունեցած դերի, հայ և հույն համայնքների համերաշխ հարաբերություն-
ների, փոխօգնության վերաբերյալ հոդվածները: Թերթի պատմելով՝ 
1845 թ. բռնկված հրդեհներից առավել տուժեց «Կեստենե Բազար»-ը, 
որտեղ այրվեց 36 խանութ: Հրդեհը տարածվելով կարող էր ընդգրկել ողջ 
Զմյուռնիան, եթե չլիներ տեղական իշխանությունների և հայկական ու 
հունական համայնքների ակտիվ համագործակցությունը [5]: 

«Ամալթեա»-ն իր վրա կրում էր ժամանակակից եվրոպական 
մամուլի ազդեցությունը, հանդես էր գալիս նույնատիպ խորագրերով՝ 
«Քաղաքական», «Ազգային», «Բանասիրական»: Դա հնարավորություն էր 
տալիս ներկայացնել ինչպես եվրոպական քաղաքական անցքերը և գրա-
կան կյանքը, այնպես էլ Զմյուռնիայի քրիստոնյա համայնքների կարգա-
վիճակը՝ կայսրության տնտեսական և քաղաքական փոփոխությունների 
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համատեքստում: Զմյուռնիայի պարբերական մամուլում աստիճանաբար 
հանդես են գալիս ոչ քրիստոնյաների նկատմամբ բռնության նոր փաս-
տեր: Դրանք իրավահավասարության, քրիստոնյաների իրավունքների 
պաշտպանության վերաբերյալ սպասումներին վերջ են դնում՝ փոխա-
րենը ստեղծելով նոր իրավիճակ: Համայնքները հանդես են գալիս փոխա-
դարձ օգնության քայլերով: Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում ևս 
նմանօրինակ հոդվածները քիչ չեն: Հայերը կանգնում են հույն համայնքի 
կողքին այն ժամանակ, երբ կայսրությունը նրա նկատմամբ տնտեսական 
հալածանքներ է կիրառում: Հայերի դիրքորոշման վերաբերյալ բազում 
հոդվածներ կան «Դաշինք» թերթի 1910-1913 թթ. համարներում [20]:  

Զմյուռնիայի հունական և հայկական համայնքների այդպիսի մի 
փոխօգնության մասին են վկայում «Ամալթեա»-ի 1912 թ. լույս տեսած 
հոդվածները: 1912 թ. Վանում և Բիթլիսում սաստկանում են մահմեդա-
կանների հալածանքները հայ բնակչության նկատմամբ: Զմյուռնիայի 
հայերը այս առիթով բողոքի ալիք են բարձրացնում, քննադատում տեղա-
կան իշխանություններին թույլ գտնվելու և մահմեդական ամբոխին մեծ 
իրավունքներ տալու համար: Բողոքի մասնակիցները որոշում են դիմել 
Օսմանյան արքունիքին, Պոլսի հայոց պատրիարքարանին և կառավա-
րությունից պահանջել հարգել սահմանադրական օրենքները: Այստեղ 
համայնքը իրավացիորեն նշում է, որ 1909 թվականից ի վեր խախտված է 
հայաբնակ տարածքների խաղաղությունը:  

Սկզբում «Ամալթեա»-ն հետևում է իրադարձություններին, ընթերցո-
ղին ներկայացնում «Հայ ժողովրդի հուզմունքը» վերնագրով հոդվածը, 
որտեղ ներկայացնում է Պոլսի և Զմյուռնիայի հայ համայնքների դժգոհու-
թյունները՝ կապված հայկական կոտորածների հետ։ Թերթը գրում է, որ 
1912 թ. օգոստոսին Վանի և Բիթլիսի հայության ջարդերից հետո հայ 
ժողովուրդը լցված է հակակրանքով, հայոց պատրիարքը հալածված է 
[14], ապա նշում, որ հայերը մեծ քանակությամբ զոհեր են տվել հանուն 
սահմանադրության և նոր իշխանության: Թերթը փաստում է. «Հայերը 
շարունակում են մնալ որպես բազմակի հարձակումների թիրախ։ Պետք է 
արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել այս իրավիճակին վերջ դնելու 
համար» [14]: 

«Ամալթեա»-ն հանգամանորեն ներկայացնում է Զմյուռնիայի հայու-
թյան՝ 1912 թ. օգոստոսի 26-ի բողոքի ցույցի մանրամասները և առաջ 
քաշած ներքոհիշյալ պահանջները. «ա. քուրդ և մյուս հրոսակախմբերի 
սանձարձակությունները բխում են պաշտոնյաների թուլությունից և 
թողտվությունից, բ. տեղական պաշտոնյաները անտարբեր դիրքորոշում 
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ունեն հայերի նկատմամբ իրականացված բռնություների նկատմամբ և 
դրանք դասում են սովորական դեպքերի շարքին, գ. ստեղծված իրավի-
ճակը սպառնալիք է ոչ միայն հայ ազգի համար, այլև արատ է սահմանա-
դրությանը և աղետաբեր է կայսրության համար»: Այս ամենից ելնելով՝ 
ցույցի մասնակիցները դիմել են Զմյուռնիայի և Կ. Պոլսի կառավարական 
բարձր ատյաններին` ցավով նշելով, որ հակառակ տրվող խոստումնե-
րին, իրականում դրական ոչ մի առաջընթաց չկա՝ ի փոփոխություն այն 
իրավիճակի, որ առկա է 1909 թվականից ի վեր: «Ամալթեա»-ն հույս է 
հայտնում, որ այս ճանապարհով հնարավոր կլինի արձագանքել կայս-
րության ծայրամասերում տեղի ունեցող կամայականություններին [10]: 
Թուրքական մամուլի արձագանքը չի ուշանում, և Մեծ վեզիրը «հօգուտ 
Վանի հայության պատասխանատվության է ենթարկում քուրդ առաջ-
նորդներին, քանի որ կառավարությունը ձգտում է հանդարտություն 
ապահովել երկրում» [11]։ 

Հետևելով դեպքերի ընթացքին՝ թերթը «Հայերի դիրքորոշումը» հոդ-
վածում ներկայացնում է զմյուռնահայերի դիմումը Կ. Պոլսի հայոց 
պատրիարքին՝ միջնորդելու Օսմանյան արքունիքին, որպեսզի կանխվեն 
հայերի նկատմամբ ցուցաբերած կամայականությունները: «Ամալթեա»-յի 
դիտարկմամբ՝ «հակառակ հայերի խնդրագրերի՝ oրավուր սաստկանում 
են բռնությունները նրանց նկատմամբ, առևանգվում են կանայք և 
տղամարդիկ» [12]:  

Թերթը դժգոհությունն է արտահայտում զմյուռնահայերի դիմում-
ների նկատմամբ կայսրության կոշտ արձագանքների վերաբերյալ՝ նշե-
լով, որ օրինապաշտ և Զմյուռնիայի բարեկարգությանը նվիրված հայ 
համայնքը չի կարող չարձագանքել երիտթուրքերի վարչակարգի անար-
դարություններին:  

Թերթը Վանում, Վասպուրականում տեղի ունեցող դեպքերը գնահա-
տում է որպես Օսմանյան կայսրության վայրագ դրսևորում՝ նշելով, որ 
այս առումով նոր վարչակարգը չի տարբերվում հնից: Ինչ վերաբերում է 
Զմյուռնիայի հայերի պահանջներին ու խնդրանքներին, ապա 
«Ամալթեա»-ն դրանք իրավացի է համարում: «Դրանով հայ ժողովուրդը 
կառավարությունից արդարություն և պաշտպանություն է ակնկալում»,-
գրում է «Ամալթեա»-ն՝ միաժամանակ կարծիք հայտնելով, թե «հայկական 
եկեղեցիները պահպանելու վերաբերյալ հայերի խնդրանքն անտեսվելու 
է» [13]: 

Հայերի նկատմամբ իրականացրած անօրինությունները թերթը 
աղետ է համարում Օսմանյան կայսրության ողջ ոչ մահմեդական բնակ-
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չության, այդ թվում նաև հույների համար: Ըստ թերթի՝ հայ և հույն 
ժողովուրդները «ուրախության և դժբախտության եղբայրներ են, կայսրու-
թյան երկու այս ազատասեր ժողովուրդները միմյանց հետ կապված են 
հավատքով» [12]: 

Զմյուռնիայի հայերի բողոքի ցույցերը արժանացան տեղական 
իշխանությունների կոշտ վերաբերմունքին, որը թերթը քննադատում է 
բավական մեղմ ոճով: «Ամալթեա»-ն նուրբ է արտահայտում իր դժգոհու-
թյունը Օսմանյան կայսրության վարած ներքին քաղաքականության 
նկատմամբ: Նման մեղմ քննադատությամբ հունական պարբերականը 
հավանաբար ցանկանում է ցույց տալ, որ օսմանյան մամուլն ազատ է, և 
կոչ է անում կառավարությանը՝ գործով ապացուցելու աշխարհին, որ 
Օսմանյան Թուրքիան այլևս նախկինը չէ: Սա, թեկուզ կցկտուր, վախվո-
րած և զգուշավոր, բայց և այնպես քնադատություն է թուրքական վարչա-
կազմի կամայականությունների դեմ: 

Ի դեմս «Ամալթեա»-ի՝ հունական համայնքը ցավակցությունն ու 
զորակցությունն է հայտնում բախտակից հայ ժողովրդին և նրա պայքարը 
համարում է արդարացված: Այնուհետև ավելացնում է. «Հունական մա-
մուլը նույն կերպ, ինչպես հայ մամուլը իր առջև խնդիր է դրել բարձրա-
ձայնել հայերի պահանջը, որպեսզի հնարավորինս շուտ Օսմանյան 
իշխանությունը լուծի այս հարցը» [12]:  

Զմյուռնիայի ներքին կյանքին վերաբերող բազում հարցերին 
«Ամալթեա»-ն անդրադառնում է «Տեղական» («Тοπικά») խորագրի ներքո 
զետեղված հրապարակումներում: 19-րդ դարի երկրորդ կեսի Զմյուռ-
նիայի բնակչության համար մեծ աղետ էին համաճարակներն ու հրդեհ-
ները, որոնց ծանր հետևանքներն ավելի էին մերձեցնում առանց այդ էլ 
ընդհանուր շատ դժվարություններ ունեցող հույն և հայ ժողովուրդներին: 
«Ամալթեա»-ի համարներից մեկից տեղեկանում ենք, որ 1848 թ. քաղա-
քում բռնկված ժանտախտի երկրորդ համաճարակը (առաջինը բռնկվել էր 
1831 թ.), տևել է 86 օր, տարածվել Զմյուռնիայի շրջակայքի գյուղերում և 
բնակչության ստվար մասի՝ հատկապես կանանց շրջանում: Ըստ թերթի՝ 
համաճարակի զոհ դարձան Զմյուռնիայի և շրջակայքի 36 հազար 
թուրքերից՝ 1202-ը, 45 հազար հույներից՝ 702-ը, 8 հազար հայերից՝ 105-ը և 
6 հազար հրեաներից՝ 295-ը: Համաճարակի բռնկման մեծ թափի պատ-
ճառը թերթի կարծիքով քաղաքի նեղ փողոցները և միմյանց կից փայտա-
շեն կառույցներն էին, որից ամենից շատ տուժել են հունական Սբ. 
Դիմիտրիոս և Սբ. Եկատերինի թաղամասերը [3]։ 

«Ամալթեա»-ի պատմելով՝ Զմյուռնիայի հայազգի բժիշկներն իրենց 
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մասնագիտական հմտություններն են ներդնում հրդեհներից տուժած-
ներին օգնելու համար՝ անկախ նրանց ազգությունից: Երբ 1865 թ. Զմյուռ-
նիայի կառավարիչ Մեհմեդ Ռեշիդ փաշան հերթական անգամ ընդունում 
է համայնքների ներկայացուցիչների, հյուպատոսների և մասնավոր 
անձանց, հետաքրքրվում համաճարակի դինամիկայով, խնդրում է բժիշկ-
ներ Ռաֆինսկուն և Ալբերտ Անանյանին հոգ տանել իր և իր ընտանիքի 
նկատմամբ [6]: 

Հուժկու էր 1871 թ. բռնկված հրդեհը: Զմյուռնիայի քաղաքապետը 
քաղաքը բաժանում է մի քանի մասերի, հանձնարարում յուրաքանչյուրի 
պատասխանատու նշանակել բժիշկների, որոնք անվճար բժշկական 
ծառայություններ էին տրամադրելու: Թերթը 14 բժշկի անուն է նշում, 
որոնց մեջ էր նաև հայ բժիշկ Տիգրանը, որի պատասխանատվության տակ 
են անցնում հայկական և թուրքական թաղամասերը [9]։ 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 «Ամալթեա»-ն իր երկարատև գործունության ընթացքում անդադար 

պայքարի մեջ է եղել բազում դժվարությունների դեմ, պահպանել իր 
գոյությունն այն իրականությունում, որտեղ թերթերը մեծ արագությամբ 
հիմնվում և նույնքան արագ էլ դադարում էին գործել: Թերթը կարողացով 
վեր հանել մեծ ընդհանրություններ ունեցող հայկական և հունական 
համայնքներին հուզող հարցերը այն ժամանակաշրջանում, երբ լրագ-
րողը ստիպված էր դիմակայել ժամանակի գրաքննությանը՝ սուլթան 
Համիդ II-ի օրոք և երիտթուրքերի ժամանակաշրջանում։ Եթե դրանց 
ավելացնենք թերթի շրջանառության ժամանակավոր դադարեցումը, տու-
գանքները, ազատազրկումը և արտաքսումը, ապա հեշտ է հասկանալ, թե 
ինչ դժվարություններ են ունեցել «Ամալթեա»-յի խմբագիրներն ու լրագ-
րողները։  

Սա է պատճառը, որ գոյության պայքարի պարագայում «Ամալթեա»-ն 
հայերին և հույներին հուզող հարցերին հաճախ անդրադառնում է 
անուղղակի: Թերթի հրապարակումներում Օսմանյան կայսրությունը 
համարվում է բոլորի հայրենիքը, սուլթանը և իր նախարարները ներկա-
յացվում են որպես հպատակների նկատմամբ բարեգութ կառավարիչներ 
և բարեփոխումներ իրականացնողներ: Տեղական պաշտոնյաները բնու-
թագրվում են որպես կամայականություններ ու բռնություններ իրակա-
նացնող կառավարիչներ, իսկ մահմեդական բնակչությունը՝ չլուսավոր-
ված և մոլեռանդ զանգված, որը «խոչընդոտում» է կայսրության բարեփո-
խումների գործընթացը։ 
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Газета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIXГазета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIXГазета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIXГазета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIX----XX вв.)XX вв.)XX вв.)XX вв.)    

Брутян МарияБрутян МарияБрутян МарияБрутян Мария    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: пресса, цензура, младотурецкий режим, экономи-

ческое преследование, взаимопомощь 
Одной из старейших греческих газет 19-го века в Смирне считалась 

«Амальтея», которая работала почти непрерывно с 1838 по 1922 год. Она 
пользовалась большим авторитетом не только в греческих, но и в других 
христианских обществах, взяв на себя миссию постоянного воспитателя-
советника жителей Смирны. Материалы «Амальтеи» важны не только для 
изучения греческой общины Смирны в XIX-XX вв., Османской империи, 
но и для истории социально-экономической жизни армянской общины. 
Эти материалы часто дополняют армянские газеты того времени. В газете 
много статей о роли армян в экономической жизни Смирны, отношениях 
между армяно-греческими общинами, их взаимопомощи. За свою долгую 
историю «Амальтея» находилась в постоянной борьбе со многими труд-
ностями, смогла поднять вопросы, волнующие армяно-греческие общины 
в период, когда ей приходилось противостоять цензуре времени при 
Хамиде II, младотурках. Если к ним добавить временную приостановку 
тиража газеты, штрафы, тюремное заключение и депортацию, то несложно 
понять, с какими трудностями сталкивались журналисты «Амальтеи». 
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Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”    
(XIX(XIX(XIX(XIX----XX Centuries)XX Centuries)XX Centuries)XX Centuries)    

Brutyan MariyaBrutyan MariyaBrutyan MariyaBrutyan Mariya    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: the Press, censorship, the regime of Young Turks, economic 

persecution, mutual assistance 
In 19th century, one of the longest-running Greek newspapers in Smyrna 

was “Amalthea”, which operated almost uninterruptedly from 1838-1922. It 
enjoyed great popularity not only in Greek, but also in other Christian societies, 
taking on the mission of being a permanent educator and counsellor for the 
people of Smyrna. 

The themes, included in “Amalthea” are of great importance not only for 
the study of the Greek community of Smyrna from 19th - 20th centuries and the 
Ottoman Empire, but also for the history of the socio-economic life of the 
Armenian community. Those themes often come to supplement the Armenian 
newspapers of that time. In the newspaper, there are many articles about the 
role of Armenians in the economic life of Smyrna, about the relations between 
the Armenian-Greek communities and their mutual assistance. 

During its long activity, “Amalthea” was in a constant struggle with many 
difficulties, it was able to raise issues of great concern for the Armenian-Greek 
communities in the period when it had to resist the censorship of time, during 
the reign of Hamid II and the Young Turks. If we add to them the temporary 
suspension of the newspaper circulation, fines, imprisonment and exile, it is 
easy to understand what difficulties the journalists of “Amalthea” had. 
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ՀՏԴ 930.2 

Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի 
առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16----րդ դարումրդ դարումրդ դարումրդ դարում    

Խաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան Վաչագան    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հումանիզմ, իտալացի, կերպարվեստ, 
ճարտարապետություն, գրականություն, գիտություն, կրոն, կաթոլիկ 
եկեղեցի, հուգենոտ, հերետիկոս, պատմաբան 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի պատմության ուշագրավ 

էջերից է Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջանը, որի համակող-
մանի ուսումնասիրության գործում զգալի ավանդ են ներդրել արևմտա-
եվրոպացի և ամերիկացի միջնադարագետները, հատկապես՝ Վերա-
ծննդի մշակույթին և Ռեֆորմացիային բնորոշ առանձնահատկություն-
ների բացահայտման հարցում։ Ֆրանսիական Վերածննդի (Ռենեսանս) և 
Ռեֆորմացիայի վերաբերյալ այդ հեղինակների ուսումնասիրությունները 
տարբերվում են խորհրդային պատմաբանների հետազոտություններից։ 
Փորձելով բացահայտել Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի 
առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16-րդ դարում՝ այդ հեղինակ-
ները, ի տարբերություն մարքսիստական պատմագիտության, Վերա-
ծննդի և Ռեֆորմացիայի էությունը տեսնում են դրանց ներհատուկ օրի-
նաչափությունների, ինչպես նաև հատկանիշների մեջ: Ժամանակակից 
արևմտյան ուսումնասիրողները վերը նշված խնդրի բոլոր հիմնահար-
ցերը քննարկում են բացառապես նորովի, միջնադարյան Եվրոպայի և 
հատկապես Ֆրանսիայի պատմական իրողությունների, առավել լայն 
փաստագրական նյութերի ու աղբյուրների բազմակողմանի ուսումնասի-
րության հիման վրա։  

Այդ առումով ուշագրավ են բրիտանացիներ Էնթոնի Բլանտի, 
Ռոբերտ Քնեխտի, Դեյվիդ Փոթերի, Ջերի Բրոտտոնի, Մարկ Գրինգրասի, 
ֆրանսիացիներ Չարլզ Բոստի, Անդրե Շաստելի, Էմիլ Լեոնարդի, Ժան 
Լյուսեն Ռոմյեի, ամերիկացիներ Մաք Հոլթի, Չարլզ Հոմեր Հասքինսի, 
Վիսենտ Ջոզեֆ Փիթսի աշխատությունները, որոնք նորովի են բացահայ-
տում ֆրանսիական Ռենեսանսի և Ռեֆորմացիայի էությունը և դրանց 
բնորոշ առանձնահատկությունները։    

Արևմտյան պատմագիտության գնահատականներով՝ Ֆրանսիայի 
պատմության և մշակույթի ազգային առանձնահատկությունները որևէ այլ 
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դարաշրջանում այնքան հստակորեն չեն արտահայտվել, ինչպես 16-րդ 
դարում՝ Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի ժամանակ: Ընդ որում՝ որպես 
այդպիսին, դա տեղի էր ունենում առաջին անգամ: Ավատատիրության 
զարգացումն ամենուր հանգեցնում էր արտադրական գործընթացների և 
սոցիալական հարաբերությունների զգալի միատարրության: Գիտու-
թյունը, կրելով համընդհանուր բնույթ, այդ ժամանակաշրջանում նաև 
երանգավորվել էր մեկ կրոնական գաղափարախոսությամբ, իսկ իշխող 
դասի մշակույթը, չնայած որ ուներ ազգային դրսևորում, այնուամենայնիվ 
վերազգային բնույթ էր կրում: Գոթական ճարտարապետության, կեր-
պարվեստի և անգամ գրելու ոճը համաեվրոպական էր, ազգային առանձ-
նահատկություններն ընդամենն ընդգրկված էին դրանում: Համընդհա-
նուր ոճը գերիշխում էր ազգայինին, որը նոր էր հասունանում ժողովրդա-
կան մշակույթում՝ մարմնավորվելով գործունեության և ստեղծագործու-
թյան որոշակի ոլորտներում, այն էլ առավելապես անանուն [11, 82]: 

Այդ միօրինակության զգալի մասն ի չիք եղավ 16-րդ դարում։ Կապի-
տալիստական համակարգը տարբեր երկրներում, այդ թվում՝ Ֆրանսիա-
յում, ձևավորվեց և դրսևորվեց յուրովի, որտեղ հին ու նոր կարգերը տար-
բեր կերպ էին վերապրում իրենց վերափոխումը։ Այդ ամենի արդյունքում 
ակնհայտորեն վերացան եկեղեցական միասնական կազմակերպությունը 
և կրոնական գաղափարախոսությունը: Ճարտարապետությունը, ար-
վեստը և նույնիսկ գիրը ձեռք բերեցին հստակ սահմանված ազգային 
բնույթ [6, 112]: Նման շրջադարձային ժամանակաշրջանում դիտարկվում 
էին ոչ թե «տարատեսակ ձևեր», այլ վառ արտահայտված ազգային 
առանձնահատկություններ: Դա հիմնականում պայմանավորված էր 
նրանով, որ հնի փոխարինումը նորով ամենուրեք տեղի էր ունենում 
տարբեր անցումային փուլերով։ Բացի այդ՝ կապիտալիզմի բուն աճը 
նույնպես ընթանում էր անհավասար։ Եվրոպայի որոշ տարածաշրջան-
ների արագ զարգացումը խթանվեց աննախադեպ աճող առևտրային կա-
պերի և նոր հայտնագործված երկրների հետ փոխգործակցության շնոր-
հիվ, և դրանց համեմատությամբ մյուս տարածաշրջանների էվոլյուցիան 
հետաձգվեց։ Երևան եկավ վաղ բուրժուազիա, որն իր համար փնտրում էր 
այլ գաղափարախոսություն և պահանջում էր այլ մշակույթ, որոնցում 
գերակշռողն ազգային տարրն էր [6, 114]: 

Գրեթե ողջ Եվրոպայի համար 15-16-րդ դարերի սահմանագիծը 
բուռն էր և շրջադարձային. նոր և տեսանելի փոփոխություններ տեղի 
ունեցան 20-30 տարվա ընթացքում մի հասարակության մեջ, որտեղ հիմ-
նական ուժերը գործում էին դանդաղ և քողարկված, իսկ տեսանելի դաշ-
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տում տեղի էին ունենում այնպիսի աղետներ, ինչպիսիք էին պատերազմ-
ները, համաճարակները, սովը և այլն: Հետագայում գրեթե ողջ 16-րդ 
դարը նույնչափ նշանակալից էր: Այդ ժամանակաշրջանում էր, որ ի հայտ 
եկան եվրոպական յուրաքանչյուր երկրի, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի զար-
գացման ուղին ու ընթացքը, իսկ դարավերջին արդեն հնարավոր եղավ 
ուրվագծել ընդհանուր պատկերը և այդ խթանի արգասիքները: Հաջորդող 
սերունդներին հաջողվեց հեղափոխության կամ բարեփոխումների 
միջոցով արդեն իսկ կանխորոշված ուղղությամբ ձևավորել և կայացած 
դարձնել բուրժուական հասարակությունը։ 

Եվրոպայի միասնության պառակտումը առավել ակնհայտորեն 
դրսևորվեց այն ժամանակաշրջանում, երբ այնտեղ առաջացան ոչ միայն 
քրիստոնեական նոր դավանանքներ՝ բացի վաղուց գոյություն ունեցող 
ուղղափառությունից և կաթոլիկությունից, այլև առաջին անգամ դրանք 
ստացան պետական բնույթ: Կայուն ռեֆորմիստական եկեղեցիներում 
հայտնի էր «բուրժուականության» լայն շրջանակը, որի կողմից հաշվի 
չէին առնվել լայն ժողովրդական հոսանքները, որոնք հետագայում հիմ-
նավորապես սահմանափակվեցին։ Այդ շրջանակը տարբերվում էր իր 
հասանելիությամբ մարդկանց անապահով շերտի և արտոնյալ խավերի 
համար: Հատկանշական է նաև Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի բուրժուա-
կան հիմքի ընդհանրությունը: Անդրալպյան երկրների մեծ մասի, ինչպես 
օրինակ՝ Իտալիայի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի և Ավստրիայի համար, 
այդ իրողությունը բավականին ակնառու էր, իսկ Ֆրանսիայի պարագա-
յում Ռեֆորմացիան ձախողված էր [11, 37]։ 

Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի     
առանձնահատկությունները Ֆրանսիայումառանձնահատկությունները Ֆրանսիայումառանձնահատկությունները Ֆրանսիայումառանձնահատկությունները Ֆրանսիայում    

Արևմտյան պատմագիտությունում քննարկման առարկա է այն 
հարցը, թե ինչպես կարելի է ավելի ստույգ սահմանել Ֆրանսիայի 
մշակույթը 15-րդ դարում՝ Պրոտոռենեսանս, թե վաղ Վերածնունդ: Պրո-
տոռենեսանս (հունարեն՝ պրոտո՝ մինչ և ֆրանսերեն Ռենեսանս՝ վերա-
ծնունդ բառերից) եզրույթն առաջին անգամ գիտական շրջանառության 
մեջ է մտցրել շվեյցարացի պատմաբան Յակոբ Բուրկհարդը, որի «Իտա-
լիայի մշակույթը Վերածննդի դարաշրջանում» ուսումնասիրությունը 
նրան եվրոպական հռչակ բերեց: Նա պատմական դարաշրջանները 
դիտարկում էր կյանքի «այն ոճերի» տեսանկյունից, որոնք դրանցից 
յուրաքանչյուրին հաղորդում էին անկրկնելիություն: Այդ ոճերն արարող-
ները մշակույթի մարդիկ էին՝ մեծագույն անհատները: Պրոտոռենեսանսը 



– 225 – 
 

Իտալիայի մշակույթի պատմության փուլ է, որը նախորդել է Ռենեսան-
սին: Դա միջնադարի դարաշրջանից անցում է դեպի Վերածննդի դարա-
շրջան: Ֆրանսիայի մշակույթի պատմության համար պրոտո և ռենեսանս 
եզրույթների միջև տարբերությունը որոշ արևմտյան պատմաբաններ 
սահմանափակում են՝ մատնանշելով միայն այն առանձնահատկություն-
ները, որոնք ակնհայտորեն ի հայտ են եկել 16-րդ դարի ֆրանսիական 
Վերածննդում և Ռեֆորմացիայում։ 

Ըստ բրիտանացի պատմաբան և արվեստի տեսաբան Էնթոնի 
Բլանտի՝ ֆրանսիական մշակույթը, մասնավորապես կերպարվեստը, 
դեռևս 15-րդ դարում ռեալիստական վարպետության այնպիսի բարձր 
մակարդակի էր հասել, որ իտալական արվեստի ազդեցությունը կարող 
էր միայն որոշակի երանգներ հաղորդել, այլ ոչ թե սահմանել, առավել ևս 
փոփոխել [6, 172]: Այդուհանդերձ, ճարտարապետական կառույցների և 
եկեղեցիների քանդակներն ու արձանները, յուրօրինակ գույներով ապա-
կենախշերը, որմնանկարներից առավել գունագեղ գորգերն ունեին 
ընդհանուր առմամբ հանրամատչելի բնույթ: Քանդակագործության մեջ 
ռեալիզմը հաճախ առանձնանում էր իր կատարելությամբ։ Եկեղեցական 
ճարտարապետությունը շարունակում էր մնալ գոթական, իսկ քաղաքա-
ցիական շինարարությունը դեռևս համապատասխանում էր քաղաքների 
և ամրոցների մեծ շինությունների պահանջներին: Անփոփոխ տեսքով 
տաճարները և առավել բարեկարգ ամրոցները պահպանվել են ցայսօր, 
իսկ ոճային փոփոխությունը հաճախ արտահայտվել է միայն այն բանով, 
որ բարոկկյան ճակատով էր ծածկվում եկեղեցիների գոթական ճակատը 
(ֆասադ). գմբեթավոր կառույցները Ֆրանսիայում շատ հազվադեպ են 
հանդիպում, իսկ Մադլեն (Սուրբ Մարիա Մագդալենացի) եկեղեցին, որը 
կառուցվել էր ճարտարապետ Կոնտանա դ’Իվրիի ղեկավարությամբ, իր 
տեսակով անկրկրնելի էր [6, 193]: 

Պալատական և ազնվականական շրջանակների համար ֆրանսիա-
կան կերպարվեստի այդ ազգային և ռեալիստական հիմքերին ավելացվեց 
նաև «Ֆոնտենբլոյի առաջին դպրոցի»1 իտալական արվեստը, ինչպես նաև 

                                                                 
1 «Ֆոնտենբլոյի առաջին դպրոցը» գործել է ֆրանսիական Ֆոնտենբլո քաղաքի 

պալատում 1530-1570 թթ։ Այն վարպետ գեղանկարիչների, քանդակագործների և 
ճարտարապետների խումբ էր, և այդ դպրոցը Ֆրանցիսկ I-ի (1515-1547թթ.) և նրա 
հաջորդների օրոք համարվում էր Ռենեսանսի կենտրոնը Հյուսիսային 
Եվրոպայում։ 
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մաներիզմի2 ժամանակաշրջանի վարպետների արվեստը, որն աչքի էր 
ընկնում Ֆրանսիայի համար անսովոր դիցաբանական թեմաներով, 
որմնանկարչությամբ և կրկնվող ստուկկո մուլյաժներով3: Ֆրանսիական 
արվեստի վրա էական ազդեցություն են ունեցել այն կտավները, որոնք 
բերվել էին Իտալիայից: Նաև իտալական ճարտարապետության որոշ 
առանձնահատկություններ ներազդել են Ֆրանսիայում հին պալատնե-
րին կից նոր կառույցների ստեղծման կամ ավատատիրական ամրոցների 
«արդիականացման» վրա: Սակայն ֆրանսիական բոլոր քաղաքներում և 
գյուղերում հին տաճարներն ու եկեղեցիները շարունակում էին վերելք 
ապրել՝ իրենց ռեալիստական հասարակ և գեղեցիկ արձաններով: Այդ 
պատկերների խորհրդանիշը նույնպես գոյություն ուներ վաղ ժամանակ-
ներից. Տիրամայր Մարիամի պաշտամունքը՝ որպես բարեխոս մոր, 
հայտնի էր դարեր շարունակ: Հին դիցաբանությունը հիմք չէր հանդիսա-
նում ֆրանսիացի ժողովրդին ընկալելի մշակույթի համար: Հետևաբար, 
պատմության մեջ առաջին անգամ հասարակության բարձր խավերն 
իրենց համար ստեղծեցին արվեստի այլ, առանձնահատուկ աշխարհ, որը 
նախատեսված էր ոչ թե կրոնական պատկերների համար, որոնցով նախ-
կին վերնախավը սնվում էր նույնչափ, որքան ժողովուրդը, այլ հնագույն 
դիցաբանության, որի մասին գիտելիքները ներառված էին հումանիստա-
կան կրթական համակարգում [10, 118-119]:  

Լատինական դասականների և իտալացի հումանիստների աշխա-
տանքները հայտնի էին նաև Ֆրանսիայում 15-րդ դարում, բայց այդ 
ամենն իտալացի հումանիստների ակտիվ գործունեության համեմատ 
ուներ ավելի չափավոր բնույթ [12, 48]: Ամենակարևորն այն է, որ ֆրան-
սիացի գիտնականներին բախտ վիճակվեց ունենալ առաջադեմ ուսուցիչ-
ներ: Նրանք ձեռք բերեցին բանասիրական քննադատության և անտիկ 
լեզուների գերազանց կարողություններ առաջին կարգի վարպետներից, 
ինչը նրանց դարձրեց առավել առաջադեմ այդ ժամանակների համար: Ոչ 

                                                                 
2 Մաներիզմ (իտալերեն՝ manerismo), ոճ, եղանակ։ Ուշ Վերածննդի իտալական 

արվեստում գեղարվեստական ուղղություն, որին բնորոշ են հանդիսավոր կեղծ և 
անբնական պատկերները։ Այս ուղղության ներկայացուցիչները հրաժարվում էին 
հումանիզմի գաղափարներից և բնության ու մարդկանց ռեալիստական պատ-
կերումից։ 

3 Ստուկկո (իտալերեն՝ stucco), արհեստական մարմար, ճարտարապետական 
մանրամասների հարդարման նյութ, որը լայնորեն կիրառվել է Վերածննդի 
արվեստում։ Մուլյաժ (ֆրանսերեն՝ moulage), մոմից, գիպսից և այլ նյութերից 
կաղապարվածք։ 
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միայն ֆրանսիական Վերածննդի գիտնականներն ու նկարիչները, այլև 
նրանց հովանավորներն ու մեկենասները գրեթե անմիջապես հայտնվե-
ցին այնպիսի մեծ կրոնական խմորումների և սուր սոցիալական ու 
քաղաքական հակամարտությունների մթնոլորտում, որոնց նմանը չկար 
նույնիսկ Իտալիայում, մասնավորապես՝ Ֆլորենցիայում գործող Դոմի-
նիկյան միաբանության կրոնավոր քարոզիչ և հասարակության բարեփո-
խիչ Ջիրոլամո Սավոնարոլայի և ֆրանսիացիների՝ դեպի Իտալիա 1494-
1559 թթ. ձեռնարկած ռազմական արշավանքների ժամանակ, երբ բազմա-
թիվ եվրոպացիներ կանգնած էին մի շարք խնդիրների լուծման անհրա-
ժեշտության առջև: Առաջին խնդիրը եկեղեցին բարեփոխելը և կրոնական 
կյանքի նոր ձև գտնելն էր [12, 50-51]: Արդեն 15-րդ դարի երկրորդ կեսին 
սկսված ժողովրդական զանգվածների լայն հակաավատատիրական 
շարժումը, օրինակ՝ Գերմանիայում, շատ ավելի խորքային էր, քան միայն 
կաթոլիկ եկեղեցու բարեփոխումը: Այն պահանջում էր այլ սոցիալական 
կարգի ձևավորում՝ կրոնական տեսքով: Հյուսիսային Նիդեռլանդներում 
դեռևս 14-րդ դարի վերջում գործող «Միասնական կյանքի եղբայրներ» 
հռոմեա-կաթոլիկական միստիկական բարեպաշտության համայնքներն 
արդեն իրագործել էին իրենց կրոնական բարձրագույն նպատակները: 
Մարդու՝ երկրի վրա իր կոչման և իր փրկության մասին մտքերը մոլեգ-
նում էին ոչ թե առանձին հերետիկոսական խմբերի, այլ բոլոր քրիստոն-
յաների շրջանում: Ըստ բրիտանացի պրոֆեսոր Ռոբերտ Ժան Կնեխտի՝ 
սոցիալական կյանքի փլուզումը Ֆրանսիայում արթնացրեց դարեր 
շարունակ «կրոնական սննդով» սնուցվող մարդկանց գիտակցությունը, 
որում մշտապես պահպանված էր հեթանոսությունը՝ շաղախված 
ժողովրդական հերետիկոսություններով, որոնք չէին ենթարկվում 
եկեղեցու վերահսկողությանը: Ժողովուրդն իր համար արդարացում էր 
փնտրում այլ սոցիալական կարգի նկատմամբ իր մայրենի լեզվով Նոր, 
այնուհետև Հին Կտակարանի ամբողջական համատեքստում [15, 86-87]: 
Ֆրանսիական բուրժուազիան իր համար օգտագործեց Սուրբ Օգոստինոս 
Երանելու4 կանխորոշման վարդապետության նոր մեկնաբանությունը՝ 
հայտարարելով «ընտրյալների» երկրային հաջողությունը՝ որպես իրենց 

                                                                 
4 Սուրբ Օգոստինոս Երանելի (354-430 թթ.), վաղ քրիստոնեական աստվածա-

բան և փիլիսոփա։ Համարվում է արևմտյան քրիստոնեական եկեղեցու ամենաազ-
դեցիկ հայրերից մեկը։ Ըստ լատինական եկեղեցու հայր, քրիստոնյա գրող և 
թարգմանիչ Սոֆրոնիոս Եվսեբիոս Հիերոնիմոսի՝ Օգոստինոսը նորովի է 
հարստացրել հին հավատքը [5, 234-240]: 
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«արդար կյանքի» վկայություն: Սակայն ո՛չ մեկը և ո՛չ էլ մյուսը չէին 
կարող ընդունվել կաթոլիկության կողմից՝ առանց դրա ինքնաոչնչաց-
ման: Այստեղից էլ առաջացավ նոր դավանանքների պատմական անհրա-
ժեշտությունը և դրանց պետական ձևակերպումը՝ նոր եկեղեցիների 
տեսքով: Սոցիալական այդ ուժերի՝ վաղ բուրժուազիայի և ժողովրդական 
զանգվածների միավորումը ստեղծեց նոր կենսունակ եկեղեցիների 
առաջացման հնարավորություն։ Այնուամենայնիվ, գաղափարական 
զենքը ոչ միայն հաջող պայքարի, այլև նոր դավանանքների ամուր 
հիմքեր դնելու համար կռել էին ոչ միայն մարտիկները, բացառությամբ՝ 
գերմանական Ռեֆորմացիայի ժողովրդական հոսանքի գաղափարախոս, 
Գերմանիայում 1524-1526 թթ. գյուղացիական ապստամբության առաջ-
նորդ Թոմաս Մյունցերի, այլ նաև հումանիստները [11, 58-59]:  

Ֆրանսիական հումանիզմի և Ռեֆորմացիայի վաղ շրջանի բոլոր 
գործիչները հումանիստներ էին երկու հիմնական ուղղությամբ՝ հումա-
նիտար ոլորտի (դասական բանասիրություն, անտիկ գրականություն և 
փիլիսոփայություն) և գիտության ոլորտի մասնագետներ, ինչպես նաև 
հումանիստական ուղղությանը հարող գրողներ [11, 37]: Նրանք ունեին 
բազմաթիվ թարգմանություններ, մեկնաբանություններ և իրենց հեղինա-
կային ստեղծագործությունները: Նրանք բոլորն աշխատել են 16-րդ դարի 
միասնական հարուստ գրական ֆրանսերեն լեզվի ձևավորման շուրջ, որն 
այնուհետև հղկվել է 17-րդ դարում: Սակայն ֆրանսիացի հումանիստ-
ները, ըստ բրիտանացի պատմաբան Ջերի Բրոտտոնի, ունեին նաև մեկ 
այլ ծրագիր, որն իրենց իտալացի գործընկերների համար այդքան էլ 
գրավիչ չէր. այն ոչ այնքան փիլիսոփայական աստվածաբանություն էր, 
որքան քրիստոնեական բարոյագիտություն [7, 82]: Ի տարբերություն 
իտալացիների՝ սովորելով անտիկ լատիներենը՝ ֆրանսիացի հումա-
նիստները փառաբանում էին իրենց ազգային լեզուն, ինչն առավել 
կարևոր էր։ Հետևաբար, բոլոր գրագետ ուսանողները և նրանց ունկնդիր-
ները ծանոթացան տարատեսակ աշխատությունների և ուսմունքների՝ 
առաջին հերթին՝ ռեֆորմիստական: Սկսած ֆրանսիացի հումանիստ, 
աստվածաբան և փիլիսոփա Ժակ Լեֆեվր դ’Էտապլից (մոտ 1455-մոտ 
1536 թթ.) և հուգենոտների շարժման առաջին օջախներից մեկը հանդի-
սացող ֆրանսիական քաղաք Մոյից, մինչև հին հռոմեացի փիլիսոփա և 
հռետոր Մարկուս Տուլիուս Ցիցերոնը և կաթոլիկ եկեղեցու ռեֆորմացիոն 
շարժման գործիչ, ֆրանսիացի աստվածաբան Ժան Կալվինը, իրագոր-
ծում էին վերոնշյալ ծրագիրը, սակայն տարբեր եղանակներով [15, 296]: 
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Ֆրանսիայի, ինչպես նաև եվրոպական այլ երկրների համար 
անհրաժեշտություն դարձավ նաև հին եբրայերենը: Մեծ է ֆրանսիացի 
գիտնականների ներդրումը Վուլգատան5 վերանայելու և Աստվածա-
շունչն ազգային լեզվով թարգմանելու գործում՝ հաշվի առնելով այդ ժա-
մանակի պատմաբանասիրական քննադատության ողջ զինանոցը: 
Նույնը վերաբերում էր նաև վաղ քրիստոնյա գրողների աշխատանք-
ներին, քանի որ Սուրբ Օգոստինոս Երանելու վարդապետությունն ան-
հրաժեշտ էր նորովի ուսումնասիրել, քանի որ կաթոլիկ եկեղեցին փոր-
ձում էր լռեցնել նրա վարդապետությունը [3, 148-149]: 

Ֆրանսիացի հումանիստները ստեղծեցին սուրբ գրվածքների և 
պատրիստիկայի6 գրականության նոր`գիտական թարգմանություններ։ 
Գրքի տպագրության միջոցով դրանք այնուհետև լայն տարածքում գտան 
նախառեֆորմիստական հասարակության շրջանում: Դրանք խիստ ան-
հրաժեշտ էին Ռեֆորմացիայի վարդապետությունն ու ծրագիրը մշակելու 
համար [17, 96]: Հումանիստների ստեղծագործությունները ևս անփոխա-
րինելի դեր խաղացին այդ գործընթացում, քանի որ դրանց մեջ անձը և 
նրա հավատքի ազատությունը միշտ առաջին տեղում էին: Ֆրանսիացի 
հումանիստների մտքի նախառեֆորմիստական երանգավորումը մեծա-
պես կախված էր վերոնշյալ ընդհանուր իրավիճակից: Ըստ էության դա 
ազատության գաղափարն էր, այսինքն` եկեղեցուց դուրս քրիստոնեա-
կան ամոքված հոգու հաղորդակցությունն Աստծո հետ, որը հետագայում 
մշակվեց միստիկների կողմից լիակատար «անհատականացման» համար 
[8, 218-219]: 

Ֆրանսիայում Ռեֆորմացիան, ըստ էության, ձևավորվեց և զարգա-
ցավ հումանիստական հիմքի վրա: Հատկանշական է, որ լյութերականու-
թյունն այդքան էլ հարիր չէր վաղ բուրժուազիայի համար, թեև այն ներ-
մուծվեց, բայց չարմատավորվեց. ուժերի սոցիալական բաժանումը չէր 

                                                                 
5 Վուլգատա (լատ.՝ Biblia Vulgata, «Բոլորի կողմից ընդունված, ընդհանուր 

Աստվածաշունչ»)։ Սոֆրոնիոս Եվսեբիոս Հիերոնիմոսի կողմից 4-րդ դարում 
կատարված Սուրբ Գրքի լատիներեն թարգմանությունը, որի կիրառումը 16-րդ 
դարից սկսած պաշտոնապես ամրագրված է Կաթոլիկ եկեղեցում։ 

6 Պատրիստիկա (հուն.` հայրաբանություն), 2-8-րդ դարերի եկեղեցու հայրերի 
աստվածաբանական, փիլիսոփայական և սոցիալ-քաղաքական համապարփակ 
տեսությունների հեղինակների համախմբություն (առաքելական հայրեր, լատի-
նական հայրաբանության ներկայացուցիչներ, օրինակ՝ Կիպրիանոսը, Իլարիոսը, 
Հիերոնիմոսը, Օգոստինոս Երանելին և այլք)։ 
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համապատասխանում նույնիսկ այդ դավանանքի վաղ ձևերին [12, 198]: 
Այստեղից բխում է կալվինյան վարդապետության նախապատրաստման 
բավականին երկար փուլը և կազմակերպական նոր ձևերի էմպիրիկ 
որոնումները մինչև 16-րդ դարի կեսերը: Այդ ժամանակաշրջանը ֆրան-
սիական քաղաքներում փոքր կիսագաղտնի համայնքների գոյության, 
պետության կողմից իրականացվող «հերետիկոսների» կանոնավոր 
հետապնդումների և նրանց պասիվ նահատակության ժամանակա-
շրջանն էր [18, 222-223]: Միաժամանակ, դա նաև ֆրանսիական Ռեֆոր-
մացիայի առավել ժողովրդավարական ժամանակաշրջանն էր՝ դեռևս 
չառանձնացած Վերածննդի դարաշրջանից, որը պարգևեց մեծանուն 
հումանիստ Ֆրանսուա Ռաբլեին (1483/1494-1553 թթ.) և նրա ժամանա-
կակիցներին: Դրան հաջորդեց ագրեսիվ և զինված կալվինականության 
սուր ընդհարումը կառավարության հետ, Ֆրանսիայի հարավի ժամանա-
կավոր պառակտումը և 1598 թ.-ին Նանտի էդիկտի7 արդյունքում գրեթե 
մեկ դար տևած պարտադրված կրոնական հանդուրժողականությունն 
ամբողջ երկրում մինչև դրա չեղարկումը 1685 թվականին [6, 175]: 

Այսպիսով՝ Ռեֆորմացիայի ձախողումը Ֆրանսիայում բացառիկ 
երևույթ էր Եվրոպայի պարագայում, քանի որ, ըստ դավանաբանական-
պետական սկզբունքի, թե՛ Գերմանիայում և թե՛ Նիդեռլանդներում բաժա-
նում էր տեղի ունեցել [18, 284]։ Հետևաբար ինչպես ձևավորվեց 
Վերածննդի մշակույթը Ֆրանսիայում Ռեֆորմացիայի գրեթե ձախողված 
իրավիճակում: Որքանո՞վ այդ մշակույթը զուգորդվեց նախորդի հետ, և 
որքանո՞վ այն փոխարինեց դրան: Ֆրանսիական «հեթանոսական-դիցա-
բանական» Վերածննդի բարձրաշխարհիկ արվեստը չփոխեց իր 
էությունը, սակայն 17-րդ դարի սկզբից ազգային արվեստը, որը ստեղծվել 
էր Ֆոնտենբլոյի «դպրոցներից» ավելի վաղ, ներթափանցեց այդ արվեստի 
մեջ մեծ հոսքով: Ռեֆորմացիան ոչ մի ազդեցություն չունեցավ դրա վրա, 
իսկ կալվինականությանը բնորոշ արվեստը, որին հաջողվեց հաղթել 

                                                                 
7 Նանտի էդիկտ (ֆր.՝ edit de Nantes), հրովարտակ, ստորագրել է Ֆրանսիայի 

թագավոր Հենրի IV-ը 1598 թ. ապրիլի 13-ին ֆրանսիական Նանտ քաղաքում 
կաթոլիկների և հուգենոտների (կալվինականներ) միջև տեղի ունեցած պատե-
րազմի ավարտին: Այդ հրովարտակին դեմ էին Հռոմի պապը և կաթոլիկ հոգևո-
րականությունը։ 1685 թ. հոկտեմբերի 17-ին Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 
XIV-ը Ֆոնտենբլոյի էդիկտով չեղյալ հայտարարեց Նանտի էդիկտը, որի հետևան-
քով հուգենոտները զանգվածաբար լքեցին Ֆրանսիան, և որի նկատմամբ գնալով 
ուժգնացավ սահմանակից բողոքական երկրների թշնամանքը [13, 138-139]: 
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որոշ երկրներում, ծաղկում ապրեց [12, 124]։ 1562-1598 թթ. հուգենոտների 
և կաթոլիկների միջև ընթացող կրոնական (քաղաքացիական) պատե-
րազմի իրավիճակը, որը սոցիալ-քաղաքական ամենախորը ճգնաժամն 
էր ողջ ֆրանսիական հասարակության կյանքում, չնպաստեց արվեստի և 
գրականության ծաղկմանը [16, 34]: Շենքերը ոչնչացվում էին, նորերը չէին 
կառուցվում։ Կալվինականները բաց չէին թողնում անգամ եկեղեցինե-
րում արձանները ոչնչացնելու հնարավորությունը։ Նրանց սեփական 
տաճարները փոքր էին և զուրկ զարդարանքներից: Բացի Վերածննդի դա-
րաշրջանի ֆրանիսական պոեզիայի սկզբնավորող Կլեման Մարոյի 
(1496-1544թթ.) հայտնի սաղմոսներից [2, 236] և ֆրանսիացի բանաստեղծ, 
գրող և պատմաբան Թեոդոր Ագրիպա դ’Օբինյեի (1552-1630թթ.) պոեմ-
ներից [1, 178]՝ ֆրանսիական Ռեֆորմացիան էական ոչինչ չստեղծեց: 
Դրա բոլոր գրական-քարոզչական ուժերը մտան քաղաքական և կրոնա-
կան բանավեճի մեջ [12, 167]: Այդ ոլորտում է, որ ֆրանսիացի կալվինա-
կանները հասան մեծ վարպետության՝ մտքի բուռն ներշնչման, բանավե-
ճային ջերմեռանդության այնպիսի չիմացության սահմաններով, որ 
իրական փաստերը ենթարկվում էին աղավաղման [12, 96]։ 

Կաթոլիկ քարոզիչները 1590-1640 թթ. հռետորաբանության մեջ 
ունեին իրենց հակառակորդները կամ անմիջական ուսուցիչները, որոնք 
այն ժամանակ լայն ճանաչում էին ձեռք բերել: Կենդանի խոսքի ազդեցու-
թյունը բարձր էր գնահատվում, քաղաքական կամ դատական տպավորիչ 
ելույթները Փարիզում, ինչպես նաև քարոզներն ու բանավեճերը դարձան 
քաղաքական և կրոնական գաղափարախոսության ձևավորման նշա-
նակալից տարր: Այդ ժամանակվա ամենասուր հարցերի վերաբերյալ 
երկու կրոնական և քաղաքական հայեցակարգերի հետևորդների միջև 
այդպիսի երկարատև հրապարակային և տպագիր բանավեճի հնարավո-
րությունն ի հայտ եկավ Ֆրանսիայում`իր յուրահատուկ ոչ կատարյալ 
Ռեֆորմացիայի զարգացման գործընթացում, և մնաց հասարակական 
կյանքի բնորոշ հատկանիշներից մեկը մինչև Լուսավորության դարա-
շրջանում գաղափարախոսության աշխարհականացումը, երբ ի հայտ 
եկան այլ թեմաներ և խնդիրներ [11, 74-75]: 

Ըստ ֆրանսիացի պատմաբան Ժան Լուսիեն Ռոմյեի՝ բանավիճական 
կառուցվածքով էր երանգավորված նաև 16-րդ դարի ողջ հուգենոտյան 
պատմագրությունը [20, 153], որը ստեղծեց բազմաթիվ մնայուն լեգենդ-
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ներ, օրինակ՝ Սբ. Բարդուղիմեոսյան գիշերվա8 զոհերի և ընդհանրապես 
«նահատակների» ուռճացված թվերը, Ֆրանսիայի թագուհի Եկատերինա 
Մեդիչիի, թագավոր Շառլ IX-ի, Վալուաների արքայատան վերջին ներ-
կայացուցիչ Հենրի III-ի քաղաքականության և անհատականության 
այլասերվածությունը, և առաջացրեց այդ դարաշրջանին նվիրված գրեթե 
ողջ ֆրանսիական պատմագրության երկարաժամկետ կոնֆեսիա 
ընդհուպ մինչև մեր օրերը [17; 18; 19; 20]։ Դրանով Վերածննդի պատմա-
գիտության համար, ըստ էության, փակվեց անցյալի և ներկայի խորը 
փիլիսոփայական ընկալման հնարավորությունը, որն իրականացվել էր 
իտալացի մեծ մտածողներ Նիկոլո Մաքիավելիի և Ֆրանչեսկո Գվիչար-
դինիի կողմից: Ինչ վերաբերում է ճշգրիտ գիտություններին, ապա ըստ 
ամերիկացի պատմաբան Ռոբերտ Քնեխտի՝ Ֆրանսիայում 16-րդ դարում 
դրանք իրենց գործնական նորամուծությամբ առավել քիչ ենթարկվեցին 
կրոնադավանական ազդեցությանը [15, 307-308]։ Ավելին, գիտական նվա-
ճումներին դեռևս շաղախված էին միջնադարյան ալքիմիան, աստղագու-
շակությունը կամ գիտական տեսությունների փիլիսոփայական հիմքի 
երկակիությունը։ Բայց դրանք հատկանիշներ էին, որոնք բնորոշ էին 
Եվրոպայի «Գիտնականների հանրապետության»9 գրեթե բոլոր երևելի 
ներկայացուցիչներին, որոնց շարքերում 16-րդ և հետագա դարերի ֆրան-
սիացիները նշանակալից դերակատարություն ունեցան։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ֆրանսիական Ռենեսանսի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջանի պատ-
մության լուսաբանման գործում մեծ է արևմտաեվրոպացի և ամերիկացի 
միջնադարագետների դերը, մասնավորապես՝ Վերածննդի մշակույթին և 
Ռեֆորմացիային բնորոշ առանձնահատկությունների բացահայտման 
հարցում։ Այդ պատմաբանները ֆրանսիական Ռենեսանսի և Ռեֆորմա-

                                                                 
8 Հուգենոտների (կալվինականներ) զանգվածային սպանդը կաթոլիկների 

կողմից 1572 թ. օգոստոսի 24-ի գիշերը, որն իրականացվել է Սբ. Բարդուղիմեոսի 
օրվա նախաշեմին Փարիզում։ Ըստ տարբեր գնահատականների՝ զոհվել է շուրջ 
30,000 մարդ։ Այդ սպանդը կազմակերպվել էր Ֆրանսիայի թագուհի Եկատերինա 
Մեդիչիի և Կաթոլիկական լիգայի առաջնորդ Հենրի Գիզի կողմից։  

9 Գիտնականների հանրապետություն (լատ. ՝ Republica de las letras), գիտնա-
կանների վերազգային միավորում, որը գոյություն է ունեցել Վերածննդի և Լուսա-
վորության դարաշրջանում։ Այն գիտելիքների մշակման և ստուգման հավաքա-
կան ապազգային միավորում էր, որի մեջ ընդգրկված էին բնագետներ, փիլիսո-
փաներ և աստվածաբաններ։ 
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ցիայի դարաշրջանի հիմնահարցերը քննարկում են բացառապես նոր 
մեկնաբանությամբ, պատմական իրողությունների, առավել լայն փաս-
տագրական նյութերի բազմակողմանի և հիմնավոր ուսումնասիրության 
հիման վրա: Նրանց դիտարկմամբ՝ Ֆրանսիայի մշակույթի համար 16-րդ 
դարը հանդիսացել է գաղափարական և գեղարվեստական կյանքի վերա-
փոխման, մտածողության նոր տեսակի և ազգային բնույթի նոր սահման-
ների ձևավորման, կերպարվեստում նոր ոճի ստեղծման ժամանակա-
շրջան։ 

Ֆրանսիական մշակույթի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ Իտալիան։ 
Հումանիստական գաղափարների տարածմանը Ֆրանսիայում նպաս-
տեցին 1494-1559 թթ. իտալական արշավանքները, որի ժամանակ ֆրան-
սիացիները կարողացան առնչվել Իտալիայի հումանիստական մշա-
կույթի հետ։ Ֆրանսիացի հումանիստներն իտալացիների մեջ տեսնում 
էին ոչ միայն իրենց գրչակից եղբայրների, այլև ուսուցիչների։ Իտալական 
ազդեցությունը խթանեց իրենց մշակույթի ազգային ինքնության 
որոնումներին։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ 16-րդ դարի երկրորդ կեսի մշա-
կութային գործընթացները Ֆրանսիայում գտնվում էին Ռեֆորմացիայի 
ազդեցության ներքո, որին բնորոշ էին մի շարք առանձնահատկություն-
ներ։ Ռեֆորմացիոն շարժման զարգացման համար Ֆրանսիայում չկային 
այդչափ բարենպաստ պայմաններ, ինչպիսիք գոյություն ունեին Գերմա-
նիայում կամ Շվեյցարիայում։ Բողոքականությունը լայն տարածում 
չստացավ Ֆրանսիայում. այն, ըստ էության, մատնվեց անհաջողության։ 
Ռեֆորմացիայի ազդեցությունը դրսևորվեց աշխարհի ու մարդու ռենե-
սանսյան բացահայտման կրոնական ընկալման փորձի մեջ և կրում էր 
հակառենեսանսյան ուղղվածություն։ 
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Особенности культуры Возрождения и Реформации Особенности культуры Возрождения и Реформации Особенности культуры Возрождения и Реформации Особенности культуры Возрождения и Реформации     
во Франции в XVI векево Франции в XVI векево Франции в XVI векево Франции в XVI веке    

Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган     
Резюме Резюме Резюме Резюме     

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: гуманизм, итальянское общество, изобразительное 
искусство, архитектура, литература, наука, религия, католическая церковь, 
гугенот, еретик, историк 

Роль западноевропейских и американских медиевистов в освещении 
истории французского Возрождения и Реформации значительна, в част-
ности, в раскрытии особенностей культуры Возрождения и Реформации. 
Историки предлагают новую интерпретацию проблем эпохи французского 
Возрождения и Реформации, основанную на всестороннем, тщательном 
изучении исторических фактов и документальных материалов, согласно 
которым в культуре Франции XVI век был эпохой преобразования идейной 
и художественной жизни, созданием нового стиля в искусстве, 
формированием нового типа мышления и новых граней национального 
характера. 

Большое влияние на французскую культуру Ренессанса оказала 
Италия. Итальянское воздействие стимулировало поиск национальной 
культурной самобытности. 

Вместе с тем, культурные процессы во Франции второй половины 
столетия находились под влиянием Реформации, которая имела свои 
специфические особенности. Для развития реформационного движения во 
Франции не было столь благоприятной ситуации, как в Германии или 
Швейцарии. Протестантизм не получил широкого распространения и 
признания. Судьба Реформации во Франции при всем ее незначительном 
проявлении оказалась малоуспешной. Воздействие Реформации на 
культурные процессы Франции проявилось в попытке религиозного 
переосмысления ренессансного открытия мира и человека и носило 
антиренессансную направленность. 
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Peculiarities of the Culture of the Renaissance and the ReformationPeculiarities of the Culture of the Renaissance and the ReformationPeculiarities of the Culture of the Renaissance and the ReformationPeculiarities of the Culture of the Renaissance and the Reformation    
in France in the 16in France in the 16in France in the 16in France in the 16thththth    CenturyCenturyCenturyCentury    

Khazhakyan VachaganKhazhakyan VachaganKhazhakyan VachaganKhazhakyan Vachagan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: humanism, an Italian, fine arts, architecture, literature, 
science, religion, Catholic Church, Huguenot, heretic, historian. 

The role of Western European and American medievalists in illustrating 
the history of the French Renaissance and Reformation is significant, in 
particular, in revealing the particularities of the culture of the Renaissance and 
Reformation. These historians discuss the problems of the French Renaissance 
and Reformation exclusively from a new perspective based on a comprehensive 
and thorough study of historical facts and substantial documentary material, 
according to which the 16th century in the French culture was remarkable for 
the transformation of ideological and artistic life, the creation of a new style in 
art, the formation of a new type of thinking and new angles of the national 
character. 

Italy had an enormous impact on the culture of the French Renaissance. 
The Italian influence stimulated the process of seeking own national culture in 
France. 

Simultaneously, the cultural processes in France in the second half of the 
century were under the influence of the Reformation which is distinguished 
with its own peculiarities. No favorable environment was available for the 
development of the Reformation movement in France as in Germany or 
Switzerland. Protestantism was not widely spread and recognized there. Due to 
its narrow scope, Reformation in France was unsuccessful. The influence of 
Reformation on the cultural processes in France was exposed in the attempt of 
religious comprehension of the Renaissance discovery of the world and the 
individual and had an anti-Renaissance orientation. 
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ՀՏԴ 930.2 

ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    հարցըհարցըհարցըհարցը    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    քաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականությանքաղաքականության    

ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    (1918 (1918 (1918 (1918 թթթթ. . . . հունիսհունիսհունիսհունիս----նոյեմբերնոյեմբերնոյեմբերնոյեմբեր))))    

ՂուլյանՂուլյանՂուլյանՂուլյան    ՅուրիկՅուրիկՅուրիկՅուրիկ        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Բաթում, 
Կ.Պոլիս, Զանգեզուր, սահմաններ, բանակցություններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Տարբեր քաղաքական նպատակներ ու կողմնորոշումներ ունեցող 

Անդրկովկասի նորանկախ հանարպետությունների միջև գոյություն 

ունեին տարածքային վեճեր, որի պատճառով առաջ էր եկել փոխադարձ 

անվստահություն: 1918 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին հայ-

ադրբեջանական հարաբերությունների առանցքում սահմանային հար-

ցերն էին: Դրանց շուրջ տարվող բանակցությունները մեծամասամբ 

վերաբերում էին Ղարաբաղի խնդրին: Չնայած որ Ղարաբաղի ու Զանգե-

զուրի հարցի լուծումը տեղափոխվել էր Կ.Պոլսի կոնֆերանս, Ադրբեջանն 

այդ տարածքները համարում էր իր «անբաժանելի պրովինցիաները»:  

ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը    ևևևև    ՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղիՂարաբաղի    

հարցըհարցըհարցըհարցը    

Չնայած Բաթումի կոնֆերանսում հայկական կողմի վրա եղած 

թուրք-ադրբեջանական ճնշումներին, հայկական կողմը մտադրություն 

չուներ հրաժարվելու Ղարաբաղից ու Զանգեզուրից: Այդ դիրքորոշումը 

հստակ դրսևորվեց Հայոց ազգային խորհրդի հրապարակած անկախու-

թյան հռչակագրում, որում իրեն հայտարարում էր հայկական գավառ-

ների գերագույն և միակ իշխանություն: Հայկական գավառներ անվան 

տակ հասկացվում էին հայաբնակ այն գավառները, որոնք նախկինում 

գտնվում էին Երևանի, Թիֆլիսի և Գանձակի նահանգների կազմում:  

Օսմանյան Թուրքիայի և Հայաստանի Հանրապետության միջև 

1918 թ. հունիսի 4-ին [6, 533-536] Բաթումում կնքված պայմանագրում 

Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի մասին խոսք չկար: 

Բաթումի պայմանագրի երրորդ կետով նախատեսվում էր, որ 

«Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների միջև կնքված և 

նրանց միջև փոխադարձ սահմանների որոշմանը վերաբերող համաձայ-

նագիրը կհաղորդվի օսմանյան կայսերական կառավարությանը» [6, 533-

536], սակայն կողմերի միջև նման համաձայնագիր չկայացավ:  

ԱդրբեջանիՀանրապետությունը սկզբից ևեթ հայտարարեց, որ ինքն 
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արժանի է տիրանալու Անդրկովկասի տարածքների մեծ մասին [17, 166]: 
Ադրբեջանը մտադիր էր նոր պետականության սահմաններում հասնել 
Անդրկովկասի քիչ թե շատ մուսուլմանաբնակ բոլոր շրջանների միավոր-
մանը [4, 178]: 

Օգտվելով Անդրկովկասում Օսմանյան Թուրքիայի ռազմաքաղաքա-
կան ազդեցության հաստատումից՝ մուսավաթականները փորձում էին 
նվաճել Հայաստանի բաղկացուցիչ անբաժանելի մաս հանդիսացող, միա-
տարր հայ բնակչություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի 
գավառները: ՀՀ-ը մտադրություն չուներ հրաժարվելու հին բաժանու-
մով Գանձակի նահանգի մաս կազմող Ղարաբաղից ու Զանգեզուրից, 
քանի որ պատմականորեն և ազգագրական տեսակետով դրանք հայկա-
կան շրջաններ էին [9, 158]:  

Հայաստանի Հանրապետության կազմավորման պահից երևի թե ոչ 
մի հարց նրա համար այնքան սուր և կարևորություն ունեցող չէր, ինչպես 
Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի հարցն էր: Հենց այդ հարցի վրա էր մեծամա-
սամբ կենտրոնացած ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը: Ղարա-
բաղը, հանդիսանալով Հայկական լեռնաշխարհի բնական շարունակու-
թյունը, նրա հետ ուներ միատեսակ ֆիզիկական և աշխարհագրական 
կառուցվածք, միասնական մշակույթ և միասնական պատմություն: Բացի 
այդ՝ Լեռնային Ղարաբաղը մնացած Հայաստանի համար հանդիսանում 
էր բնական պատնեշ թշնամական ներխուժումների համար: 

 Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 
սկզբնական շրջանում զգուշանում էր Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը իր 
հողային ամբողջության իրավական և անբաժան մասը ճանաչելուց: Զան-
գեզուրն ու Ղարաբաղը կառավարվում էին տեղական խորհուրդներով: 

Արտաքին աշխարհից ամբողջովին մեկուսացված ու զբաղված 
սեփական ժողովրդի վտանգված ֆիզիկական գոյությունն ապահովելու 
գործով՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, խուսափելով առճակատման 
գնալուց, փորձում էր հարևան պետությունների, այդ թվում և Ադրբեջանի 
հետ հաստատել «տանելի» հարաբերություններ: Դրանով էր պայմանա-
վորված այն հանգամանքը, որ Անդրկովկասում թուրքերի եղած ընթաց-
քում ՀՀ կառավարությունը Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի նկատմամբ իրա-
կանացնում էր զգուշավոր քաղաքականություն [3, 24]:  

1918 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին հայ-ադրբեջանական 
հարաբերությունների առանցքում սահմանային հարցերն էին: Դրանց 
շուրջ տարվող բանակցությունները մեծամասամբ վերաբերում էին Ղա-
րաբաղի խնդրին: Բանակցությունների հիմնական առանձնահատկու-
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թյունը կողմերի դիրքորոշումների անհաշտությունն էր: Հատկանշական 
էր նաև այն, որ այդ բանակցություններն ընթանում էին երրորդ կողմի, 
տվյալ դեպքում Թուրքիայի մասնակցությամբ, որի կողմնակալ, ադրբե-
ջանամետ դիրքորոշման պատճառով հայկական կողմը հայտնվում էր 
անիրավահավասար պայմաններում, զրկվում իր իրավունքները պաշտ-
պանելու հնարավորությունից: Դա էր հիմնական պատճառը, որ ՀՀ կա-
ռավարությունը, Ղարաբաղի հարցում խուսափելով վճռական քայլերի 
դիմելուց, որոշ դեպքերում բավարարվում էր միայն դեպքերի զարգա-
ցումներին հետևելով: Նման իրավիճակում հայկական կողմը փորձում էր 
իր իրավունքները պաշտպանել դիվանագիտական գրությունների, բա-
նակցությունների, պետական ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների 
հանդիպումների ու հարցերի շուրջ քննարկումների միջոցով: 

Բաթումի պայմանագրի ստորագրումից մի քանի օր անց՝ հունիսի 
13-ին, Հայոց Ազգային խորհուրդը Ադրբեջանի մուսուլմանական 
խորհրդից պահանջեց Ղարաբաղը ճանաչել որպես Հայաստանի տա-
րածքի մաս, սակայն վերջինիս կողմից մերժում ստացավ: Մուսուլմանա-
կան ազգային խորհրդի նախագահն այդ մերժումը պատճառաբանեց 
նրանով, որ մուսուլմանական և Հայկական ազգային խորհուրդների ներ-
կայացուցիչների համատեղ նիստում ընդհանուր գծերով ձեռք է բերվել 
բանավոր համաձայնություն Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքների 
սահմանազատման հարցի վերաբերյալ, ըստ որում Հայկական ազգային 
խորհրդի կողմից մասնակցել են Մ. Խ. Պապաջանովը, Ս. Ս. Հարությու-
նովը և ուրիշներ: Այն ժամանակ Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես չի 
բարձրացվել [1, 44-45]: Ադրբեջանի մուսուլմանական ազգային խոր-
հուրդը պնդում է, որ երկու պետությունների տարածքների սահմանների 
վերաբերյալ բոլոր տեսակի բանակցությունները կարող են ընթանալ 
միայն վերոհիշյալ համաձայնության հիման վրա: «Ինչ վերաբերում է 
սահմանային գծի հաստատման հարցի մասին, ապա կարող է քննարկ-
ման առարկա դառնալ հատուկ հանձնաժողովի, կազմված Ադրբեջանի և 
Հայաստանի կառավարությունների կողմից» [18, 5],– ասված էր Ադրբե-
ջանի մուսուլմանական ազգային խորհրդի հայտարարության մեջ: 

 Քանի դեռ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դեռևս դիվանագիտա-
կան հարաբերություններ չէին հաստատվել, ու ներկայացուցիչների 
փոխանակում չէր իրականացվել, երկկողմ հարաբերություններին վերա-
բերող բանակցությունները հիմնականում իրականանում էին Թիֆլիսում 
գործող նրանց ներկայացուցիչների միջոցով: Դրանց ընթացքում մեկ 
անգամ չէ, որ Ղարաբաղի հարցը դառնում էր քննարկման առարկա: 
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Նման նախաձեռնությամբ երբեմն էլ հանդես էր գալիս թուրքական 
կողմը, որի դրդմամբ Մ. Ջաֆարովն իր պաշտոնակցի` Ա. Ջամալյանի 
հետ հանդիպումների ընթացքում հանդես էր գալիս սահմանային հարցի 
կարգավորման վերաբերյալ սեփական տարբերակների առաջադրումնե-
րով: Այսպես` ՀՀ ԱԳ նախարարին գրած նամակում Վրաստանում ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայացուցիչը, պատմելով իր ու Մ. Ջաֆարովի 
հանդիպման մասին, գրում է, որ նա իր մոտ էր եկել Քերիմ փաշայի 
դրդմամբ: Մ. Ջաֆարովն առաջարկել էր, որ հայկական կողմը հրաժարվի 
Ղարաբաղից, և ակնարկել, որ դրա դիմաց իրենք կզիջեն Երևանի գա-
վառի թուրքաբնակ գյուղերը: Մ. Ջաֆարովի առաջարկին պատասխանե-
լով` Ա. Ջամալյանն ասում է. «Չկա մի հայ, որ կողմ լինի Ղարաբաղը 
Ադրբեջանին թողնելուն և դրա արդյունքը կարող է ապստամբություն 
լինել» [13]: Ներկայացված նամակը մեկ անգամ ևս գալիս է վկայելու, որ 
ՀՀ կառավարությունը հետևողական էր Ղարաբաղի նկատմամբ իր իրա-
վունքներին պաշտպան կանգնելու և արցախահայությանը սատարելու 
դիրքորոշման մեջ, թեև դրանց դրսևորման համար տվյալ փուլում չուներ 
իրական հնարավորություններ: 

1918 թ․հուլիսի 22-26-ին Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում տեղի 
ունեցավ Ղարաբաղի հայության առաջին համագումարը: Երկրամասի 
բոլոր շրջաններից եկած 180 պատգամավորի և քաղաքական կուսակցու-
թյունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համագումարը միա-
ձայն որոշում է ոչ մի դեպքում Ղարաբաղը չճանաչել Ադրբեջանի հանրա-
պետության մարզ, ձգտել Ղարաբաղը միացնել կամ Հայաստանի Հանրա-
պետությանը, կամ էլ լավագույն դեպքում նրան տալ կանտոնի սկզբուն-
քով կառավարելու իրավունք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պահպա-
նել ռուսական կողմնորոշում և հնարավորության դեպքում վերամիավոր-
վել միասնական Ռուսաստանին [8, 19]։ 

Արցախահայությունը 1918 թ. ամռանը և աշնանը բազմիցս հարց էր 
դրել Հայաստանի կառավարության առաջ՝ ուղարկել իր պաշտոնական 
ներկայացուցիչը և հայտարարել Ղարաբաղը Հայաստանին միավորված: 
Սակայն, ելնելով ստեղծված արտաքին անկայուն վիճակից, մանավանդ 
որ տարածքային հարցերի շուրջ հարաբերությունները խիստ բարդացել 
էին Վրաստանի և Թուրքիայի հետ, և ելնելով Ադրբեջանի հետ հարաբե-
րություններն ավելի բարդացնելու վտանգից՝ Հայաստանի կառավարու-
թյունը դա չարեց և զգուշություն էր ցուցաբերում: Դրանով էր պայմանա-
վորված, որ ընդառաջ չգնաց Ղարաբաղի և Զանգեզուրի հայության կող-
մից քանիցս եղած օգնության առաջարկություններին: «Ան կը գոհանար 
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շատ-շատ գործիչներ ու ներկայացուցիչներ ուղարկելու հոն» [3, 24],- 
գրում է Վ. Գևորգյանը: Սա ամենևին չի նշանակում, թե Հայաստանի կա-
ռավարությունը մտադիր էր հրաժարվել իր պատմական, կենսական 
շրջաններ Ղարաբաղից ու Զանգեզուրից: 

Հատկանշականն այն է, որ երկրամասի մեծ մասի թուրքական զինա-
գրավման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը, զրկված 
լինելով իր կենսական տարածքների մեծ մասից, ամփոփված մի փոքր 
հողակտորի վրա, 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. «... Բայց ես կարծում եմ, որ 
երկրի սահմանները քարացած չեն կարող մնալ միշտ։ Ես հավատում եմ, 
որ մեր սահմանները կընդարձակվեն կյանքի երկաթե օրենքի ուժով, մեր 
արդար ու անվիճելի իրավունքների պաշտպանությամբ գրավված հողա-
մասերի վերաբերմամբ» [2, 15]: Իսկ արդեն ՀՀ պառլամենտի 1918 թ. օգոս-
տոսի 3-ի նիստում հրապարակած հայտարարության մեջ կառավարու-
թյունը արտաքին գործերի սահմաններում, ի թիվս այլ հարցերի, նախա-
տեսում էր Ատրպատականի (Ադրբեջան) և Վրաստանի հետ փոխադարձ 
համաձայնության գալով, լուծել Հայաստանի և այդ պետությունների 
սահմանների հարցը՝ հիմք ունենալով էթնիկական սկզբունքը, իբրև 
միակը, որ համապատասխանում է ռամկավար պետությունների ոգուն և 
նպատակներին [5, 11]: 

1918 թ. ամռանը Լեռնային Ղարաբաղում տագնապալի իրավիճակ էր 
ստեղծվել, որը կարող էր ցանկացած պահի վերածվել հայ-ադրբեջանա-
կան արյունալի բախման: Ադրբեջանի կառավարությունը թուրքական 
սվինների օգնությամբ պատրաստվում էր գրավել Ղարաբաղը և այնտեղ 
նշանակել իր պաշտոնյաներին: Բայց նախքան այդ քայլին գնալը Ադրբե-
ջանի կառավարությունը հայկական բնակչությունից պահանջեց առանց 
պայմանի հնազանդում: Դիմադրության` «գեթ մեկ ասկյարի սպանվելու» 
դեպքում Ադրբեջանի կառավարությունը սպառնում էր Ղարաբաղը 
հավասարեցնել հողին: Երկու ժողովուրդների միջև ստեղծված լարված 
հարաբերությունները մեղմելու համար և ստեղծված վտանգը կանխելու 
մտահոգությամբ Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ 
Ա. Ջամալյանը Ղարաբաղ հայ-թաթարական հատուկ պատվիրակություն 
ուղարկելու առաջարկությամբ դիմեց Վրաստանում Ադրբեջանի դիվա-
նագիտական ներկայացուցիչ Մ. Ջաֆարովին [11]: Մ. Ջաֆարովն օգոս-
տոսի 23-ի պատասխան գրության մեջ իր կառավարության անունից 
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ողջունեց «ԱԴՀ հայ քաղաքացիների վրա ներգործելու «Երևանի նախա-
ձեռնությունը` դա գնահատելով` որպես ԱԴՀ-ի հանդեպ Հայաստանի 
«բարի ծառայություն» ու իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց 
ներգործել ՀՀ մուսուլման քաղաքացիների վրա: ՀՀ պատվիրակությունը 
պետք է ենթարկվեր ԱԴՀ օրենքներին և գործեր Բաքվի հսկողության 
տակ: Դրանով Բաքուն կրկին շեշտում էր Ղարաբաղի պատկանելու-
թյունն իրեն [14]: 

Ադրբեջանը առաջարկն ընդունելի համարեց պայմանով, որ եթե 
ինքը հանդես գա Հայաստանի սահմաններում ապրող մուսուլման ազգա-
բնակչության վրա իր ազդեցությունը գործադրելու համար, ապա Հայաս-
տանի կառավարությունն իր հերթին չպետք է խանգարի [7, 47]: Ա. Ջա-
մալյանը օգոստոսի 29-ին ուղարկած պատասխան գրության մեջ Մ. Ջա-
ֆարովին հայտնեց Ղարաբաղի հարցերին խառնվելու հայկական կողմի 
իրավասության մասին` իրավական հիմքերից զուրկ համարելով ադրբե-
ջանական կողմի փոխադարձ ներկայացվող պահանջը [12]. «Բանը նրա-
նում է, որ իմ առաջարկությամբ ես ամենևին էլ չէի մտածում ներխուժել 
Ադրբեջանի Հանրապետության ներքին գործերի մեջ, այնպես էլ թույլ չեմ 
տա, որ Ձեր կառավարությունը ներխուժի Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ներքին գործերի մեջ: Եթե հարցը գնար Ադրբեջանի Հանրապետու-
թյան ինչ-որ անվիճելի տարածքի մասին, ապա առանց կասկածի ես չէի 
էլ փորձի իմ ծառայություններն առաջարկել թյուրիմացությունները հար-
թելու համար... Սակայն խնդիրը գնում է վիճելի Ղարաբաղի և տեղի տի-
րապետող հայ ազգաբնակչության մասին և մեզ բոլորովին ոչինչ հայտնի 
չէ, թե Ղարաբաղը կմնա Հայաստանին, կամ Ադրբեջանին, կամ թե նա 
իրենից կներկայացնի ինքնավար քաղաքական միավոր: Այս վիճելի 
խնդիրը իր վերջնական լուծումը կստանա կամ Կ.Պոլսի կոնֆերանսում, 
կամ էլ կլուծվի Ղարաբաղի ազգաբնակչության ազատ կամքի արտահայ-
տությամբ» [15],– ասված էր Ա. Ջամալյանի պատասխան գրության մեջ: 
Ադրբեջանական կողմի պատասխանը չուշացավ: Կապված հայկական 
կողմի օգոստոսի 29-ի թիվ 580 ուղերձի հետ՝ սեպտեմբերի 11-ին Ա. 
Ջամալյանի անունով ստացվեց Վրաստանում Ադրբեջանի դիվանագի-
տական ներկայացուցչի գրությունը, որում իր կառավարության հանձնա-
րարությամբ հայտնեց, որ Ղարաբաղի քաղաքական իրավիճակի մասին 
հայկական կողմի հայացքը հակասում է իր կառավարության տեսակե-
տին, որը Ղարաբաղը համարում է իր անվիճելի ու անբաժան մասը: 
Կրկին անդրադառնալով Բաթումի բանակցություններին՝ նա շեշտում էր, 
որ «այդ տեսակետը իր ժամանակին ընդունել է նաև Բաթումում հայկա-
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կան պատվիրակությունը: Ինքնին հասկանալի է, որ քանի դեռ հայկական 
կառավարությունը չի կանգնի մեր տեսակետի վրա և չի տա իր ներկայա-
ցուցիչներին համապատասխան ցուցումներ, վերջիններիս աշխատանքը 
կարող է միայն խորացնել երկկողմ անհամաձայնությունը: Իմ կառավա-
րությունը վստահ է, որ իր համար այդ անսպասելի ու անհասկանալի 
թյուրիմացությունը ամենամոտ ժամանակում կուղղվի Հայկական կառա-
վարության կողմից» [18, 23],– ասված էր Մ. Ջաֆարովի հայտարարու-
թյան մեջ: Ուսումնասիրելով սահմանային խնդիրների շուրջ հանրապե-
տությունների միջև իրականացվող դիվանագիտական գրություններն ու 
դրանց շուրջ տարվող բանակցությունները` համոզվում ենք, թե որքան 
անհաշտ ու հակադիր դիրքերում էին գտնվում կողմերը: 

Սահմանային հարցերը բանակցությունների նյութ դարձան նաև ՀՀ 
ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանի և 1918 թ. սեպտեմբերի 
սկզբին Երևան ժամանած թուրք բարձրաստիճան սպա Հալիլ փաշայի 
հանդիպման ժամանակ, որի ընթացքում թուրք գեներալը Բաքվի հետ 
անմիջական կապ հաստատելու համար առաջարկեց, որ հայերը 
դատարկեն Զանգեզուրի և Մեղրիի գավառները, դրա փոխարեն Հայաս-
տանի սահմանները ի հաշիվ Ադրբեջանի ընդարձակելով դեպի Ջիվա-
նշիր ու Վարանդա: Հալիլ փաշան անշուշտ արտահայտել էր Թուրքիայի 
պաշտոնական տեսակետը, որը տվյալ դեպքում լիովին համընկնում էր 
նաև Ադրբեջանի շահերին: Դա արտահայտվեց Կ.Պոլսում ադրբեջանա-
կան պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդան բեկ Թոփչիբաշևի՝ Ղա-
րաբաղի բաժանման խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ արած 
այն առաջարկության մեջ, ըստ որի՝ հայաբնակ շրջանները կանցնեին 
Հայաստանին, իսկ թուրքաբնակ շրջանները կմնային Ադրբեջանին: Լավ 
հասկանալով այդ առաջարկի կործանարար լինելը Հայաստանի Հանրա-
պետության ու հայ ժողովրդի համար, որի ընդունումը թուրքերին հնա-
րավորություն կտար իրագործելու պանթուրքիզմի պլանները, ՀՀ կառա-
վարությունը հրաժարվեց Հալիլ փաշայի հետ բանակցություն վարել [10]: 

Ադրբեջանի կառավարող շրջանները անընդհատ հիշեցնում ու 
Հայաստանի կառավարությունից պահանջում էին «հավատարիմ մնալ 
Բաթումի պայմանագրին» և «Ղարաբաղը ճանաչել որպես Ադրբեջանի 
անբաժանելի մաս»: Մուսավաթական Ադրբեջանի այդ զավթողական 
պահանջը ամեն կերպ պաշտպանվում էր Թուրքիայի կողմից, որի պա-
րագլուխները Հայաստանի կառավարությանը ստիպում էին կատարել 
Բաթումի պայմանագիրը: Պարզապես այդ չարաղետ պայմանագիրը 
ոսկորի պես մնացել էր ՀՀ ղեկավարության կոկորդում [1, 98-99]: Ըստ 
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նրա` պատահական չէր, որ Աբդուլ-Քերիմ փաշան, 1918 թ. հոկտեմբերի 
8-ին Թիֆլիսում հանդիպելով ՀՀ ներկայացուցչին, ցինիկաբար հիշեցնում 
է, թե Բաթումի բանակցությունների օրերին Թուրքիան համաձայնել է 
ճանաչել Հայաստանի անկախությունը միայն այն պայմանով, որ Հայաս-
տանը չբարձրացնի Ղարաբաղի հարցը [1, 98-99]: 

 1918 թ. հոկտեմբերի 17-ին Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցչությունում տեղի է ունենում խորհրդակցություն քաղաքական 
կուսակցությունների ու Վրաստանում Հայոց Ազգային խորհրդի ներկայա-
ցուցիչների մասնակցությամբ: Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցիչ Արշակ Ջամալյանը, զեկուցելով Ղարաբաղի խնդրի մասին, 
հաղորդում է, որ հայկական կողմը ադրբեջանցիներին առաջարկել է 
Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման չորս տարբերակ` միջազգային` իրա-
վարար, դիմել Միջազգային հանձնաժողովին, հանրաքվեի անցկացում և 
հարցի լուծման փոխանցումը Կ.Պոլսում հայ-թուրքական կոնֆերանսի 
քննարկմանը: Սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել էր բոլոր այդ 
առաջարկությունները՝ ասելով, որ «Ղարաբաղը – իմ երկիրն է» [19, 15]:  

Պատերազմի ավարտին մոտ թուրքերն արդեն հանդես էին բերում 
զիջումների գնալու պատրաստակամություն: «Հորիզոնը», հղում կատա-
րելով քաջատեղյակ աղբյուրներին, հայտնում էր, որ Հալիլ փաշան ՀՀ կա-
ռավարությանն առաջարկել էր Ղարաբաղը կիսել երկու մասի, որից լեռ-
նայինը կանցներ ՀՀ-ին, իսկ դաշտայինը` ԱԴՀ-ին: Սակայն ՀՀ կառավա-
րությունը հրաժարվել էր այդ հիմքի վրա Հալիլ փաշայի հետ բանակցու-
թյուններից [20]: Հանուն ճշմարտության ասենք, որ, այնուամենայնիվ, 
Հայաստանի կառավարությունը ստիպված էր կատարել թեկուզ և 
երկչոտ, բայց որոշ քայլեր: Այդ առթիվ Հովակ Ստեփանյանը վկայում է. 
«1918 թ. հոկտեմբերին Երևանից Բասարգեչար է ուղարկվում մի զորա-
մաս զորավար Բաղդասարյանի` ծնունդով Արցախի Ավետարանոց 
գյուղից, հրամանատարությամբ: Այն Զոդի լեռնանցքով պետք է անցներ 
Ջրաբերդի շրջան և փակեր Բաքվից ու Գանձակից եկող ադրբեջանական 
զինյալ ուժերի ճանապարհը: Սակայն Ղարանլուղ չհասած՝ Բաղդասար-
յանի զորամասը Արցախ մտնելու փոխարեն շուտով հրաման ստացավ 
արշավելու դեպի Վրաստան, որովհետև սկսվել էր հայ-վրացական պա-
տերազմ» [1, 101]: Հովակ Ստեփանյանը բերում է նաև այլ օրինակներ: 
1918 թ. նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի կառավարության կողմից որոշ 
հանձնարարություններով Արցախ են ուղարկվում խմբապետ Աղաջանը 
և սպա Արշակ Բալասանյանը: Զորավար Անդրանիկի՝ Արցախ արշավե-
լուց առաջ Երևանից գալիս են վերոհիշյալ սպաները Ստեսերի գլխավո-
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րությամբ, որոնց Հայաստանի կառավարությունը ուղարկել էր իբրև ներ-
կայացուցիչներ, դրամական օժանդակությամբ հանդերձ: Դա առաջին 
երկչոտ քայլն էր Հայաստանի կողմից հովանավորության տակ առնելու 
իր լքած հողամասերը, որոնք ամիսներ շարունակ բախեցին նրա դռները 
[1, 101]: Ղարաբաղից թուրք զավթիչների հեռանալուց հետո այնպիսի 
վիճակ էր ստեղծվել, որ առանց որևէ դիմադրության Հայաստանի կառա-
վարությունը կարող էր ուժերը մտցնել այնտեղ [1, 99]: Դրան, անշուշտ, 
կօժանդակեր Զանգեզուրում գտնվող զորավար Անդրանիկը: Մեկնաբա-
նելով այդ բացառիկ հնարավորությունը՝ ժամանակակիցը գրում է. 
«Հայաստանի կառավարությունը, առանձնապես Հ. Քաջազնունու դահ-
լիճը անընդունակ եղավ հասկանալու րոպեի լրջությունը և օր առաջ 
միջոցների դիմելու: Տաճիկների հեռանալուց հետո ստեղծվել էր մի դրու-
թյուն, երբ շուտ հասնողը տեր էր: Այդ ժամանակ Երևանի քաղաքական 
շրջանակները համառորեն պնդում էին կառավարության առաջ, թե 
պետք է շուտափույթ օգնության գնալ Ղարաբաղ-Զանգեզուրին և նահան-
գապետներ նշանակելով այդ խոշոր հայաբնակ շրջանների համար՝ կա-
տարված փաստի առաջ դնել անգլիացիներին, որովհետև այդ ժամանակ՝ 
նոյեմբերի 17-ից հետո, Ադրբեջանի կառավարությունը թերևս շշմած 
դրության մեջ էր. տաջիկները հեռացել էին՝ տեղի տալով անգլիացինե-
րին: Ադրբեջանի կառավարության քաղաքականությունը Ղարաբաղում 
հանդիպել էր հայ ժողովրդի համառ դիմադրությանը, իսկ անգլիական 
հրամանատարությունը դեռ նոր էր ծանոթանում իրերի դրությանը: Այդ 
ժամանակ Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչը` հենված Ղարաբաղի 
հայության կազմակերպած ուժի վրա, կարող էր մի անգամ ընդմիշտ 
միացած համարել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին և այդպիսով վերջ 
տալ երկու տարվա արյունալից ընդհարումներին ու սրված հարաբերու-
թյուններին Ադրբեջանի հետ: Զուր էին Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 
աղերսանքները. կառավարությունը հաստատ մնաց իր որոշման վրա և 
ոչ զիջեց, ոչ էլ պաշտպանեց Ղարաբաղի գյուղացիության արդար պա-
հանջները և եթե Ղարաբաղ ներկայացուցիչ ուղարկվեր, ապա մեկ տարի 
հետո տեղի չէին ունենա արյունոտ անցքերը, և Շուշին չէր ավերվի [1, 
100]: ՀՀ-ն, որքան էլ թույլ դիրքեր ուներ թուրք-ադրբեջանական կողմի 
հետ տարվող բանակցություննեում, այդուհանդերձ հայտարարում էր, որ 
ՀՀ կառավարությունը չունի ուղիղ շփումներ Անդրանիկի հետ և ոչ մի 
հնարավորություն՝ խոչընդոտելու Անդրանիկի անցմանը Նախիջևանից 
Զանգեզուր, որը դեռևս չի մտնում Հայաստանի սահմանների մեջ: Մյուս 
կողմից ՀՀ ԱԳ նախարարի միջոցով ընդգծում էր, որ Ղարաբաղի լեռնա-



– 246 – 
 

յին մասը և Զանգեզուրի հյուսիսային մասը բնակեցված են հայերով և 
պետք է պատկանեն ՀՀ-ին [16]:  

 1918 թ. նոյեմբերի 5-ին Թիֆլիսում թուրք Աբդուլ Քերիմ փաշայի 
միջնորդությամբ ՀՀ և ԱԴՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչներ 
Ա. Ջամալյանի և Մ. Ջաֆարովի միջև կայացած հանդիպման ժամանակ 
Մ. Ջաֆարովը հերթական անգամ հայտարարեց, որ Բաթումի խորհրդա-
ժողովում ԱԴՀ-ն աջակցել է ՀՀ-ին, և իր ջանքերով ճանաչվել է Հայաս-
տանի անկախությունը, ու բացի այդ, ԱԴՀ-ն Երևանը զիջել է հայերին, 
քանի որ վերջինները համաձայնել են Ղարաբաղի հարցը չբարձրացնել: 
Նա նաև նշեց, որ եթե ՀՀ-ն չդնի Ղարաբաղի հարցը, ԱԴՀ-ն պատրաստ է 
նրան զիջումներ անելու` դրանով ակնարկելով Երևանի նահանգի 
մուսուլմանաբնակ վայրերը: Իր հերթին Ա. Ջամալյանը հայտնեց, որ եթե 
Բաթումում ԱԴՀ-ն օժանդակել է Հայաստանին, ՀՀ կառավարությունը և 
հայ ժողովուրդը շնորհակալ են դրա համար: Սակայն դա չի նշանակում, 
որ հայ ժողովուրդը կարող է թույլ տալ իր կենդանի օրգանիզմից պոկել մի 
ամբողջ կտոր և կցել Ադրբեջանին, և անգամ, եթե ՀՀ-ն գնա զիջումների, 
Ղարաբաղի հարցը չի լուծվի, քանի որ հայությունը կապստամբի [4]: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

 Այսպիսով, Ադրբեջանը, ամեն կերպ ժխտելով Զանգեզուրի և 
Ղարաբաղի՝ ՀՀ պատմական մաս լինելը, փորձում էր տիրանալ այդ երկ-
րամասերին: Դա էր պատճառը, որ հարաբերությունները Հայաստանի և 
Ադրբեջանի միջև շարունակեցին մնալ լարված ու թշնամական: Ղարա-
բաղի և Զանգեզուրի վերջնական կարգավիճակի հարցում կառավարու-
թյուններից և ոչ մեկը հնարավոր չէր համարում տեղի տալ կամ նույնիսկ 
փոխզիջման դիմել։ Որքան էլ Ադրբեջանն իր ձեռքին էր պահում 
նյութական ուժի առավելությունը և դեպի այդ լեռնաստանը տանող 
անցուղիները, դրա դիմաց կար Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի ազգաբնակ-
չության մեծամասնությունը կազմող հայ բնակչության՝ Հայաստանի հետ 
միանալու վճռականությունը: 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աբրահամյան Հր., Մարտնչող Արցախ 1917-1920 թթ., Գիրք Ա., 
Երևան, 2003, 338 էջ: 

2. Բաբալյան Ա., Էջեր Հայաստանի անկախութեան պատմութիւնից, 
Գահիրե, 1959, 55 էջ։ 

3. Գևորգյան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը 1919-1921 թթ., 
Երևան, 1991, 190 էջ: 

4. Կնյազյան Դ., Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հանրապետու-
թյան կովկասյան քաղաքականությունը 1918-1920 թթ., Երևան, 
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Карабахский вопрос в сфере внешней политики РАКарабахский вопрос в сфере внешней политики РАКарабахский вопрос в сфере внешней политики РАКарабахский вопрос в сфере внешней политики РА    
    (июнь(июнь(июнь(июнь----ноябрь 1918 г.)ноябрь 1918 г.)ноябрь 1918 г.)ноябрь 1918 г.)    

Гулян ЮрикГулян ЮрикГулян ЮрикГулян Юрик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Турция, Батуми, Константи-
нополь, Зангезур, границы, переговоры 

С самого первого дня основания Республики Армения ни один вопрос 
не был для нее настолько злободневным и важным, как вопрос Карабаха и 
Зангезура. Именно на этом вопросе была в основном сконцентрирована вся 
деятельность Министерства иностранных дел РА. Воспользовавшись тем, 
что в Закавказье утвердилось военно-политическое влияние Османской 
Турции, мусаватисты пытались завоевать провинции Нагорного Карабаха и 
Зангезура, которые являлись неотъемлемой частью Армении и имели 
моногенное армянское население. РА, в свою очередь, не намеревалась 
отказаться от Карабаха и Зангезура. Переговоры по Карабаху проходили 
при участии третьей стороны, в данном случае Турции, в результате 
пристрастной проазербайджанской позиции которой армянская сторона 
оказалась в неравноправных условиях и лишилась возможности защищать 
свои интересы. Это было основной причиной того, что правительство РА в 
Карабахском вопросе, избегая решительных шагов, в некоторых случаях 
довольствовалась лишь наблюдением за текущими событиями. В подобных 
обстоятельствах армянская сторона старалась защитить свои права с 
помощью дипломатических депеш, переговоров, встреч с представителями 
государственных и дипломатических кругов и обсуждения различных 
вопросов. Республика, уклоняясь от прямой конфронтации, по отношению 
к Карабаху и Зангезуру осуществляла осторожную политику. В вопросе об 
окончательном статусе Карабаха и Зангезура ни одно из правительств не 
считало возможным пойти на уступки или на взаимные компромиссы. 
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Zangezur, borders, negotiations 

 From the moment of the formation of the Republic of Armenia, no issue 
has been as essential as the issue of Karabakh and Zangezur. That was the issue 
the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia was mostly focused 
on. Taking advantage of the military-political influence of the Ottoman Turkey 
in the Caucasus, the representatives of Müsavat sought to conquer the provinces 
of Nagorno-Karabakh and Zangezur, which are integral parts of Armenia and 
have homogeneous Armenian population. Armenia had no intention to give up 
Karabakh and Zangezur. Negotiations over Karabakh were held with the 
participation of a third side, in this case Turkey, whose biased, pro-Azerbaijani 
position left the Armenian side in an unequal position, deprived of the 
opportunity to defendits rights. That was the main reason why the Armenian 
government, avoiding decisive steps in the Karabakh issue, in some cases was 
satisfied only with following the developments. In such a situation, the 
Armenian side tried to defend its rights through diplomatic letters, 
negotiations, meetings of state and diplomatic representatives and also through 
discussions on the issues. Avoiding confrontation, the republic pursued a 
cautious policy to ward Karabakh and Zangezur. None of the governments 
considered it possible to give in or even compromise on the final status of 
Karabakh and Zangezur. 
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ՀՏԴ 930.2 

ՀայՀայՀայՀայ----լեհական մշակութային համագործակցությունըլեհական մշակութային համագործակցությունըլեհական մշակութային համագործակցությունըլեհական մշակութային համագործակցությունը    
    1991199119911991----2014 2014 2014 2014 թվականներինթվականներինթվականներինթվականներին    

ՄատինյանՄատինյանՄատինյանՄատինյան    ՀենրիՀենրիՀենրիՀենրի    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Հայաստան, Լեհաստան, համագործակցու-
թյուն, մշակութային ժառանգություն, մշակութային օրեր, փառատոն, 
ցուցահանդես, շնորհանդես 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հայաստանի Հանրապետության և Լեհաստանի Հանրապետության 

միջև 1992 թ. փետրվարի 26-ին դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստատումից հետո սկիզբ դրվեց նաև մշակույթի, կրթության ու գիտու-
թյան ոլորտներում երկկողմ համագործակցությանը։ Երկու երկրների 
միջև բարեկամական համագործակցության վերաբերյալ ապագա պայ-
մանագրի քննարկվող նախագծում կողմերը պարտավորվում էին ակտի-
վացնել կապերը մշակույթի, գիտության ու լուսավորության բնագավառ-
ներում, խրախուսել համագործակցությունը ստեղծագործական, գեղար-
վեստական խորհուրդների, մշակութային հիմնարկությունների ու կազ-
մակերպությունների միջև [1, 7], խթանել երկու երկրների գրական ժա-
ռանգության լայնորեն հանրայնացմանը, ընդլայնել երկու երկրների 
լեզուների ուսումնասիրման հնարավորությունները [1, 8]։ Այս դրույթ-
ները 1998 թ. հունվարի 27-ին Վարշավայում ներառվեցին «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Լեհաստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև մշակութային և գիտական համագործակցության 
մասին» կնքված համաձայնագրում: 

2011 թ. հուլիսի 28-ին Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմո-
րովսկու՝ Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ստորա-
գրվեց «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լեհաստանի 
Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, կրթության և 
գիտության բնագավառում 2011-2013 թթ. համագործակցության մասին» 
գործնական ծրագիրը [7, 1]։   

ՀայՀայՀայՀայ----լեհական մշակութային համագործակցությանլեհական մշակութային համագործակցությանլեհական մշակութային համագործակցությանլեհական մշակութային համագործակցության    
    հիմնական միտումներըհիմնական միտումներըհիմնական միտումներըհիմնական միտումները    

Հայ-լեհական մշակութային արդի համագործակցությունը հիմնվում 
է երկու ժողովուրդների ավանդական հարուստ կապերի և պատմական 
ընդհանրությունների վրա: Հայերը երկար դարեր ապրել, արարել են 
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Լեհական թագավորությունում, ստեղծել հարուստ մշակութային ժառան-
գություն: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, պայմանավորված 
տարաբնույթ պատճառներով, մեծ թվով հայեր (տարբեր տվյալներով՝ 80-
120 հազար [3, 30]), մշտական կամ ժամանակավոր բնակության միտու-
մով հաստատվեցին Լեհաստանում: Նրանցից շատերն ինտեգրվեցին նոր 
միջավայրում, հիմնեցին հայկական հասարակական, մշակութային 
ընկերություններ, դարձան լեհահայ համայնքի դարավոր մշակույթի 
ժառանգորդներն ու նրանց գործը շարունակողները: Այս հանգամանքը 
հավուր պատշաճի գնահատվում է լեհական իշխանությունների կողմից: 
Դրա վկայություններից մեկը Զամոշչ քաղաքն է, որի տնտեսական, 
առևտրական և մշակութային կյանքում միջնադարում մեծ դեր են խաղա-
ցել հայերը՝ ստանալով հատուկ արտոնություններ Արևելքի հետ 
առևտուր անելու համար [6, 27]: Այսօր քաղաքի կենտրոնական փողոցնե-
րից մեկը կոչվում է «Հայկական», որի վրա ժամանակին հայ շինարար-
ների կառուցած գեղեցիկ քարե շենքերը առանձնահատուկ հմայք են հա-
ղորդում Զամոշչին՝ դառնալով քաղաքի այցեքարտը: Հաշվի առնելով 
հայերի ներդրումը քաղաքի պատմության մեջ՝ 2000 թ. փետրվարին 
Զամոշչի քաղաքապետ Մարեկ Գժելաչիկը Լեհաստանում Հայաստանի 
դեսպան Աշոտ Հովակիմյանին առաջարկեց զարգացնել մշակութային և 
տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի ու Լեհաստանի հետ 
[6, 27]: Փետրվարի 11-ին նրանք այդ նպատակով ստորագրեցին մտա-
դրությունների մասին հուշագիր: Զամոշչի քաղաքապետը պատրաստա-
կամություն էր հայտնում պայմաններ ստեղծել հայ գործարարների գոր-
ծունեության համար, կազմակերպել «Հայկական օրեր» ամենամյա 
«Հետմանյան տոնավաճառի» շրջանակներում, ապահովել քաղաքի 
պատմական զարգացման մեջ հայերի ներդրման վերաբերյալ նյութերի 
տարածումը [6, 27-28]: Կարծիքներ փոխանակվեցին Զամոշչի և հայաս-
տանյան քաղաքներից մեկի միջև քույր քաղաքների ձևաչափով համագոր-
ծակցության, Զամոշչ քաղաքի քանդված հայկական եկեղեցու տեղում հու-
շատախտակի և հայկական խաչքարի տեղադրման վերաբերյալ [6, 28]:  

Հայ-լեհական մշակութային կապերի ամրապնդմանը էապես նպաս-
տեց երկու երկրներում գտնվող ազգային արժեք ներկայացնող մշակու-
թային կոթողների ճակատագրերի բացահայտման, պահպանության ու 
հայրենադարձման հարցը: 1997 թ. մարտի 21-ին Մաշտոցի անվան 
Մատենադարանի տնօրեն ակադեմիկոս Ս. Արևշատյանը խնդրեց պե-
տական դիվանագիտական ջանքերով հնարավոր դարձնել Լվով քաղաքի 
հայկական Սբ. Աստվածածին եկեղեցում պահվող 1197 թ. Սկևռայի 
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ավետարանի հայրենադարձումը [2, 35]: Մինչ անհետացումն ավետա-
րանը եկեղեցու սեփականությունն էր և ավելի քան 500 տարի պահվել էր 
այնտեղ: Այն ստեղծվել է հայտնի հայ մանրանկարիչ Գրիգոր Մլիճեցու 
կողմից՝ Կիլիկիայի հայոց թագավոր Լևոն Երկրորդի համար և իրավամբ 
համարվում է հայ ձեռագրային մշակույթի գլուխգործոցներից մեկը: 
Ավստրիացի արվեստագետներ Հայդե և Հելմուտ Բուշհաուզենների 
կարծիքով Սկևռայի ավետարանը 1945 կամ 1946 թթ. ապօրինի տարվել 
էր Լեհաստան և պահվում էր Լյուբլինի վոյեվոդության Գնեզնո քաղաքի 
արքեպիսկոպոսարանի արխիվում: Հետագայում ավետարանը նորոգվել 
էր Գերմանիայի Մայնց քաղաքի Յոհան Գութենբերգի անվան թանգա-
րանի հին գրքերի ու ձեռագրերի վերանորոգման արվեստանոցում [2, 35]: 
Խորհրդային Միության փլուզումից Լվովի հայկական Սբ. Աստվածածին 
եկեղեցում մնացած բոլոր գրքերը, ձեռագրերը և փաստաթղթերը 
հանձնվեցին Մաշտոցի անվան Մատենադարանին, իսկ Սբ. Աստվածա-
ծին եկեղեցու տարածքի տնօրինությունը՝ հայկական համայնքին: Տեղի 
հայկական «Աղբյուր» կազմակերպությունն առաջարկեց Սկևռայի ավե-
տարանը ետ բերել Լեհաստանից և մեկընդմիշտ պահպանության հանձ-
նել Մատենադարանին [2, 36]: ՀՀ արտաքին գործերի նախարար 
Ալեքսանդր Արզումանյանը 1998 թ. հունվարի 27-29-ը Լեհաստան կատա-
րած այցի ընթացքում, այս հարցը քննարկելով Լեհաստանի արտաքին 
գործերի նախարար Բրոնիսլավ Գերեմեկի հետ, խնդրեց խիստ հսկողու-
թյուն սահմանել, որպեսզի ավետարանը Լեհաստանի տարածքից դուրս 
չհանվի [4, 53]: 2011 թ. սեպտեմբերին լեհահայ համայնքի անունից 
Սկևռայի ավետարանը հանձնվեց Մատենադարանին [3, 18]: Lեհական 
կողմն էլ առաջարկեց բանակցություններ սկսել ՀՀ թանգարաններում 
հավանականորեն գտնվող այն լեհական մշակութային ստեղծագործու-
թյունների վերադարձի հնարավորությունների վերաբերյալ, որոնք 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին դուրս էին բերվել 
Լեհաստանից և կարող էին հայտնված լինել Հայաստանում: Մասնավո-
րապես՝ նշվեց ՀՀ պետական պատկերասրահում գտնվող 17-րդ դ. իտա-
լացի նկարիչ Ֆրանչեսկո Գուարդիի № 73 «Պալատային աստիճանը» 
նկարը [3, 18]: 1998 թ. սեպտեմբերի 4-ին Լեհաստանում ՀՀ գործերի 
հավատարմատար Աշոտ Հովակիմյանը և դեսպանության առաջին քար-
տուղար Կարինե Սուջյանը Լեհաստանի մշակույթի և արվեստի նախա-
րար Յոաննա Վնուկ-Նազարովայի հետ հանդիպման ժամանակ ՀՀ իշխա-
նությունների անունից պատրաստակամություն հայտնեցին ընդունել 
լեհական փորձագետների խմբի, որը կզբաղվեր Հայաստանում Երկրորդ 
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համաշխարհային պատերազմից հետո հայտնված լեհական մշակու-
թային արժեքներով, եթե այդպիսիները կան [5, 53]: Յոաննա Վնուկ-Նա-
զարովան բարձր գնահատեց ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի 
և սպորտի նախարար Ռոլանդ Շառոյանի հետ Կանադայում ունեցած 
հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել էին մշակույթի բնագավառում 
երկու երկրների միջև հետագա համագործակցության հնարավորություն-
ները՝ սկսած ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսների կազմակեր-
պումից մինչև համագործակցությունը թանգարանների միջև [5, 52]:  

2013 թ. նոյեմբերի 23-25-ը Վարշավայում ՀՀ մշակույթի նախարար 
Հասմիկ Պողոսյանը Լեհաստանի մշակույթի ու ազգային ժառանգության 
նախարար Բ. Զդրոևսկու հետ քննարկեց հայ-լեհական 2014-2015 թթ. մշա-
կութային համագործակցության մանրամասները [8, 116]։ Հանդիպման 
ժամանակ կարևորվեց «ՀՀ կառավարության և ԼՀ կառավարության միջև 
մշակույթի, կրթության և գիտության բնագավառներում 2014-2017 թթ. հա-
մագործակցության մասին» միջկառավարական գործնական ծրագրի 
ստորագրման անհրաժեշտությունը՝ հետագա մշակութային նախագծերը 
կանոնակարգված կազմակերպելու նպատակով [8, 117]։ 

Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը     
Լեհաստանի ՀանրապետությունումԼեհաստանի ՀանրապետությունումԼեհաստանի ՀանրապետությունումԼեհաստանի Հանրապետությունում    

Ժամանակակից Լեհաստանում հայ համայնքն ակտիվ մասնակցում 
է երկրի մշակութային կյանքին, ծավալում հասարակական գործունեու-
թյուն: 1998 թ. հունվարին Լեհաստանում ստեղծվել է «Լեհաստան-
Հայաստան» ընկերությունը, որի նպատակն է խթանել երկու երկրների 
միջև մշակութային, հասարակական և առևտրային կապերը [4, 30]: Գոր-
ծում են Վարշավայի ու Կրակովի Հայ մշակութային ընկերությունները, 
հայերի միություններ լեհական տարբեր քաղաքներում: 2006 թ. ապրիլի 
13-ին լեհահայ հին համայնքի մի խումբ ճանաչված հասարակական 
գործիչներ Վարշավայում հիմնեցին «Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգու-
թյան հիմնարկություն» հիմնադրամ՝ Էվա Աբգարովիչի նախագահու-
թյամբ: Հիմնադրամի նպատակն է լեհահայերի մշակութային ժառանգու-
թյան և արժեքների պահպանությունը, ինչպես նաև «Ռեչ Պոսպոլիտայի 
Կրեսների մշակույթի ու պատմության տարածումը՝ հատուկ ուշադրու-
թյուն դարձնելով լեհահայոց պատմությանն ու մշակույթին» [16, 6]: Հիմ-
նադրամի պաշտոնական կայքում ստեղծվել է թվային գրադարան, որտեղ 
ներկայացված են եզակի արխիվային նյութեր, ձեռագրեր, գրքեր լեհահա-
յերի պատմության, մշակույթի և ժառանգության վերաբերյալ [9, 2]: Հիմ-
նադրամի նախաձեռնությամբ 2009 թ. հոկտեմբերի 17-ին Վարշավայի 
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«Պատմության հետ հանդիպումների տանը» տեղի ունեցավ 
«Awedis/Աւետիս» հայ-լեհերեն թերթի շնորհանդեսը [9, 2]: Թերթն 
անվճար է: Այն լուսաբանում է հայ համայնքի գործունեությունը և առաք-
վում է հայկական Սփյուռքի կենտրոններ: Լեհահայոց մշակույթի և 
ժառանգության հիմնարկության նախաձեռնությամբ 2010 թ. լույս տեսավ 
«Լեհահայեր. Lehahajer» ժողովածուն [11, 2], 2012-ին՝ Մոնիկա Ագոպովիչի 
«Հայոց Վարշավան» գիրքը, որը ճանաչվեց տարվա լավագույն պատմա-
կան գիրքը, արժանացավ «Ոսկե արծվառյուծ» մրցանակի [15, 2]:  

Լեհաստանի Հանրապետությունում հայ-լեհական մշակութային 
համագործակցության լավագույն վկայություններից մեկը մի շարք 
քաղաքներում կանգնեցված հայկական խաչքարերն են, հանդիսավոր 
պայմաններում բացված հայկական հրապարակների ու պուրակների 
անվանակոչումները:  

2003 թվականին Լեհաստանում Հակոբ Բաղդասարյանի կողմից հիմ-
նադրվել է «Մուսա-լեռ» երգչախումբը, որի կազմում ընդգրկվել են 
Լեհաստանի տարբեր վայրերից հայազգի արվեստագետներ [9, 4]:  

2005 թվականից ի վեր Հայաստանի երեխաները մասնակցում են 
Լեհաստանի Տորուն քաղաքում անցկացվող «Երեխան և շունը» խորա-
գրով մանկական գեղանկարչության միջազգային մրցույթին՝ արժանա-
նալով բազմաթիվ մրցանակների ու դիպլոմների [7, 1]։ Նույն թվականին 
Վարշավայում անցկացված ազգային փոքրամասնությունների մշա-
կույթին նվիրված փառատոնի շրջանակներում անցկացվել են հայ մշա-
կույթի օրեր, իսկ Վարշավայի «Օկո» մշակույթի կենտրոնում Լեհաստա-
նում ՀՀ դեսպանության հովանավորությամբ և «Հայ մշակույթի համակիր-
ների միության» աջակցությամբ տեղի ունեցավ հայկական երեկո, որի 
ընթացքում ներկայացվեցին նաև Լեհաստանում ստեղծագործող հայտնի 
հայ նկարիչների գործերը [7, 6]։ Նույն թվականի հուլիսի 21-ից օգոստոսի 
31-ը Վրոցլավի ճարտարապետության թանգարանում տեղի է ունեցել 
Սերգեյ Փարաջանովի գործերի ցուցահանդեսը՝ «Հակոբ Հովնաթանյան» և 
«Սայաթ-Նովա» ֆիլմերի ներկայացմամբ [7, 6]։  

2008 թ. մեկնարկել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավա-
քածուից 17-րդ դարի գոբելենների վերականգնողական լեհ-հայկական 
աշխատանքների ծրագիրը: Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 
մասնագետները վերապատրաստվել են ԼՀ մշակույթի և ազգային 
ժառանգության նախարարի “Gaude Polonia” կրթաթոշակային ծրագրի 
շրջանակներում [7, 6]։  

2009 թ. հոկտեմբերի 10-11-ը Լեհաստանի Գլիվիցե քաղաքում տեղի 
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ունեցավ 4-րդ ամենամյա «Հայկական մշակույթի օրեր» միջոցառումը, որ 
կազմակերպել էր արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչի անվան Լեհա-
հայերի միությունը [9, 4]: Միջոցառման շրջանակներում տեղի ունեցավ 
լեհահայերի պատմությանը նվիրված գիտական քննարկում, հայկական 
երգացանկով համերգ Լիլի Մարկոսյանի կատարմամբ, ինչպես նաև հայ 
նկարչուհի Սոնա Հայրապետյանի նկարների ցուցահանդես: Հաջորդ օրը 
Գլիվիցեի Սբ. Երրորդություն եկեղեցում տեղի ունեցավ Սուրբ պատա-
րագ հայկական երգեցողության զուգակցմամբ, որին հաջորդեց Զամոշչ 
քաղաքից եկած «Պերֆորմեր» անսամբլի համերգը Բոգդան Կասպրովիչի 
ղեկավարությամբ [9, 4]: 

Լեհահայ «Մուսա-լեռ» երաժշտական խումբը 2009 թ. օգոստոսի 30-ին 
մասնակցեց «Վարշավյան սթրիթ փարթի 2009» փառատոնին, որի շրջա-
նակում մի քանի տասնյակ երգեր կատարեց համաշխարհային 
երաժշտական տարբեր ոճերում [9, 4]:  

2009 թվականի հոկտեմբերի 17-ից դեկտեմբերի 6-ը Վարշավայում 
տեղի է ունեցել «Հայացքն Արարատին. հայերի ճակատագրերը Լեհաս-
տանում» լուսանկարների ցուցահանդեսը [7, 6]: Միջոցառումը կազմա-
կերպվել էր «Պատմության հետ հանդիպման տան» և «Լեհահայոց մշա-
կույթի և ժառանգության հիմնադրամի» ջանքերով: Ցուցադրման վայրի 
ձևավորումը սրահը նմանեցնում էր հայկական եկեղեցիների ներքին 
հարդարանքին՝ իր խոյակներով ու զարդաքանդակներով, իսկ պատերի 
լուսանկարներում ներկայացված էին տարբեր ժամանակներում «Պոկու-
տայից ու Բոկովինայից, անգամ Արարատի ստորոտից» եկած հայեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իր պատմությունը [7, 6-7]:  

2010 թ. մայիսին Սբ. Գեղարդ վանքի երգչախումբը Մհեր Նավոյանի 
ղեկավարությամբ մասնակցել է «Հայնովկայի ուղղափառ եկեղեցական 
երաժշտության օրեր» միջազգային երգչախմբային փառատոնին [7, 6]։ 

2011 թ. լեհական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի երիտա-
սարդ երաժիշտները մասնակցել են “I CULTURE” խորագրով երիտա-
սարդ երաժիշտ-կատարողների նախագծին [7, 6]: 

2011 թ. մայիսի 12-16-ը և 2012 թ. մայիսի 10-13-ը Հայաստանը մաս-
նակցել է Վարշավայի Գրքի ավանդական միջազգային տոնավաճառ-
ներին՝ պատվավոր հյուրի կարգավիճակով [7, 6-7]։  

2013 թ. նոյեմբերին ՀՀ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, 
պաշտոնական այցով գտնվելով Լեհաստանում, Լեհաստանի Ազգային 
օպերայի մեծ թատրոնում Քշիշտոֆ Պենդերեցկու 80-ամյակին նվիրված 
հոբելյանական եզրափակիչ համերգի ժամանակ հանդիսավոր պայման-
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ներում լեհահայ անվանի կոմպոզիտորին հանձնեց Հայաստանի Հանրա-
պետության «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» առա-
ջին աստիճանի մեդալը [8, 119]։  

2014 թ. հունիսի 18-ից սեպտեմբերի 21-ը Լեհաստանի Սոպոտ 
քաղաքի Արվեստի պետական պատկերասրահում Հայաստանի Ազգային 
պատկերասրահի հետ համագործակցության արդյունքում բացվել են 
«Հովհաննես Այվազովսկի. ժամանակ և հավերժություն», «Լեհահայ 
Թեոդոր Աքսենտովիչը» խորագրով ցուցահանդեսներ [13, 1]:  

Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Հայաստանի Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Հայաստանի Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Հայաստանի Երկկողմ մշակութային համագործակցությունը Հայաստանի 
ՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունում    

Չնայած Հայաստանում լեհական համայնքի փոքրաթվությանը, 
լեհերն այստեղ ստեղծել են իրենց միավորող մի քանի կազմակերպու-
թյուններ, որոնք փորձում են ակտիվություն դրսևորել մշակութային 
բնույթի միջոցառումներում: Դրանց ջանքերով 2005 թվականի հուլիսի 10-
ին Երևանում տեղի է ունեցել լեհ լուսանկարիչ Իրենեուշչ Սիրանեկի ցու-
ցահանդեսը [7, 1]։ 

2009 թ. հոկտեմբերին Երևանում ՀՀ մշակույթի նախարարության 
աջակցությամբ «21-ի հեռանկարներ» 10-րդ միջազգային երաժշտական 
փառատոնի շրջանակում կայացան «Քշիշտով Պենդերեցկու օրերը 
Հայաստանում» [7, 1]։ Փառատոնի չորս համերգների ընթացքում հնչեցին 
անվանի կոմպոզիտորի շուրջ երկու տասնյակից ավելի ստեղծագործու-
թյունները. նա պարգևատրվեց ՀՀ «Պատվո շքանշանով» [7, 2]։  

2009 թ. հուլիսի 12-19-ը «Ոսկե ծիրան» 6-րդ միջազգային կինոփառա-
տոնի շրջանակներում ՀՀ մշակույթի նախարարության և ՀՀ-ում Լեհաս-
տանի դեսպանության աջակցությամբ «Ոսկե ծիրան» բարձրագույն կինո-
դպրոցում վարպետության դասընթաց անցկացրեց լեհ հանրահայտ 
կինոռեժիսոր, սցենարիստ Քշիշտով Զանուսին։ Կազմակերպվեց լեհա-
կան ֆիլմերի ցուցադրություն [7, 2]։ 

2010 թ. հոկտեմբերի 12-14-ը Երևանում մանկապատանեկան ֆիլ-
մերի 6-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակում անցկացվեց «Ես իրա-
վունքներ ունեմ» խորագրով երեխաների աշխատանքների ցուցահան-
դեսը, որին մասնակցեցին նաև լեհ երեխաները [7, 2]։ 

2010 թվականին ՀՀ-ում Լեհաստանի դեսպանության հետ համատեղ 
իրականացվեց Շոպենի 200-ամյակին նվիրված մշակութային ծրագիր, 
որի շրջանակներում նոյեմբերի 1-11-ը Երևանում կայացավ «Շոպենի 
տարի» խորագրով երիտասարդ դաշնակահարների հանրապետական 
մրցույթ [7, 2]։ Նույն խորագրի ներքո տեղի ունեցավ լեհ ռեժիսոր Եժի 
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Անչակի «Շոպեն. սիրո տենչանք» ֆիլմի ցուցադրությունը, ինչպես նաև 
լեհ դաշնակահար Սլավոմիր Վիլկիի և Հայաստանի պետական ֆիլհար-
մոնիկ նվագախմբի համատեղ գալա համերգը [7, 3]։ 

2010 թ. «Արմմոնո» միջազգային 8-րդ թատերական փառատոնին 
մասնակցեց Լեհաստանի մոնոփառատոնների ղեկավար-տնօրեն Վեց-
լավ Գերասը [7, 3]։ 

Երկկողմ մշակութային համագործակցության առումով մեծ թվով 
միջոցառումներ տեղի ունեցան 2011 թվականին։ Մասնավորապես՝ 
ապրիլի 11-ին «Արմմոնո» միջազգային 9-րդ թատերական փառատոնին 
ներկայացվեց Գաբրիելա Մուսկալայի «Բուենոս Այրեսից վերադառնա-
լիս» մոնոներկայացումը [7, 3]։ «Ոսկե ծիրան» 8-րդ միջազգային կինոփա-
ռատոնին մասնակցեց Անջեյ Վայդայի կինոդպրոցի տնօրեն Վոյչեխ 
Մարչևսկին [7, 3]։ «Լեհական երաժշտական հինգշաբթի» նախագծի շրջա-
նակներում հուլիսի 21-ին կայացավ Կրիստինա Ռաչինսկայի դաշնամու-
րային մենահամերգը՝ «Լիստից մինչև Շոպեն» խորագրով [7, 3]։ Հոկտեմ-
բերի 1-ին և 2-ին «Գաֆէսճէան արվեստի կենտրոնում» և “Mezzo” ակում-
բում կայացան «Ժեշուվ Կլեզմեր Բենդ» խմբի համերգները [7, 3]։ Հոկտեմ-
բերի 20-ին Երևանում տեղի ունեցավ ԼՀ դեսպանության հրավերով 
Հայաստան ժամանած «Արթուր Դուտկևիչ» ջազային տրիոյի համերգը։ 
Հոկտեմբերի 27-ին «Երաժշտական հինգշաբթիներ» համերգային շարքի 
շրջանակներում Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ 
«Գառնի» վոկալ կվինտետի համերգը։ Կվինտետը ներկայացրեց հայկա-
կան հոգևոր և ազգագրական ստեղծագործություններ՝ առանց նվագակ-
ցության։ Համերգը կազմակերպվել էր ԼՀ դեսպանության կողմից՝ ԵՄ-ում 
Լեհաստանի նախագահության առթիվ։ Նոյեմբերի 25-ին «Առնո Բաբա-
ջանյան» համերգասրահում տեղի ունեցավ Հայկ Մելիքյանի դաշնա-
մուրային համերգը, որի ընթացքում հնչեցին հայ և լեհ ժամանակակից 
կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ «Գրական տապան» ծրագրին 
մասնակցեց դերասան, թատերական բեմադրիչ Յացեկ Պացոխան։ Դեկ-
տեմբերի 20-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կազմակերպ-
վեց բանաստեղծ Չեսլավ Միլոշի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գրական 
երեկո, որի ընթացքում տեղի ունեցավ Միլոշի պոեզիայի առաջին հայերեն 
թարգմանված բանաստեղծությունների ժողովածուի շնորհանդեսը [7, 3]։ 

Մշակութային երկկողմ համագործակցության առումներով հագեցած 
էր նաև 2012 թվականը: 

Փետրվարի 29-ից մարտի 5-ը Երևանում «Արմմոնո» միջազգային 
թատերական 10-րդ հոբելյանական փառատոնին խաղացել է դերասան 
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Յանոշ Ստոլարսկին Չեսլավ Միլոշի «Օրփեոս և Էվրիդիկե» ներկայացու-
մով [7, 3]։ Ապրիլի 25-ին Արամ Խաչատրյանի անվան տուն-թանգարա-
նում կայացավ լեհ հայտնի հայագետ Անջեյ Պիսովիչի հրապարակային 
դասախոսությունը՝ նվիրված լեհ հայտնի բանաստեղծ Զբիգնև Հերբերտի 
կյանքին [7, 4]։ «Ոսկե ծիրան» 9-րդ միջազգային կինոփառատոնը հյուրըն-
կալեց աշխարհահռչակ լեհ կինոռեժիսոր Ագնիեշկա Հոլանդին: «Երևան-
յան պրեմիերաներ» ծրագրում ներկայացվեց նրա՝ Ամերիկյան կինո-
ակադեմիայի «Օսկարի» մրցանակակիր «Խավարում» ֆիլմը [7, 4]։ «Ոսկե 
ծիրանը» Հոլանդին շնորհեց «Փարաջանովյան Թալեր» մրցանակ [7, 4]։ 
Կինոփառատոնում լեհ կինոռեժիսորներ Անկա և Վիլհելմ Սասնալների 
«Հեռվից սիրուն է երևում» ֆիլմը արժանացավ «Արծաթե ծիրան» հատուկ 
մրցանակի [7, 4]։ Ապրիլի 20-23-ը Լեհաստանի Ազգային գրադարանի 
տնօրենի տեղակալ Եվա Պոտժեբնիցկան մասնակցեց «Երևանը 2012 թ. 
գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք» ծրագրի բացման արարողության 
հիմնական միջոցառումներին [7, 5]։ Ապրիլ-մայիս ամիսներին իրա-
կանացվեցին միջոցառումներ «Լեհական օրեր Հայաստանում» խորագրի 
ներքո, որի շրջանակներում Երևանի մետրոյի ուղևորները առիթ ունեցան 
ծանոթանալու լեհ պոետների՝ հայերեն թարգմանված ստեղծագործու-
թյուններին։ Ապրիլի 25-26-ը Հայաստանի երեք բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատություններում տեղի ունեցան լեհ գրականության և պատ-
մության մասին դասախոսություններ [7, 5]։ Ապրիլի 27-ին Երևանի 
«Տիգրան Մեծ» հրատարակչությունը տպագրեց պրոֆ. Բելլա Բարսեղ-
յանի «Յուլիուշ Սլովացկու արյան կանչը՝ հայ և լեհ արքա-ոգին» գիրքը [7, 
5]։ Մայիսի 3-ին Լեհաստանի Սահմանադրության օրվա կապակցու-
թյամբ «Պրոմնի» ժողովրդական համույթը ելույթ ունեցավ «Արամ 
Խաչատրյան» համերգասրահում, որի ժամանակ ներկայացվեցին Լեհաս-
տանի յոթ շրջանների ազգային պարերը [7, 5]։ Հոկտեմբերի 4-15-ը 
Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կազմակերպվեց լեհ նկարիչ 
Ռիշարդ Ստրիեցի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Հոկտեմ-
բերի 9-ին Երևանում կայացավ «100 բանաստեղծություն. Նոբելյան մրցա-
նակի դափնեկիրների և ժամանակակից լեհ բանաստեղծների ստեղծա-
գործություններ» գրքի շնորհանդեսը [7, 5]։ 2012 թ. հոկտեմբերի 2-ին ՀՀ 
մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ընդունեց Սոպոտի քաղաքա-
պետ Յացեկ Կարնովսկու գլխավորած պատվիրակությանը, որի ընթաց-
քում ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ 2014 թ. Սոպոտի 
պետական պատկերասրահում Հովհաննես Այվազովսկու և հայկական 
ծագումով Թեոդոր Աքսենտովիչի ստեղծագործությունների ցուցահան-
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դեսներ, իսկ 2015 թ. Հայաստանում և Լեհաստանում մշակույթի օրեր 
անցկացնելու մասին [7, 7]։ 

2013 թ. մայիսի 27-ին Երևանի կենտրոնական զբոսայգում կայացավ 
Լեհաստանից ժամանած «Չուպագա» ժողովրդական խմբի համերգը, իսկ 
սեպտեմբերի 19-21-ը տեղի ունեցավ Լեհաստանի Հանրապետության 
մշակույթի և ազգային ժառանգության նախարար Բ. Զդրոևսկու եռօրյա 
այցը Հայաստան [8, 117]։ Նույն թվականին տպագրվեց 1996 թ. Նոբելյան 
մրցանակակիր լեհ բանաստեղծուհի Վիսլավա Շիմբորսկայի «Բերկրանք 
և հուսահատություն» բանաստեղծությունների ընտրանին [8, 117]։ «Ոսկե 
ծիրան 2013» միջազգային կինոփառատոնի «Կորիզ» անվանակարգում 
ժյուրիի հատուկ դիպլոմի արժանացավ լեհ ռեժիսոր Լուկաշ Օստալսկու 
«Մայրը» ֆիլմը, իսկ «Գրական տապան 2013» մրցույթին մասնակցեց լեհ 
հայտնի գրող Յանուշ Վիշնևսկին [8, 117]։ 

2014 թ. հունվարի 13-16-ը Երևանում ՀՀ նախագահի հովանու ներքո 
անցկացվեցին «Քշիշտոֆ Պենդերեցկու օրերը Հայաստանում» [18, 1]։ 
Հնչեցին հեղինակի ավելի քան 20 գործեր. հեղինակը Հայաստանի 
ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի հետ 
ղեկավարեց համերգը [18, 1]։  

2014 թ. փետրվարի 28-ին Գյումրիի “Style” պատկերասրահում բաց-
վեց հայկական ժառանգությանը նվիրված լուսանկարչական ցուցահան-
դես, որտեղ ներկայացված էր նաև լեհահայերի ժառանգությունը, այդ 
թվում՝ Գրիգոր եպիսկոպոսին Լվով քաղաքում հայոց արքեպիսկոպոսու-
թյուն հիմնելու թույլտվություն տալու մասին փաստաթուղթը, որ 1367 թ. 
տվել էր Լեհաստանի թագավոր Յան Կաժիմիեժը [18, 1-3]։ 

2014 թ. հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Ազգային պատկերասրահում 
բացվեց անվանի լեհահայ նկարիչ Թեոդոր Աքսենտովիչի նկարների 
ցուցահանդեսը, որ անվանի նկարչի առաջին ցուցադրությունն էր Հայաս-
տանում [14, 3]։ 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Հայ-լեհական մշակութային համագործակցությունը արդի շրջանում 

հիմնվում է պատմական հարուստ ժառանգության և երկու երկրների 
միջև ձեռքբերված կառավարական համաձայնագրի վրա: Բազմաթիվ 
հանգամանքներով պայմանավորված՝ երկկողմ մշակութային համագոր-
ծակցությունն առավել ակտիվ է Լեհաստանում, որտեղ գործում են մի 
քանի տասնյակ հայկական մշակութային ընկերություններ: Դրանք 
հետևողական և նպատակային զգալի աշխատանք են տանում լեհահայոց 
մշակութային ժառանգության պահպանման, երկու երկրների մշակու-
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թային համագործակցության զարգացման, ինչպես նաև կապերի ամրա-
պնդման ուղղությամբ: Այդ ընկերությունների և մշակույթի բնագավառում 
մեծ հաջողությունների հասած անվանի լեհահայերի, մշակութային ու 
հասարակական գործիչների ջանքերով ու նախաձեռնությամբ Լեհաս-
տանում և Հայաստանում յուրաքանչյուր տարի տեղի են ունենում բազ-
մաբնույթ միջոցառումներ, համերգներ, ցուցահանդեսներ, փառատոններ, 
մշակութային օրեր և այլն: 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
154 էջ: 

2.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի վարչություն, 
երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, ցուցակ 2, գործ N 
113, 198 էջ:  

3.  ՀՀ ԱԳՆ, Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական 
բաժին, ցուցակ 3, գործ N 213, 163 էջ: 

4.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 
100 էջ: 

5.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 215, 
169 էջ: 

6.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, ցու-
ցակ 8, գործ N 40, 142 էջ:    

7.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, 
ցուցակ 57, գործ N 57, 123 էջ:    

8.  ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական արխիվ, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, ցու-
ցակ 19, գործ N 58, 125 էջ: 

9. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 1, 2009.    
10. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 15, 2013. 
11. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 17, 2013. 
12. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 18, 2014. 
13. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 19, 2014. 
14. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 20, 2014. 
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15. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 26, 2016. 
16. Czasopismo ormian ́skie Awedis Աւետիս, nr 27, 2016. 

 

АрмяноАрмяноАрмяноАрмяно----польское культурное сотрудничество 1991польское культурное сотрудничество 1991польское культурное сотрудничество 1991польское культурное сотрудничество 1991----2014 гг.2014 гг.2014 гг.2014 гг.    
Матинян ГенриМатинян ГенриМатинян ГенриМатинян Генри    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Армения, Польша, сотрудничество, культурное 

наследие, дни культуры, фестиваль, выставка, презентация. 
26 февраля 1992 года между Республикой Армения и Республикой 

Польша были установлены дипломатические отношения, которые 
положили начало многообразному двустороннему сотрудничеству. 27 
января 1998 г. в Варшаве правительствами двух стран было заключено 
соглашение о культурном и научном сотрудничестве, которое открыло 
новые перспективы для поднятия научно-культурных контактов и связей 
между армянским и польским народами на качественно новый уровень. 

Укреплению и развитию культурного сотрудничества между двумя 
странами способствовали многочисленные мероприятия, проводимые под 
государственным патронажем. В течение последних лет в Армении и 
Польше прошли встречи руководителей и различных деятелей в области 
культуры, были достигнуты конкретные договоренности по углублению и 
расширению дальнейшего сотрудничества. 

Этому способствуют десятки армянских общественных организаций и 
союзов, действующих в Республике Польша, которые выполняют 
объемную работу для сохранения культурного наследия польских армян. В 
этом плане неоценимой является деятельность основанного в 2006 году 
Фонда «Учреждение по культуре и наследию армян Польши» и «Союза 
армян Польши», которые за эти годы провели десятки патриотических 
мероприятий, В 1991-2014 гг. в Польше и Армении были проведены 
многочисленные культурные встречи, обсуждения, концерты, выставки, 
кинофестивали, творческие вечера. 
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ArmenianArmenianArmenianArmenian----Polish Cultural Cooperation of 1991Polish Cultural Cooperation of 1991Polish Cultural Cooperation of 1991Polish Cultural Cooperation of 1991----2014201420142014    
Matinyan HenryMatinyan HenryMatinyan HenryMatinyan Henry    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Armenia, Poland, cooperation, cultural heritage, cultural days, 

festival, exhibition, presentation. 
On 26 February, 1992, diplomatic relations were established between the 

Republic of Armenia and the Republic of Poland which launched a 
multifaceted bilateral cooperation. On 27 January, 1998, in Warsaw the 
governments of the two countries signed an agreement on cultural and 
scientific cooperation which opened new perspectives for bringing the 
scientific and cultural contacts and ties between the Armenian and Polish 
nations to a qualitatively new level. 

Various state-sponsored events contributed to the strengthening and 
development of cultural cooperation between the two countries. Over the past 
years, meetings of cultural leaders and figures took place in Armenia, Poland, 
and concrete agreements have been reached to deepen and expand cooperation. 

It is promoted especially by dozens of Armenian non-governmental 
organizations and unions functioning in the Republic of Poland, which carry 
out a large amount of work on the preservation of Polish-Armenian cultural 
heritage. 2006 is especially invaluable for this matter. The Polish-Armenian 
Cultural and Heritage Foundation, the union of Polish-Armenians founded in 
Warsaw organized dozens of pro-Armenian events. In 1991-2014, in Poland 
and Armenia a lot of cultural meetings, discussions, concerts, exhibitions, film 
festivals, creative evenings took place. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    12.04.12.04.12.04.12.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    12.05.12.05.12.05.12.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930.2 

    ««««ԴաշնակիցԴաշնակիցԴաշնակիցԴաշնակից» » » » և և և և ««««բարեկամբարեկամբարեկամբարեկամ» » » » արքաների հետ արքաների հետ արքաների հետ արքաների հետ     
Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն 

ու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանումու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանումու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանումու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանում    

ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան    ԱրԱրԱրԱրթուրթուրթուրթուր    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... Հռոմեական կայսրություն, Օգոստոս, Տիբե-
րիուս, Կալիգուլա, պատրոն, կլիենտ, պոսեսիա, պրեկարիա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ք. ա. III-I դդ. հռոմեական ծավալապաշտությանը համընթաց ձևա-

կան և բովանդակային փոփոխությունների ենթարկվեցին նաև Հռոմի և 
նրա քաղաքական ազդեցության տակ գտնվող «դաշնակից» ու «բարեկամ» 
արքաների հարաբերությունները: Նշված ժամանակաընթացում նախկին 
գործընկերային հարաբերությունները վերածվեցին ուղղահայաց հարա-
բերությունների, որոնց արդյունքում Հռոմը իրավաքաղաքական, տնտե-
սական և գաղափարական ամուր տիրապետություն հաստատեց նրանց 
նկատմամբ: Հետազոտության նպատակն է պարզաբանել այդ փոփոխու-
թյունների ներքին բնույթն ու մեխանիզմը: Քննության ենթակա են նաև 
վաղ պրինցիպատի ժամանակաշրջանում կայսրերի և նրանց քաղաքա-
կան ազդեցության տակ գտնվող «դաշնակից» ու «բարեկամ» արքաների 
կապերի ոլորտ հռոմեական քաղաքացիական և իրային իրավունքի նոր-
մերի արտաբերման իրավաքաղաքական նախադրյալները, նպատակա-
դրումներն ու հետևանքները: Հետազոտությունը կատարվել է աղբյուրա-
գիտական լայն հիմքով և, անկասկած, օգտակար կլինի Ք. ա. I դ. երկրորդ 
կեսի և Ք. հ I դ. առաջին տասնամյակների հռոմեական ծավալապաշտու-
թյան ընթացքը ճիշտ հասկանալու համար: 

1.1.1.1. ««««ԴաշնակիցներիԴաշնակիցներիԴաշնակիցներիԴաշնակիցների» » » » ու ու ու ու ««««բարեկամներիբարեկամներիբարեկամներիբարեկամների» » » » հետ Հռոմի քաղաքական հետ Հռոմի քաղաքական հետ Հռոմի քաղաքական հետ Հռոմի քաղաքական 
կապերի այլափոխումը Ք. ա. կապերի այլափոխումը Ք. ա. կապերի այլափոխումը Ք. ա. կապերի այլափոխումը Ք. ա. IIIIIIII----I I I I դարերումդարերումդարերումդարերում    

Պ. Բարտոնը 2011 թ. հրատարակված «Բարեկամություն և կայսրու-
թյուն» արժեքավոր ուսումնասիրության մեջ առանձնացնում է միջազ-
գային գործընկերների հետ Հռոմի բարեկամական հարաբերություններ 
հաստատելու չորս եղանակներ՝ 1. ռազմական համագործակցություն, 2. 
դիվանագիտական շփումներ, 3. անվերապահ անձնատվություն (deditio), 
որը կատարվում էր կամավոր՝ հռոմեական հովանավորությունը ստա-
նալու նպատակով, 4. «հարկադրական անձնատվություն» (deditio), որը 
կատարվում էր Հռոմից կրած պարտությունից հետո [27272727, 79]: Անդրադառ-
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նալով հռոմեական ծավալապաշտության գործիքակազմին` Պ. Բարտոնը 
գտնում է, որ «բարեկամության լեզուն հանդիսացել է այն հիմնական 
տրամաբանական հիմքը, որի վրա հռոմեացիները կառուցել են արտա-
սահմանյան գործընկերների հետ իրենց հարաբերությունները» [27272727, 2]: 
Պ. Բարտոնի տեսությունը պաշտպանում են շատ ուսումնասիրողներ: 
Սակայն «դաշնակից» (socius) և «բարեկամ» (amicus) երկրների հետ Հռոմի 
հարաբերությունների (ըստ Պ. Բարտոնի՝ «միջազգային բարեկամու-
թյան») այդ մեկնաբանությունը բավականին կանխակալ է, քանզի ան-
տեսված են հռոմեական քաղաքացիական «amicitia»-ից նրա բովանդա-
կային տարբերությունները: Լ. Ռ. Թեյլորը հռոմեական ներհանրութային 
միջավայրում «amicitia»-ն համարում է կուսակցություն բառի հին 
հռոմեական հոմանիշը: Նրա կարծիքով «amicitia-ն եղել է պաշտոնի 
հավակնորդներին աջակցության գլխավոր հիմքը» [65656565, 7-8]: Իսկ Ռ. Սայմի 
գնահատմամբ «amicitia-ն քաղաքական զենք էր, այլ ոչ թե հայացքների 
ընդհանրության վրա հիմնված զգացողություն» [61616161, 157]: Նրա համոզ-
մամբ «հռոմեական քաղաքական խմբակցությունները միավորված էին ոչ 
այնքան սկզբունքների ընդհանրությամբ, որքան փոխադարձ շահերով և 
փոխադարձ ծառայություններով (officia) և կայանում էին կամ սոցիալա-
կան առումով հավասարների, կամ էլ` բարձրաստիճանների ու ցածրաս-
տիճանների միջև. ... բարենպաստ հարաբերության դեպքում կապը 
կոչվում էր amicitia, այլ դեպքում՝ factio» [61616161, 157]:  

Արդի պատմագիտության մեջ Լ. Ռ. Թեյլորի և Ռ. Սայմի վերոնշյալ 
բացատրությունները կորցրել են համընդհանուր ճանաչումը: Մեր 
օրերում իրենց «amicus»-ների վրա հռոմեական քաղաքական գործիչների 
հնարավոր ազդեցությունը դիտարկվում է ավելի նուրբ լույսի տակ, և 
ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում հռոմեացիների առօրյա կյանքում և 
միջազգային հարաբերություններում բարեկամության լեզվի դրսևորում-
ներին [26262626; 70, 63-118; 71, 27-83]: Ք. Ռոլլինգերն իրավացիորեն նկատում է, 
որ քաղաքացիական հարաբերություններում «amicitia»-ի լեզուն կոչված է 
եղել գիտակցության մեջ հավասարության և նույնականության գաղա-
փարի արթնացմանը՝ նրբորեն ակնարկելով պաշտոնեական տարբերու-
թյունների անտեսման անհրաժեշտության մասին [51515151, 344]: «Amicitia»-ի 
լեզուն (օրինակ այն, որը գործածում է Մ. Տ. Ցիցերոնն իր նամակներում), 
արտացոլում է բարեկամների հավասարության փիլիսոփայորեն հիմնա-
վորված և նրանց կողմից ցուցադրաբար ընդգծվող գաղափարը: Այդ 
լեզուն գերզգացմունքային է և մշտապես հիշեցնում է ընկերների անձնա-
կան կապի (amor), բնավորությունների և հետաքրքրությունների նմանու-
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թյան, մարդկային արժանապատվությանն (humanitas) ու բարեկրթու-
թյանը (urbanitas) նրանց մասնակցության մասին [51, 344]: Մինչդեռ 
արտաքին «բարեկամների» հետ Հռոմի հաղորդակցության լեզուն մշտա-
պես պարունակել է տարբերության և հեղինակության, իշխանության և 
դիրքի իմաստաբանական երանգներ:  

Ներհանրութային «amicitia»-ն համեմատաբար կայուն էր ժամանակի 
մեջ: Մինչդեռ նույնը չի կարելի ասել արտաքին գործընկերների հետ 
Հռոմի հարաբերությունների մասին: Հռոմեական պետականության ձևա-
վորման և զարգացման ընթացքի մասին պատմող աղբյուրները փաստեր 
չեն հաղորդում մի որևէ պետության հետ նրա իրավահավասար գործակ-
ցության մասին, ինչը թույլ է տալիս կարծել, որ այդպիսիք չեն էլ եղել: 
Այդուհանդերձ, հնարավոր է, որ իր պատմության վաղ շրջանում Հռոմի 
դերը նրա դաշնակիցների հետ հարաբերություններում նման է եղել 
հունական հեգեմոնիային, որը սովորաբար բնութագրվում է «primus inter 

pares» արտահայտությամբ: Սակայն այս դեպքում էլ անվիճելի պետք է 
համարել, որ տարատեսակ գործոնների ազդեցությամբ այդ դերը, անընդ-
հատ բովանդակային փոփոխություններ կրելով, արդեն Ք. ա. III դ. վերջե-
րին շատ էր հեռացել անգամ այդ ենթադրված ձևից: Բովանդակային փո-
փոխության հիշյալ երևույթը շատ տեսանելի է հատկապես հռոմեա-նու-
միդիական հարաբերության համապատկերում: Հռոմը Կարթագենի 
նախկին դաշնակից Նումիդիայի արքա Մասինիսսայի հետ դաշինք էր 
կնքել դեռևս Երկրորդ Պունիկյան պատերազմի (Ք. ա. 218-201 թթ.) ժամա-
նակ: Այն իր բնույթով համապատասխանում էր Պ. Բարտոնի դասակարգ-
ման առաջին տիպին1, բայց արդեն պարունակում էր հավասարության 
խախտման տարրեր.  

««««Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը 
կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց 
այնուամենայնիվ, դուք այնուամենայնիվ, դուք այնուամենայնիվ, դուք այնուամենայնիվ, դուք ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց 
թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության 

                                                                 
1 Տ. Լիվիուսը Պերգամի արքա Էվմենես II-ի ճառի շրջանակներում [19191919, 

XXXVII. 53. 21] ակնարկում է նախկինում Հռոմի դեմ Մասինիսսայի մղած ռազմա-
կան գործողությունների մասին: Բայց Հռոմը կամ դա գնահատել է որպես Կար-
թագենի հպատակության տակ գտնվելու հանգամանքից բխած գործողություն, 
կամ էլ անտեսել է՝ ելնելով սեփական շահերից: Գ. Սալլյուստիուսը, չհիշատակե-
լով Մասինիսսայի անցյալի այդ դրվագի մասին, նրան դրվատում է. «...գործեց 
բազմաթիվ և հիրավի հրաշալի զինվորական սխրանքներ, .... մնաց մեր բարի և 
հավատարիմ բարեկամը» [15151515, 5. 4]: 
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հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ 
զորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նազորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նազորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նազորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նախանխանխանխանձաձաձաձա----
խնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագխնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագխնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագխնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագենացիներիենացիներիենացիներիենացիների»»»»    
[19, [19, [19, [19, XXXVII. 53. 21-23; 15151515, 5. 5]: ]: ]: ]:  

Առաջին հայացքից հռոմեացիների կողմից Մասինիսային տրված 
հատուցումը համապատասխանում է նրանց «amicitia»-ի «հատուցում 
գործընկերության դիմաց» սկզբունքին: Սակայն Տ. Լիվիուսի 
հաղորդումից պարզորոշ երևում է, որ եթե անգամ այդ «amicitia»-ն 
ստեղծվել է հավասարության սկզբունքով, ապա շատ արագ էլ նրա 
առանցքը թեքվել է հօգուտ Հռոմի: Ընդ որում, հռոմեացի հեղինակը 
հստակ մատնանշում է դրա պատճառը. Կարթագենի հետ հաշտության 
պայմանագրեր ստորագրել էր միայն Հռոմը, իսկ նրա դաշնակիցը տա-
րածքային հատուցումները ստացել էր ոչ թե անմիջականորեն պարտվող 
կողմից, այլ Հռոմից՝ իբրև «հռոմեական շնորհ»: Համաձայն Տ. Լիվիուսի՝ 
Երկրորդ մակեդոնական պատերազմի (Ք. ա. 200-197 թթ.) վերջերին 
Մասինիսսայի որդին հռոմեական սենատում իր զարմանքն է հայտնել 
Մասինիսսայի հանդեպ Հռոմի վերաբերմունքի նկատմամբ.  

««««Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու 
հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների 
միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի 
համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար դրամ են դրամ են դրամ են դրամ են 
ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական 
ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու 
դարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թադարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թադարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թադարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թագագագագավովովովորուրուրուրու----
թյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրաթյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրաթյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրաթյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրա----
պեպեպեպետուտուտուտության իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրենթյան իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրենթյան իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրենթյան իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրեն» 
[19191919, XLV. 13. 13-16]:  

Հռոմեական դիվանագիտությունը «նումիդիական փորձը» կիրառեց 
Ք. ա. II դ. առաջին կեսին մղված Երկրորդ և Երրորդ մակեդոնական (Ք. ա. 
171-168 թթ.), բայց հատկապես Սիրիական (Ք. ա. 192-188 թթ.) պատե-
րազմց հետո: Իրավական առումով Սելևկյան տերության դեմ տարած 
տպավորիչ հաղթանակը Ասիայում հռոմեական ծավալապաշտության 
համար լայն հեռանկարներ էր բացում2: Սակայն Ք. ա. II դ. հռոմեական 

                                                                 
2 Դեռևս Ք. ա. 193 թ., Անտիոքոս III-ի դեսպան Մենիպպոսը հռոմեական 

սենատին պարզաբանել էր հաղթանակի միջոցով ձեռք բերված իրավունքի 
բովանդակությունը. «Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է 
ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ 
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սենատը բնավ հակված չէր սեփական տարածքներն առանց խիստ ան-
հրաժեշտության ընդլայնելուն և որդեգրել էր գոյություն ունեցող սահ-
մանները «դաշնակից» և «բարեկամ» երկրների ու արքաների օգնությամբ 
պաշտպանելու ռազմավարություն [13131313, 10]: Այդ պատճառով էլ Անտիոքոս 
III-ին պատկանած երկրներն իրեն բռնակցելու փոխարեն Հռոմը Ք. ա. 
188 թ. ընդառաջեց իր արևելյան դաշնակիցներ Պերգամի3 ու Հռոդոսի4 
տարածքային նկրտումներին [47474747, XXI. 19-21; 19191919, XXXVII. 52-54; 8888, Сир, 
44]: Օ. Կլիմովը դրանց բավարարումը5 համարում է հռոմեական սենատի 
կողմից «հաղթանակի հասնելու գործում նրանց ազդեցությունն ու 
նկատելի դերը ճանաչելու արտահայտություն» [11111111, 96]: Սակայն կարևոր 
է նկատել, որ Պերգամի ու Հռոդոսի պահանջները բավարարվեցին ոչ թե 
Ապամեայի պայմանագրով, որին նրանք պաշտոնապես չէին մաս-
նակցում [19191919, XXXVIII. 38.1], այլ պայմանագրից հետո՝ «հռոմեական 
շնորհով»: Ինչպես Մասինիսսայի դեպքում, այստեղ էլ պատերազմի իրա-
վունքով ձեռք բերած տարածքները շնորհելով իր դաշնակիցներին՝ Հռոմն 
իր ձեռքում էր պահում դրանց նկատմամբ սեփականության գերագույն 
իրավունքը: Ընդ որում, Հռոմից ստացված երկրամասերի ընդհանուր տա-
րածքները գերազանցում էին Պերգամի և Հռոդոսի ավանդական տա-
րածքներին և, ասես, նրանց կլանում էին իրենց մեջ: Միևնույն վարչական 
սահմանների ներսում ավանդական և «շնորհված» տարածքների այդ 
անհամամասնությունը և, հատկապես, «շնորհված» տարածքների նկատ-

                                                                                                                                                    
վերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրենվերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրենվերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրենվերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրեն» [19,19,19,19, XXXIV, 57. 7; 48,48,48,48, XXVIII. 
1. 4; 6. 6. 6. 6. VII. 5. 73]: 

3 Պերգամի արքա Ատտալոս I-ը (Ք. ա. 241-197 թթ.) Հռոմի դաշնակիցն էր դար-
ձել Առաջին մակեդոնական պատերազմի (Ք. ա. 215-205 թթ.) ժամանակ [18181818, XXVI. 
24. 9; 11111111, 93-94; 37373737, 24-30]:  

4 Հռոդոսը Հռոմի դաշնակիցն էր դարձել Երկրորդ մակեդոնական պատե-
րազմի սկզբներին: 

5 Պերգամի արքա Էվմենես II-ը ստացավ Լիկաոնիան, Մյոզիան, Մեծ և Հելլես-
պոնտոսյան Փռյուգիաները, Լիդիան, Հոնիան, Կարիայի մի մասը, Լիկիայի և 
Պիսիդիայի մի մասը, եվրոպական տարածքում՝ Քերսոնեսը, Լիսիմաքիան ու 
Պրոպոնտոսի ափերի փոքր քաղաքները: Ք. ա. 186 թ. Հռոմի թույլտվությամբ 
Էվմենես II-ն իր պետությանը միացրեց նաև Պամփյուլիայի հյուսային մասը [19191919, 
XXXVIII. 39.14–17: Հմմտ. 47474747, XXI. 46. 9–11]: Տե՛ս նաև [11111111, 93-94; 37373737, 34-35]: Հռոմի 
դաշնակից Հռոդոսը ստացավ Կարիայի՝ Մեանդրոս գետից հարավ ընկած մասը և 
Լիկիայի մյուս մասը [47474747, XXI. 24, 6-9; 47474747, XXI. 43; 47474747, XXI. 46; 19,19,19,19, XXXVII. 55-56; 19191919, 
XXXVIII. 39. 7-17; 56565656, XIV. 3. 4; 8888, Сир. 44]: 
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մամբ հռոմեական իրավունքի պահպանությունը6 Հռոմի ու նրա վաղեմի 
դաշնակիցների հարաբերությունների ի սկզբանե թեք առանցքը վերջնա-
կանապես փոխում էր ուղղահայացի: Իսկ Կապպադովկիայի և Փոքր 
Ասիայի մյուս հելլենիստական երկրների հետ հարաբերություններում 
Հռոմը ներկայանում էր որպես Սելևկյանների լծից նրանց ազատարար 
[23232323, 45-63], որը լիովին բավարար էր նրանց նկատմամբ հռոմեական 
ազդեցության հաստատելու համար: Ք. ա. II դ. առաջին կեսին Հռոմն 
արդեն տարածաշրջանի կարևորագույն քաղաքական գործոնն էր, որի 
հետ ստիպված էին հաշվի նստել ինչպես հին, այնպես էլ հռոմեական 
զենքի հաղթանակի արդյունքում վերածնված հելլենիստական պետու-
թյունները [36363636, 48-52]: Համաձայն Տ. Լիվիուսի՝ նրանք բոլորը քծնանքով, 
բայց ոչ հանիրավի, ստիպված էին ընդունել.  

«Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ 
սահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոսահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոսահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոսահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոր թող չթվա: ր թող չթվա: ր թող չթվա: ր թող չթվա: 
Որտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքըՈրտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքըՈրտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքըՈրտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքը»»»» [19191919, 
XXXVII. XXXVII. XXXVII. XXXVII. 54. 23-24]: 

Այսպիսով, «amicitia»-ի քաղաքացիական և արտաքին քաղաքական 
դրսևորումների պարզ համեմատությունը ցույց է տալիս, որ նրանց նմա-
նությունը զուտ արտաքին է, այլ ոչ թե հիմնային: Արտաքին քաղաքակա-
նության մեջ «amicitia»-ն կորցնում է իրավահավասար գործընկերության 
բնույթը և վերածվում Հռոմի ծավալապաշտության շատ նուրբ, բայց 
միևնույն ժամանակ բացառիկ արդյունավետ գործիքի: Այն դառնում է 
հիմնական միջոցը, որի օգնությամբ Հռոմը Ք. ա. II-I դդ. մի կողմից 
պաշտպանում էր «բարեկամներին», մյուս կողմից այդ պաշտպանու-
թյունն իսկ լծակ էր դարձնում՝ այլոց վրա իր ազդեցությունը տարածելու 
համար7: Ք. ա. II դ. Հռոմը չբավարարվեց «շնորհված» երկրների տա-

                                                                 
6 Հատկանշական է, որ Երրորդ մակեդոնական պատերազմից հետո Հռոմը 

հետ վերցրեց շնորհված տարածքների զգալի մասը, քանի որ Պերգամի արքան 
դժգոհել էր Հռոմի պատերազմներին մասնակցության պատճառով կրած վնաս-
ների համար, իսկ Հռոդոսին սենատը կասկածում էր Պերսևսի հետ գաղտնի հա-
րաբերություններ ունենալու մեջ: Ավելի ուշ՝ Ք. ա. 133 թ., Պերգամը պրովինցիա 
դարձնելուց հետո, Հռոմը նրա կազմում մնացած «շնորհված» տարածքները վերա-
բաշխեց Կապպադովկիայի և Պոնտոսի միջև: 

7 Այս կերպ Հռոմի դաշնակիցը դարձավ Պոնտոսի արքա Միհրդատ IV-ը (Ք. ա. 
170-150 թթ.), որը Ք. ա. 155 թ. ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Հռոմի դաշ-
նակից Ատալլոս II-ին՝ ընդդեմ Բութանիայի արքա Պրուսիաս II-ի: Նրան հաջոր-
դած Միհրդատ V-ը (Ք. ա. 150-120 թթ.) Ք. ա. 149 թ. որպես օգնություն Հռոմին 
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րածքների նկատմամբ իր իրավունքի ամրագրումով և միջնորդ դատա-
վորի դեր ստանձնեց հելլենիստական երկրների հաճախ իր իսկ ստեղծած 
գահակալական խնդիրների լուծման գործում՝ փաստացիորեն իր ձեռքն 
առնելով նրանց ճակատագրի տնօրինությունը8: Ընդ որում, Հռոմն իր 
գերակա հեղինակության հաշվին հաճախ իրավարարի որոշումները 
պարտադրում էր նաև այնպիսի երկրների, որոնք պաշտոնապես Հռոմին 
«բարեկամ» կամ «դաշնակից» չէին [36363636, 21]:  

Հռոմի «դաշնակիցների» ու «բարեկամների» ցանկի հաջորդ ընդլայ-
նումը, որն արդեն ուղեկցվում էր հռոմեական ծավալապաշտության 
տարրերով, կատարվեց Միհրդատյան պատերազմների (Ք. ա. 88-63 թթ.) 
ժամանակ: Մեկ տասնյակից ավելի դաշնակցային և բարեկամական պայ-
մանագրեր կնքվեցին Մեծ Հայքի [28,28,28,28, XXXVI. 53. 6], Վիրքի [28,28,28,28, XXXVII. 2. 
6], Աղվանքի [28282828, XXXVII. 5. 1, Բոսպորի [28,28,28,28, XXXVII. 14. 2], Օսրոյենեի 
[28282828, XL, 20. 1], Կոմմագենեի [8888, Митрд.106] և այլոց տիրակալների հետ, 
որոնց տիրույթները սահմանակցում էին հռոմեական պրովինցիաներին: 
Առաջին հայացքից թվում է, թե Պոմպեուսի այսօրինակ գործունեությունը 
համապատասխանում է դեռևս Ք. ա. II դ. եկող սենատական արտաքին 
քաղաքական մոտեցմանը [53535353, 227], ըստ որի՝ խնդիրը ոչ այնքան սեփա-
կան անդրծովյան տիրույթների ընդարձակումն էր, որքան եղածների 
պահպանությունը «բարեկամ» և «դաշնակից» երկրներով գոտևորման 
միջոցով: Սակայն Ք. ա. 66-64 թթ. Արևելքի քարտեզի վերաձևման ժամա-
նակ Պոմպեուսը Տիգրան II-ի իշխանությունից ազատագրված Ասորիքում 
ոչ թե վերականգնեց Հռոմի դաշնակից Անտիոքոս XIII-ի իշխանությունը, 
այլ այդ երկրամասը բռնակցեց Հռոմեական կայսրության վարչական 
տարածքներին [8888, Митрд. 10. 68; 28282828, XXXVII, 7a]՝ նրանից ստեղծլով 
Սիրիա պրովինցիան [53535353, 225-227; 55555555, 74; 62626262, 121; 13131313, 11-16]: Ս. 
Լիտովչենկոն իրավացիորեն նկատում է, որ «հռոմեական Արևելքում 
Պոմպեուսի վերաձևությունները ցուցադրում են հռոմեական զորապետ-
ների ընդհանուր միտումը: Պոմպեուսը, ստեղծելով Սիրիա պրովինցիան, 
մերժեց սենատական ավանդությանը բնորոշ արտաքին քաղաքական 
սկզբունքները` սկզբից էլ կանխագուշակելով Արևելքում Հռոմի ծավալա-

                                                                                                                                                    
ուղարկեց նավատորմ և զորաջոկատ, իսկ ավելի ուշ Հռոմին օժանդակեց Արիս-
տոնիկոսի դեմ պայքարում: Հռոմի բարեկամությունը ստիպված էին ընդունել 
նաև Բութանիայի արքա Նիկոմեդոս II-ը (Ք. ա. 149-127 թթ.) և այլք: 

8 Հատկանշական է, որ Մասինիսսայի թոռները Նումիդիայի գահի շուրջ ծա-
վալած պայքարի լուծումը փնտրում էին ոչ թե տոհմական իրավունքի մեջ, այլ 
հռոմեական սենատում [15151515, 13-17; 21]: 
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պաշտության շարունակությունը» [13131313, 16]: Պայմանավորված Հռոմի 
արևելյան քաղաքականության մեջ կատարված այդ շրջադարձով՝ փոխ-
վեց նաև «բարեկամների» ու «դաշնակիցների» նկատմամբ վերաբեր-
մունքը: Այն դեպքերում, ինչպես, oրինակ, Մեծ Հայքի պարագայում էր, 
երբ Հռոմին շահեկան էր, գործածվում էին հին արտաքին քաղաքական 
հնարքները և Հռոմի հանդեպ անբարյացակամ արքաներին ճանաչում 
Հռոմի «բարեկամ»: Իսկ երբ իրավիճակը պահանջում էր այլ մոտեցում, 
Պոմպեուսն ու նրա հաջորդները հեշտորեն մի կողմ էին թողնում պայմա-
նականությունները և անհիմն ու առանց որևէ առիթի պրովինցիայի էին 
վերածում «դաշնակիցների» երկրները [13131313, 16]: Այդ քաղաքականության 
հաջողությունը դյուրացնելու նպատակով Հռոմը շատ արագ հարթեց 
իրավաքաղաքական այն նեղ տարբերությունը, որ կար կամավոր անձ-
նատվության (deditio) և «հարկադրական անձնատվության» (surrender 

under duress) [27272727, 79] ճանապարհով Հռոմի գերիշխանությունն ընդունած 
երկրների միջև: Բեկումը կատարվեց հատկապես Ք. ա. I դ. երկրորդ կեսի 
քաղաքացիական պատերազմների ընթացքում, երբ Հռոմի «դաշնակից» 
շատ արքաներ աջակցեցին Պոմպեուսին, հանրապետականներին, ապա 
Անտոնիուսին, իսկ սրանց պարտությունից հետո, հայտնվելով հաղ-
թողների վրեժխնդրության առջև, կամ զրկվեցին գահից, կամ էլ 
թողնվեցին իշխանության ղեկին, բայց կորցրին նախկին ինքնավարու-
թյունը [58585858,,,, August. XLVIII; 29292929, XLIII. 48. 3-4; 29292929, XLIV. 45. 3; 30303030, XLIX. 22. 3-

4; 30303030, XLIX. 22. 6; 31313131, LI. 2. 1-2]: Նման ճակատագիրն ունեցան նաև որոշ 
անհաշվենկատ «դաշնակից» քաղաքներ [58585858, August. XLVII]: Նույն ժամա-
նակամիջոցում «դաշնակիցների» նկատմամբ Հռոմի քաղաքականության 
բացասական դինամիկան դրսևորվեց նաև նրանց փոխատեղություննե-
րով [29292929, XLIV. 3-4; 30303030, XLVIII. 33. 2] ու նրանց կառավարած երկրների տա-
րածքային վերաձևություններով [29292929, XLI. 63. 3-4; 29292929, XLII. 48. 3-4; 30303030, XLIX. 
33. 3-5; 30303030, XLIX. 44. 2]: Առաջին դեպքում «դաշնակիցներից» շատերը 
կտրվում էին իրենց էթնիկ հանրությունից՝ վերածվելով օտար երկրում 
հռոմեական շնորհով կառավարող սովորական դրածոների, իսկ երկ-
րորդի պարագայում Հռոմը հետևողականորեն իրականացնում էր նրանց 
կառավարած երկրների նկատմամբ իր գերագույն սեփականության իրա-
վունքը9: Հռոմը «բարեկամների» նկատմամբ գործում էր ավելի զգուշա-

                                                                 
9 Ք. ա. I դ. Հռոմի և նրա ազդեցության տակ գտնվող երկրների կառավարիչ-

արքաների փոխհարաբերությունների մասին տե՛ս [42424242, 184-202; 54545454, 217-226; 66666666, 
24-32, 34-66, 257-265; 67676767, 91-121]. 
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վոր. նա առերևույթ հարգում էր վերջիններիս դինաստիական ավան-
դույթները, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր միջոցներով փորձում էր 
«բարեկամի» իրավունքները նվազեցնել և հավասարեցնել «դաշնակից-
ների» աստիճանին:  

Օգոստոսի պրինցիպատի (Ք. ա. 27-Ք. հ. 14 թթ.) ընթացքում Հռոմի 
գերիշխանության տակ գտնվող երկրներն իրարից տարբերվում էին 
չափերով, տնտեսական և ռազմական ներուժով, կառավարման ինքնա-
տիպ ձևերով ու պետական ավանդներով: Օրինակ՝ Հռոմի դաշնակիցներ 
Լիկիան [63636363, XIII. 33. 4], Հռոդոսը [64,64,64,64, XII. 58. 2], Սամոսը [45, V. 31. 135.] 
փոքրիկ պետություններ էին` նման պրովինցիաների տարածքում 
գտնվող ազատ քաղաքներին: Որոշ երկրների կառավարիչներ, ինչպես, 
օրինակ, Ալպյան լեռնաշղթայի արևմտյան մասում կառավարող Կոտտիս 
I-ն ու Դոննուս II-ն էին, կրում էին «praefectus» [64,64,64,64, XII. 15-21; 52525252, 353-372] 
տիտղոսը, այլք Հրեաստանի կառավարիչ Հերովդեսի (Ք. ա. 37-Ք. ա. 4 
թթ.) ու նրա որդինների պես կոչվում էին «procurator» [50505050, 54; 40404040, 13–28;    43, 43, 43, 43, 
43–62]: Կապպադովկիայի, Կոմմագենեի, Կիլիկիայի, Թրակիայի, Մավրի-
տանիայի, Նաբաթեայի, Պոնտոսի, Օսրոյենեի և այլոց կառավարիչները 
պահպանում էին «արքա» (βασιλεύς) տիտղոսը [25252525, 293–303; 24242424, 153–159; 
54545454, 217–226; 38383838, 181–197; 60606060, 6–20]: Իսկ Մեծ Հայքի արքաները նույնիսկ 
Հռոմի «բարեկամի» իրենց կարգավիճակում շարունակում էին կրել 
«արքայից արքա» (βασιλεύς βασιλέων) [44444444, 156, Pl. 93-94], «արքայից արքա, 
աստվածային» (βασιλεως βασιλέων θειοι) [44444444, 156. Pl. 92] «մեծ արքա» 
(βασιλεύς µέγαλος) [5555, 65-66; 44444444, 161-162, Pl. 95] տիտղոսները: Չնայած այս 
տարբերություններին, սկսած Օգոստոսի ժամանակներից՝ հպատակ թա-
գավորությունները ընկալվում են ոչ միայն իբրև հռոմեացիների վերա-
հսկողության տակ գտնվող տարածքներ, այլ իբրև Imperium Romanum-ի 
անբաժանելի մասեր, եթե անգամ դրանք անմիջականորեն հռոմեական 
պրովինցիական վարչակազմի վերահսկողության ներքո չէին գտնվում 
[58585858, August. XLVIII; 57575757, XVII. 3. 24–5; 64646464, IV, 5; 28, XXXVIII. 38383838. 3-4]:  

2.2.2.2. ՀռոմիՀռոմիՀռոմիՀռոմի    ևևևև    կախյալկախյալկախյալկախյալ    արքաներիարքաներիարքաներիարքաների    հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների    ռոմառոմառոմառոմանանանանակակակակա----
նացումընացումընացումընացումը    

Ք. ա. I դ. երկրորդ կեսին Հռոմեական Հանրապետության ներքին 
կյանքում կատարվող արմատական տեղաշարժերին զուգընթաց փոխվեց 
նաև Հռոմի վերաբերմունքը արտաքին քաղաքական մարտահրավերների 
հանդեպ: Սենատի դերի անկումը նախադրյալներ ստեղծեց տակավին Ք. 
ա. II դարից տիրապետող պահպանողական ռազմավարությունից ավելի 
ագրեսիվ քաղաքականության անցնելու համար: Պոմպեուսի գործունեու-
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թյան արդյունքում փոխվել էին կայսրության արևելյան սահմանները, 
Հռոմը ձեռք էր բերել նոր բարեկամներ, նոր հարևաններ և նոր թշնամի՝ ի 
դեմս Պարթևական տերության: Այդ ամենը պահանջում էր Հռոմեական 
Արևելքի կառավարման նոր համակարգ և նոր գործիքակազմ: Հռոմն 
այլևս չբավարարվեց «դաշնակիցների» ու «բարեկամների» նկատմամբ 
իրավունքի ու վերահսկողության հելլենիստական մեխանիզմներով և Ք. 
ա. I դ. երկրորդ կեսից սկսեց կախյալ երկրների նկատմամբ իր տիրապե-
տությունը վերաձևակերպել հռոմեական իրավունքի նորմերով: Այդ նոր 
ռազմավարությունը բխում էր մերձավորարևելյան տարածաշրջանում 
հռոմեական նոր աշխարհակարգի (Pax Romana) ամրապնդման տրամա-
բանությունից, իսկ նրան անցնելու համար կարևոր ազդակ դարձան 
հանրապետական կարգի անկումն ու պրինցիպատի կառավարման 
համակարգի հաստատումը:  

Կախյալ արքաների հետ Հռոմի հարաբերությունների ռոմանակա-
նացման առաջին քայլը դարձավ դրանք պատրոնակլիենտային հարաբե-
րությունների առանցքով և նրա նմանությամբ վերակառուցելը10: ՀՀՀՀանրա-

                                                                 
10 Է. Բադիանի կարծիքով՝ Ք. ա. III-I դդ. հռոմեացիներն իրենց արտասահման-

յան գործընկերներին վերաբերվել են որպես կլիենտների, եթե անգամ նրանց 
կոչել են բարեկամներ և/կամ դաշնակիցներ [22,22,22,22, 113, 153-154]: Հեղինակի 
«արտաքին կլիենտելայի» տեսությունը պաշտպանել են շատ ուսումնասիրողներ, 
որոնք իրենց հերթին շրջանառության մեջ են դրել «կլիենտ արքաներ» արտահայ-
տությունը [35353535; 39393939; 118; 68686868, 52-75; 41414141, 45-55; 20202020, 122; 23,23,23,23, 45-63; 67676767. 91-21]: Սակայն 
Հռոմի և նրա դաշնակից արքաների հարաբերության վերաբերյալ նման գնահա-
տականը խիստ խոցելի է, քանի որ անտիկ աղբյուրներից և ոչ մեկը կախյալ 
արքաների վերաբերյալ «կլիենտ» մակդիր չի գործածել: Բացի դրանից՝ խնդրո 
առարկա հարաբերությունները կարող էին պատրոնակլիենտային կապի բնույթ 
ստանալ միայն պրինցիպատի դարաշրջանում՝ պայմանավորված միջպետական 
հարաբերությունների անձնավորման հանգամանքով: Կասկածից վեր է, որ 
կայսրերի և կախյալ արքաների հարաբերությունները կառուցվել են հիշյալ կապի 
նմանությամբ: Բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ այդ երկուսի միջև եղել են նաև 
էական տարբերություններ: Սվետոնիուսը [58585858, August, LX] կայսեր առջև    
«բարեկամ» և «դաշնակից» արքաների կամակատարությունը համեմատել է 
կլիենտների ծառայության հետ: Սակայն Տիգրան Մեծի հանդեպ կախյալ արքա-
ների նմանատիպ վարքի մասին Պլուտարքոսի հաղորդումից [17171717, Лукул, XXI. 5] 
երևում է, որ Սվետոնիուսի ներկայացրած հարաբերությունը ոչ թե հռոմեական է, 
այլ հատկանշական է եղել բոլոր վեհապետություններին: Է. Բադիանի տեսու-
թյան համակողմանի քննադատությունը տե՛ս [26262626, 333-369; 27272727, 1-27; 40404040, 13-28;    69, 69, 69, 69, 
29-44]: 
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պետության դարաշրջանում կախյալ արքաների նկատմամբ պատրոնի 
դերում հանդես էին գալիս հռոմեական Սենատն ու ժողովուրդը (Senatus 
et Populus Romanis): Օգոստոսի պրինցիպատից սկսած՝ այդ հարաբերու-
թյունը վերափոխվում է կայսր-կախյալ արքա միջանձնական կապի:  

Հին Հռոմում կլիենտները որևէ պատրիկական տոհմից պրեկարիայի 
սկզբունքով հողակտոր ստացած և տվյալ տոհմի հովանավորությունն 
ընդունած պլեբեյներ էին: Պատրոնի և կլիենտի հարաբերությունները 
հիմնվում էին հավատի (fides) վրա և կարգավորվում jus applicacionis-ի 
միջոցով [9999, 70]: Դրանով սահմանվում էին փոխադարձ պարտավորու-
թյուններ, որոնց պահպանությանը հետևում էր դիցուհի Ֆիդեսը, իսկ 
դրանց խախտողը դառնում էր աստվածուհու նզովքին ենթակա (sacer) [9999, 
70; 30303030, L. 1. 4; 34343434, LVIII. 12; 21212121, XXV, VII, 9-11]: Պատրոնը պարտավոր էր իր 
կլիենտի շահերը պաշտպանել պետական հաստատություններում, իսկ 
կլիենտը՝ տարատեսակ աջակցություն ցուցաբերել իր հովանավորին նրա 
ձեռնարկումներում: Եթե կլիենտը ազատարձակ էր, պատրոնի հովա-
նավորության հետ ընդունում էր նաև նրա տոհմական անունը (nomen):  

Պրինցիպատի դարաշրջանի սկզբներից վերոնշյալ իրավահարաբե-
րությունների մեծագույն մասի դրսևորումները տեսնում ենք նաև կախյալ 
արքաների հետ կայսրերի հարաբերություններում: Այստեղ նույնպես 
կայսեր (պրինցեպսի) հետ կախյալ արքայի կապը սկսվում է հռոմեական 
գերիշխանության (իրավ.՝ տիրապետության) տակ գտնվող երկրամասի 
նկատմամբ ինչ-որ մեկի հայցի բավարարմամբ [33333333, LXII. 5. 2-3]: Այս պա-
րագայում էլ հռոմեական պետությունը ստանձնում է միջազգային հարա-
բերություններում կախյալ արքայի պաշտպանությունն ու հովանավորու-
թյունը, իսկ կախյալ արքան, ինչպես հռոմեական կլիենտը, իր ստացած 
երկրի (տիրույթի) դիմաց Հռոմին մատուցում է նյութական, ռազմական, 
հոգևոր-ծիսական և քաղաքական ծառայություններ՝ «καὶ προσόδους καὶ 

δυνάµεις καὶ τιµὰς καὶ συµµαχίας» [28, XXXVIII. 38. 4]: Այս դեպքում ևս հա-
րաբերությունների հիմքում դրված է «հավատի» սկզբունքը, որի խախտո-
ղին սպառնում են դիցական նզովքն ու հեղինազրկությունը [30, L. 1. 4]: 
Վերջապես, կախյալ արքաներից շատերը հռոմեական կլիենտների պես 
ընդունում էին իրենց իշխանություն շնորհած կայսրերի տոհմանունը [16161616, 
207-223; 52525252, 365]11: Այդուհանդերձ, քննարկվող հարաբերության քաղաքա-

                                                                 
11 Ամենայն հավանականությամբ Հուլիուս տոհմանվան իմաստով պետք է 

հասկացվի նաև Գառնիի արձանագրության մեջ Տրդատ անվանը նախորդած 
ΗΛΙΟΣ (Հելիոս) անունը [Հմմտ. 1111, 5-16]:  
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ցիական և արտաքին քաղաքական դրսևորումների մեջ առկա հիմնային 
տարբերությունները ցույց են տալիս, որ պատրոնակլիենտային հարաբե-
րության սկզբունքը միջազգային հարաբերություններ է արտաբերվել ի 
շահ Հռոմի կատարված էական խմբագրությամբ: Օրինակ, քաղաքացիա-
կան մակարդակում պատրոնակլիենտային հարաբերությունները ձևա-
վորվում էին կամավորության սկզբունքով, և կողմերը չէին կարող 
միմյանց մեղադրանք առաջադրել [9999, 70]: Մինչդեռ Հռոմի հետ կախյալ 
արքաների կապը, եթե անգամ նախկինում այն հաստատվել էր կամավո-
րության սկզբունքով, վերափոխվում է հարկադրանքի վրա հիմնված 
կապի: Քաղաքացիական հարաբերություններում պատրոնի հովանավո-
րության և կլիենտի հավատարմության երաշխավորը համարվում էր 
Ֆիդես աստվածուհին, մինչդեռ արտաքին քաղաքականության ոլորտում 
պատժողի և բարերարի դերը վերապահվում է կայսրին (երբեմն` ձևակա-
նորեն սենատին), որն իր հայեցողությամբ էր տնօրինում և՛ կախյալ ար-
քաների [58, Calig. XXXV], և՛ նրանց կառավարած երկրների իրավական 
կարգավիճակը [49494949, 27.2; 33333333, LXII. 5. 2]: Վերջապես, քաղաքացիական 
հարաբերություններում կլիենտը կարող էր ունենալ մի քանի պատրոն-
հովանավորներ, մինչդեռ Հռոմը, պաշտոնապես հովանավորություն 
ստանձնելով «դաշնակից» և «բարեկամ» արքաների նկատմամբ, գործնա-
կանում նրանց զրկում էր միջազգային հարաբերությունների լիիրավ 
սուբյեկտ ներկայանալու հնարավորությունից:     

3.3.3.3. ՀռոմիցՀռոմիցՀռոմիցՀռոմից    կախյալկախյալկախյալկախյալ    արքաներնարքաներնարքաներնարքաներն    իբրևիբրևիբրևիբրև    ««««հռոմեական վարձակալներհռոմեական վարձակալներհռոմեական վարձակալներհռոմեական վարձակալներ»»»» 
Կախյալ արքաների հետ Հռոմի հարաբերությունների ռոմանակա-

նացմանն էր ծառայում նաև հռոմեական իրային իրավունքի նորմերով 
կախյալ երկրների նկատմամբ հռոմեական տիրապետության վերաձևա-
կերպումը: Ըստ այդմ՝ նրանց նկատմամբ Հռոմի գերիշխանությունը իրա-
վական առումով նույնացվում էր հողի նկատմամբ սեփականության, 
տերության (dominium, proprietas) իրավունքին [10101010, 70-75], իսկ կախյալ 
արքայի իշխանությունը հավասարեցվում էր տիրության, վարձակալու-
թյան (possessio, precaria)12: Պրինցիպատի հաստատման հետ փոփոխու-
թյուններ կատարվեցին նաև այս բնագավառում: Նախապես պրինցեպս-
ները համարվում էին միայն պրովինցիական տարածքների սեփականա-

                                                                 
12 Իրենք՝ հռոմեական իրավագետները, մշտապես շեշտում էին, որ այդ 

երկուսը, ձևական նմանությունից զատ, ոչ մի ընդհանրություն չունեն [Dig., 41. 2, 
12.1. www.thelatinlibrary.com/justinian/digest41.shtml. Հմմտ. [12121212, 233-234]: 
Իրավական այս նորմերի մասին տե՛ս [9999, 417, 419; 10101010, 121-122]:  
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տերերը: Սակայն կարճ ժամանակում, իբրև ինքնին հասկանալի իրողու-
թյուն, ընդունվեց այն պատկերացումը, որ նրանք կայսրության ողջ տա-
րածքի սեփականատերերն են: Փոխարինելով հռոմեական ժողովրդին 
(civitas)՝ պրինցեպսները ժառանգեցին նաև կայսրության վարչական սահ-
մաններից դուրս տարածվող երկրների նկատմամբ սեփականության 
իրավունքը [12121212, 233-234]: Այսպիսով, արդեն վաղ պրինցիպատի շրջանում 
կայսրության հողային ֆոնդի նկատմամբ կայսեր գերագույն իրավունքի 
հաստատման արդյունքում նրանից հպատակ արքաների քաղաքական 
ենթակայությունը վերափոխվում է համակողմանի կախվածության: Չի 
բացառվում, որ վաղ պրինցիպատի օրոք կատարված այդ փոփոխության 
ուժով կախյալ արքաներն արդեն ստիպված են եղել կայսրերին դիմել 
հենց «տեր» (dominus) բառով: Ըստ Դիոն Կասսիոսի [33333333, LXII. 5. 2]՝ 
Հռոմում իր թագադրության ժամանակ Տրդատ Արշակունին այսպես է 
դիմել Ներոնին. «ἐγώ, , , , δέσποτα, , , , Άρσακου    µὲν    ἔκγονς, , , , Οὐλογαίσου    δὲ    καὶ    
Πακόρου    τῶν    βασιλέων    ἀδελϕός, , , , σὸς    δὲ    δοῦός    εἰµι»: Դիոնի բնագրի δέσποτα-
ն համապատասխանում է լատիներենի հենց dominusdominusdominusdominus-տեր հասկացու-
թյանը13:  

Պայմանավորված կայսրության վարչական սահմաններից դուրս 
գտնվող «հռոմեական սեփականության» նկատմամաբ կայսեր իրա-
վունքի հստակեցմամբ՝ Օգոստոսն ու նրա հաջորդները սկզբունքային 
նշանակություն էին տալիս կախյալ արքաներին անձամբ կամ լիազոր 
անձանց միջոցով իշխանությամբ օժտելու գործողությանը: Գաղափա-
րականից զատ այդ ծեսը ստանում էր գործնական նշանակություն՝ 
խորհրդանշելով «հռոմեական սեփականություն» համարվող երկրների 
վերաբերյալ «վարձակալական պայմանագրի» կնքումը կամ նորոգումը: 

Հռոմի համար կախյալ արքաների հետ հարաբերությունների ոլորտ 
պոսեսորական իրավունքի արտաբերումը խոստումնալից էր առաջին 
հերթին այս կամ այն երկրի նկատմամբ երբևէ ձեռք բերված իրավունքը 
պաշտպանելու հեռանկարի առումով: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է 
Կ. Տակիտուսի հաղորդումն այն մասին, որ 54-64 թթ. պարթևա-

                                                                 
13 Ընդունված կարծիքի համաձայն՝ Հռոմում կայսերական իշխանության 

dominusdominusdominusdominus եզրը գործածության մեջ է մտել IV դ.: Ամենայն հավանականությամբ այդ 
ընդհանուր հայեցակետից ելնելով՝ Ս.Մ. Կրկյաշարյանը Դիոնի երկի հայերեն 
հատվածաբար թարգմանության մեջ «δεσπότηδεσπότηδεσπότηδεσπότης/ς/ς/ς/դոր. դոր. դոր. դոր. δεσπόταδεσπόταδεσπόταδεσπόταςςςς» բառը 
թարգմանում է «վեհապետ» [7777, 204], որը, սակայն, առավել համապատասխանում 
է «կայսր» բառին: Դիոնի երկի անգլերեն թարգմանիչ Է. Քերին ավելի հարազատ է 
մնացել բնագրին՝ թարգմանելով այն «mastermastermastermaster» [33333333, 143]: 
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հռոմեական պատերազմի ժամանակ «Կորբուլոնը համարում էր, որ Կորբուլոնը համարում էր, որ Կորբուլոնը համարում էր, որ Կորբուլոնը համարում էր, որ 
հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն 
վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը 
Հայաստանի նկատմամբՀայաստանի նկատմամբՀայաստանի նկատմամբՀայաստանի նկատմամբ)» [63636363, XIII, 34]: Հղումը շուրջ մեկ դար առաջ 
տարած հաղթանակի միջոցով ձեռք բերած իրավունքին լիովին 
համապատասխանում է պոսեսորական իրավունքի ոգուն և տառին, ըստ 
որի՝ սեփականության իրավունքը չի կարող խախտվել ապօրինի 
գործողությունների (ապստամբություն, խռովություն) կամ անիրավ 
ոտնձգության (օտարի հավակնություններ) պատճառով:  

Կախյալ արքաների հետ կայսեր նոր իրավահարաբերությունների 
կառուցման գործում կիրառվում է հատկապես պրեկարիայի սկզբունքը, 
ըստ որի՝ սեփականատերն ինչ-որ մեկին նրա խնդրանքով հանձնում է 
հողային տիրույթ՝ ցանկացած ժամանակ այն հետ պահանջելու պայմա-
նով [9999, 419]: Իրային իրավունքի շրջանակներում հռոմեական իրավա-
գետները տարբերում էին սեփականության ներսում տիրույթ վարձակա-
լած պրեկարիստին սեփականության ծայրամասում տիրույթ ստացած 
պրեկարիստից. առաջինը բոլոր դեպքերում դիտվում էր իբրև տիրույթի 
վարձակալ, իսկ երկրորդը կարող էր իբրև սեփականատեր հանդես գալ 
բոլորի հետ հարաբերություններում՝ բացի հողի իրական սեփականատի-
րոջից: Դա ներդաշնակում է Հռոմի «դաշնակից» և «բարեկամ» արքաների 
իրավական տարբերությանը: Առաջինները նույնացվում էին ներքին պրե-
կարիստների հետ, որոնց նկատմամբ հռոմեական տիրապետությունը 
խիստ առարկայական էր: Արտաքին պրեկարիստների հետ նույնացվող 
«բարեկամները» տնօրինում էին հռոմեական գերիշխանության ծայրա-
մասերին և ավելի ինքնուրույն էին:  

Համարվում էր, որ պրեկարիան հիմնված է ոչ թե պայմանագրի, այլ 
«բարերարության» վրա [12121212, 235]: Արտաքուստ նրա այս բնույթը պահ-
պանվում է նաև կայսեր և կախյալ արքայի հարաբերություններում: 
Պատահական չէ, որ հռոմեական հեղինակները կախյալ արքաներին 
շնորհված արքայական իշխանությունը բնութագրում են իբրև հռոմեա-
կան ժողովրդի նվեր (donum Populi Romani) [15151515, 5. 4; 64646464, IV. 5; 28282828, XXXVIII, 

38, 4; Հմմտ. 4444, III. ԽԲ]՝ առանց տարբերակելու, թե այն ստացողը Հռոմի 
«բարեկամն» է, թե «դաշնակիցը»: Հռոմի տեսանկյունից՝ երկուսի տնօրի-
նած երկրներն էլ դիտվում էին հռոմեական ժողովրդի սեփականություն 
(pecunia), իսկ նրանց արքաները, եթե անգամ գործնականում կառա-
վարում էին ժառանգաբար, իրավական առումով հավասարեցվում էին 
հռոմեական վարձակալներին.  
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«...երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ 
չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը 
շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ 
եկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններեկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններեկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններեկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններ» [28282828, 
XXXVIII. 38. 4]: 

Ինչպես իրային իրավունքի, նույնպես և Հռոմի հետ կախյալ արքա-
ների հարաբերության պարագայում «վարձակալ»-արքայի մահվան կամ 
ստանձնած պարտավորությունների թերացման դեպքում տիրույթը 
վերադառնում էր իր իրական տիրոջը, որը իրավասու էր այն տնօրինելու 
սեփական հայեցողությամբ` կամ շնորհելու նոր «վարձակալ» արքայի 
[49,49,49,49, 27. 2; 58, August, XLVIII; 33, LIX. 8. 2; 33, LIX. 12 2], կամ էլ ներառել 
հռոմեական վարչական տարածքի մեջ [14141414, 1-3; 31313131, LVII. 17. 3-7; 52525252, 355; 
59595959, Nero, XVIII]: Երբեմն, իբրև այդ երկուսի միջև ժամանակավոր լուծում, 
ենթակա երկրում նշանակվում էր խնամակալ14:  

Ուշ հանրապետության ժամանակաշրջանում Հռոմն ընդհանուր 
առմամբ հաշվի էր առնում «բարեկամների» ու «դաշնակիցների» դինաս-
տիական ավանդույթները և առանձնակի խոչընդոտներ չէր հարուցում 
գահաժառանգության հարցում, եթե գահի օրինական հավակնորդը 
Հռոմի հանդեպ հանձն էր առնում շարունակել իր նախորդի «կլիեն-
տական» պարտավորությունները: Պրինցիպատի ժամանակաշրջանից 
սկսած՝ նրանց ժառանգները պատանդ էին տարվում Հռոմ, որտեղ ստա-
նում էին հռոմեական դաստիարակություն՝ յուրօրինակ կադրային բազա 
ստեղծելով կայսրերի համար [68, 52]:  

Օկտավիանուսն իր փաստացի կառավարման տարիներին Հռոմի 
արտաքին քաղաքականության հարցերում փորձում էր ընդգծել սենատի 
դերը: Հատկանշական է, որ Ք. ա. 29 թ. Օկտավիանուսի կողմից իր եղբոր 
դեսպանի սպանության մեջ մեղադրված Անտիոքոս II Կոմմագենցու 
մահվան դատավճիռը կայացրեց հենց սենատը [31,31,31,31, LII, 43, 1]: Սակայն Ք. 
ա. 27 թ. Օկտավիանուսի իշխանության իրավականացումից և պրինցի-
պատի կառավարման հաստատումից հետո կախյալ արքաների հետ հա-

                                                                 
14 Կոտտիական Ալպերում Կոտտիս I-ի պրեֆեկտությունը Օգոստոսի կողմից 

հարցի այսպիսի լուծում էր: Դիոն Կասսիոսը հաղորդում է, թե Կապպադովկիայի 
արքա Արքելայոսը «մի անգամ այնպես էր հիվանդացել, որ Օգոստոսը նրա 
երկրում ինչ-որ խնամակալ (բնագր. ἐπίτροπος = praefectus) կարգեց» [32323232, LVII. 17. 
5]: Նմանապես Կալիգուլան 38 թ. Մեծ Հայքի գահից Միհրդատ Իբերացուն հեռաց-
նելուց հետո երկրի կառավարումը հանձնեց ոմն Դեմոնաքս պրեֆեկտի [64,64,64,64, XI, 9; 
3333, 92-95]: 
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րաբերությունների ղեկն ամբողջապես անցավ Օգոստոսի ձեռքը: Ըստ 
էության այդ ժամանակից ի վեր հատկապես «դաշնակից» արքաները 
դարձան կայսրերի քմահաճ վերաբերմունքի առարկան: Այսպես օրինակ, 
Օգոստոսը հրաժարվեց ճանաչել Կոտտիական Ալպերի արքա Դոննուս I-
ի որդու՝ Կոտտիս I-ի արքայական իշխանությունը և բավարարվեց նրան 
պրեֆեկտի տիտղոս տալով [52525252, 354, n. 8]: Կլավդիուսը (41-54 թթ.) 
Դոննուս I-ի ծոռանը` Կոտտիս II-ին, վերադարձրեց արքայկան տիտղոսը 
[32323232, LX, 24. 4], իսկ Ներոնը նրա մահվանից հետո` 63 թ., այդ երկրամասը 
վերածեց պրովինցիական տարածքի [59595959, Nero XVIII]: Կապպադովկիայի 
արքա Արքելայոսը, որը Ք. ա. 36 թ. արքայական իշխանությունը ստացել 
էր Անտոնիուսից և ճանաչվել նաև Օգոստոսի կողմից, հայտնվեց 
Տիբերիուսի (14-37 թթ.) վրեժխնդրության թիրախում այն պատճառով, որ 
ժամանակին նախընտրել էր հարգանքի տուրք մատուցել ոչ թե Հռոդո-
սում գտնվող Տիբերիուսին, այլ Ասիա ժամանած Գայոս Կեսարին [32,32,32,32, 
LVII. 17. 3-4]: 17 թ. Տիբերիուսը Արքելայոսին մեղադրեց ապստամբու-
թյուն նախապատրաստելու մեջ և պահանջեց ներկայանալ Հռոմ, որտեղ 
էլ նա վախճանվեց: Դրանից հետո Տիբերիուսը Կապպադովկիան վերա-
ծեց պրովինցիայի [32323232, LVII. 17, 7]: 38 թ. Կալիգուլան (37-41 թթ.) Հռոմ 
կանչեց և կալանավորեց Մեծ Հայքի դրածո արքա Միհրդատ Իբերացուն 
[64,64,64,64, XI. 8; 32,32,32,32, LX, 8. 1; 3333, 92-95]: Իսկ 40 թ. նա մահապատժի ենթարկեց 
Մավրիտանիայի արքա Պտղոմեոսին միայն այն պատճառով, որ կրկե-
սում չափից մեծ ուշադրություն էր գրավել [58,58,58,58, Calig., XXXV. 2; 32323232. LIX. 
25.1]: Նման պայմաններում կախյալ արքաները ոչ միայն իրենց իշխանու-
թյունը, այլև կյանքը պահպանելու համար ստիպված էին դիմել քաղաքա-
կան քծնանքի մեթոդներին: Այն արտահայտվում էր ամենատարբեր ձևե-
րով ու մասշտաբներով. կառավարող կայսեր անունով քաղաքների կա-
ռուցում [58585858, Augus. LX; 68686868, 56-60] կամ արդեն գոյություն ունեցող քաղաք-
ների վերանվանում [68686868, 56-60], կայսերական պաշտամունքի սահմանում 
[68686868, 60-63], իրենց երկրամասերի սահմաններից դուրս կայսրին ձոնված 
պաշտամունքային և այլ բնույթի մոնումենտալ շինությունների ստեղծում 
[58585858, Augus. LX; 67676767, 91-117], կայսեր պատկերով դրամների թողարկում [68686868, 
54-56] և այլն: Ջ. Վիլկերի կարծիքով այդ գործողությունները պարտա-
դրված չեն եղել [67676767, 91; 68686868, 55] և ծառայել են Հռոմին հպատակ արքաների 
իշխանության օրինականացմանը: Իրականում նրանց այդօրինակ քաղա-
քական քծնանքը տեղական հանրությունների աչքին խորապես արժե-
զրկում էր արքայական իշխանությունը՝ վերջնականապես ի չիք դարձնե-
լով Հռոմի երբեմնի գործընկերների սուվերենության վերջին հատիկները:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Պունիկյան երկրորդ պատերազմից հետո Հռոմի և նրա «դաշնակից-

ների» ու «բարեկամների» հարաբերություններում տեղ են գտնում արմա-
տական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում նրանց փոխշահավետ 
ռազմաքաղաքական համագործակցությունը վերափոխվեց ուղղաձիգ 
հարաբերությունների: Այդ շրջադարձի մեջ վճռորոշ նշանակություն 
ունեցավ այն հանգամանքը, որ Հռոմը նվաճված տարածքների հաշվին 
առատաձեռնորեն վարձատրեց իր կրտսեր գործընկերներին՝ պահպա-
նելով շնորհած տարածքների նկատմամբ գերագույն սեփականատիրոջ 
իրավունքը: Դրա արդյունքում նույնիսկ Հռոմի ավանդական դաշնակից-
ների իշխանությունն իրենց պետության ներսում դարձավ երկիմաստ: 
Ուշ հանրապետության, բայց հատկապես վաղ պրինցիպատի ժամանա-
կահատվածում Հռոմի դեմ ծառացած արտաքին քաղաքական խնդիրները 
ստիպեցին հրաժարվել ավանդական սենատական ռազմավարությունից 
և խստացնել «դաշնակիցների» ու «բարեկամների» տնօրինած երկրների 
նկատմամբ վերահսկողությունը: Օգոստոսն ու նրան հաջորդած կայս-
րերն այդ նպատակին փորձեցին հասնել կախյալ արքաների հետ հարա-
բերությունների ռոմանականացման ճանապարհով: Մասնավորապես 
դրան ծառայեցվեցին կայսեր և կախյալ արքաների միջանձնական կա-
պերը պատրոնակլիենտային հարաբերությունների նմանությամբ վերա-
կառուցելը, որի արդյունքում Հռոմի «դաշնակիցներն» ու «բարեկամները» 
զրկվում էին միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտի իրավունքից: 
Հռոմի և կախյալ արքաների հարաբերությունները նկատելի չափով 
ռոմանականացվեցին նաև հռոմեական իրային իրավունքի նորմերի գոր-
ծադրմամբ: Դրա արդյունքում կախյալ երկրների տարածքի նկատմամբ 
հաստատվում էր կայսեր գերագույն սեփականության իրավունքը, իսկ 
«դաշնակիցների» ու «բարեկամների» իրավունքները իրենց երկրների 
նկատմամբ հավասարեցվում էին հռոմեական վարձակալների՝ պոսե-
սորների և պրեկարիստների իրավունքներին: Օգոստոսից սկսած՝ հռո-
մեական կայսրերը կախյալ արքաների հետ հարաբերություններում 
առանձնահատուկ նշանակություն էին տալիս անձամբ կամ լիազոր անձի 
միջոցով իշխանությամբ օժտելու քաղաքական ծեսին: Գաղափարակա-
նից զատ՝ այդ ծեսը ձեռք է բերում նաև իրավական նշանակություն, քանի 
որ նույնանում էր վարձակալական պայմանագրի կնքման կամ նորոգման 
իրավական գործողությանը: Այդ քաղաքականության արդյունքում 
Հռոմից կախյալ արքաների իշխանությունը դառնում էր ավելի քան պայ-
մանական: Նրանք դառնում են կայսրերի քմահաճ վերաբերմունքի 
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առարկան և, ոչ միայն իրենց  իշխանությունը, այլև կյանքը պահպանելու 
համար ստիպված էին օգտագործել քծնանքի ողջ զինանոցը՝ ի չիք 
դարձնելով իրենց երբեմնի սուվերենության վերջին հատիկները:  
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    с «союзными» и «дружественными» царями с «союзными» и «дружественными» царями с «союзными» и «дружественными» царями с «союзными» и «дружественными» царями     

в эпоху раннего принципатав эпоху раннего принципатав эпоху раннего принципатав эпоху раннего принципата    
Меликян АртурМеликян АртурМеликян АртурМеликян Артур    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевКлючевКлючевКлючевые слова:ые слова:ые слова:ые слова: Римская империя, Август, Тиберий, Калигула, патрон, 

клиент, поссессия, прекария  
После Второй Пунической войны в отношениях Рима с его «союзниками» 

и «друзьями» начинаются кардинальные изменения, в результате которых их 
взаимовыгодное военно-политическое взаимодействие трансформировалось в 
вертикальные отношения. Решительное значение в этом переходе сыграло то 
обстоятельство, что за счет завоеванных земель Рим щедро оплатил своим 
младшим коллегам, сохранив право верховного собственника на присужден-
ных территориях. В эпоху поздней республики и особенно в период раннего 
принципата возникшие внешнеполитические проблемы заставили Рим 
отказаться от традиционной сенатской стратегии и ужесточить контроль над 
странами, которыми управляли «союзники» и «друзья». Для достижения этих 
целей Август и последующие императоры решили применить тактику 
романизации зависимых царей. В частности, на это была направлена модифи-
кация межличностных связей между императором и зависимыми царями по 
образу патроно-клиентских отношений, в результате чего «союзники» и 
«друзья» Рима лишались права субъектности в международных отношениях. 
Отношения между Римом и зависимыми царями в значительной степени 
подверглись романизации благодаря применению норм вещного права. В 
результате этого на территориях зависимых стран утверждалось право верхов-
ной собственности императора, а права «союзников» и «друзей» в их странах 
приравнивалась к правам римских арендаторов–посессоров и прекариев. 
Начиная с Августа, римские императоры в отношениях с зависимыми царями 
особое значение придавали политическому ритуалу наделения властью лично 
или с участием уполномоченных лиц. Помимо идеологической составляющей, 
этот ритуал приобретает также правовое значение, так как отождествлялся с 
правовым актом заключения или обновления договора об аренде. В результате 
этой политики власть зависимых от Рима царей становилась более чем 
условной. Они становились предметом своевольного отношения императоров 
и для сохранения не только своей власти, но и жизни были вынуждены 
применять весь арсенал подобострастия, уничтожая последние крупицы 
своего былого суверенитета. 
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Kings in the Age of EKings in the Age of EKings in the Age of EKings in the Age of Early Principalityarly Principalityarly Principalityarly Principality    
Melikyan ArthurMelikyan ArthurMelikyan ArthurMelikyan Arthur    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    Roman Empire, August, Tiberius, Caligula, patron, client, 

pssessia, precaria 
After the 2nd Punic war there began radical changes between the relations of 

Rome and its “friends” and “allies” because of which their mutually beneficial 
military political collaboration changed into vertical relations. In that turn the 
decisive fact was that Rome generously rewarded its junior partners at the expense 
of conquered territories keeping the right of the supreme proprietor of the awarded 
territories. In the late Republic period, but especially in the age of early principality 
the foreign political problems facing Rome forced to refuse the traditional senate 
strategy and strengthened the control over the countries managed by its “allied” and 
“friendly” kings. Augustus and his following emperors tried to reach that goal in the 
way of romanization of the relations with the subordinated kings. Particularly the 
reconstruction of the interpersonal connections was employed to that similarly with 
the patron client relations as a result of which the “allied” and “friendly” kings of 
Rome were deprived of the right to be the subject of the international relationship. 
The relations of Rome and subordinated kings were noticeably Romanized also with 
the employment of the norms of Roman material rights. As a result, the emperor’s 
right of the supreme ownership was affirmed over the territories of subordinated 
countries and the rights of “allied” and “friendly” kings over their countries were 
equalized with the rights of Roman tenants - possessors and precarias. Beginning 
with Augustus, the Roman emperors, in the relations with subordinated kings, gave 
a unique importance to the ceremony of endowing with power personally or 
through the authorized person. Besides the ideological meaning it also takes legal 
meaning because it was identified with the tenancy agreement or with the act of 
renovation. As a result of that policy, the power of subordinated kings from Rome 
became more than conditional. They became the subject of capricious treatment of 
emperors, and in order to keep not only their power but also their lives they had to 
use the whole armory of servility destroying the last grains of their one-time 
independence. 
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ՀՏԴ 930.2 

ԱրԱրԱրԱրևևևևմտահայ պարբերական մամուլը մտահայ պարբերական մամուլը մտահայ պարբերական մամուլը մտահայ պարբերական մամուլը     
1848 1848 1848 1848 թթթթ. . . . լլլլեհական ազատագրականեհական ազատագրականեհական ազատագրականեհական ազատագրական    պայքարի մասինպայքարի մասինպայքարի մասինպայքարի մասին    

ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Թագավորական Լեհաստան, Կրակով, 
Գալիցիա, ապստամբություն, անկախություն, եվրոպական պետություն-
ներ, արևմտահայ մամուլ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
1815 թ. Վիեննայի վեհաժողովի որոշմամբ Լեհաստանը չորրորդ 

անգամ բաժանվեց Ռուսաստանի, Ավստրիայի և Պրուսիայի միջև: 
Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող Թագավորական Լեհաս-
տանը, թեպետ սահմանադրություն ստացավ, ուներ սեյմ, կառավարու-
թյուն և նույնիսկ փոքրաթիվ բանակ, իրականում անկախ չէր: Լեհերի 
վիճակն անհամեմատ ավելի ծանր էր Ավստրիայի և Պրուսիայի կազմում: 
Չհամակերպվելով Լեհաստանի քաղաքական մասնատվածության իրո-
ղության հետ՝ լեհերը մշտապես ձգտում էին դուրս գալ օտար տիրապե-
տության տակից, ձեռք բերել ազատություն և վերականգնել լեհական 
պետությունը Ռեչ Պոսպոլիտայի սահմաններում: Անկախություն ձեռք 
բերելու նպատակով 1830-1831 թթ. ցարական Ռուսաստանի դեմ բռնկված 
ապստամբությունը, ինչպես նաև 1846 թ. փետրվարին Կրակովի ապստամ-
բությունը ավարտվեցին լեհերի պարտությամբ: Կրակովի հանրապետու-
թյունը վերացավ, իսկ նրա տարածքն անցավ Ավստրիային [57, 656, 657]: 

Լեհական ազգային-ազատագրական պայքարը դրանով չսահմանա-
փակվեց: 1848 թ. սկզբին լեհերը կրկին ապստամբեցին Կրակովում, 
ինչպես նաև Պոզնանում և Գալիցիայում: Սիլեզիայում և Պոմորիեում 
շարժում ծավալվեց Թագավորական Լեհաստանին միանալու համար: 
1846-1848 թթ. լեհական ազգային-ազատագրական պայքարը չվրիպեց 
հայ հասարակական մտքի ուշադրությունից, որին հիմնականում անդ-
րադարձան ազգային-պահպանողական հոսանքը ներկայացնող պարբե-
րականները: 

1848 1848 1848 1848 թթթթ. . . . ԱզատագրականԱզատագրականԱզատագրականԱզատագրական    պայքարըպայքարըպայքարըպայքարը        
1846 թ. Կրակովի ապստամբական պայքարը ավստրիական իշխա-

նությունները թեպետ ճնշեցին, այնուամենայնիվ Գալիցիայի լեհական և 
ուկրաինական հողերում, Կրակովում և Թագավորական Լեհաստանում 
վիճակը մնաց լարված: 1847 թ. «Դեմոկրատական ընկերության» 
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հետևորդները հիմնեցին նոր գաղտնի ընկերություն, որը ձեռնամուխ 
եղավ ապստամբության նախապատրաստմանը: 

Վիեննայում 1848 թ. մարտի 11-13-ի հեղափոխական իրադարձու-
թյունների արձագանքը Կրակով հասավ մարտի 15-ին, որի ազդեցության 
տակ ժողովուրդը ոտքի ելավ: Մարտի 17-ին Կրակովի բնակիչները քա-
ղաքի կառավարիչ կոմս Վ. Դայմից պահանջեցին բանտից ազատ արձա-
կել 1846 թ. ապստամբության մասնակիցներին, որը հարկադրված եղավ 
երեկոյան բավարարել նրանց պահանջը: Հաջորդ օրը ստեղծվեց կազմա-
կերպման կոմիտե՝ «Հայրենասիրական ընկերության» նախկին անդամ 
կոմս Պետր Մոշինսկու գլխավորությամբ, իսկ մի քանի օր անց ձևավոր-
վեց ազգային գվարդիա [54, 57-58, 77-79]: 

Հայ պարբերականների առաջին տեղեկությունները Գալիցիայում 
ծավալված լեհական ազգային շարժումների մասին վերաբերում են Կրա-
կովի ապստամբությանը: Արևմտահայ ազգային-պահպանողական հո-
սանքը ներկայացնող Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքարանի պաշտոնաթերթ 
«Հայաստանը» խմբագիր Հովհաննես Չամուռճյան-Տերոյենցի խմբագրման 
ընթացքում «քաղաքական լրոց կողմանէ չէր այնչափ հարուստ և ստու-
գապատում, մանաւանդ եվրոպական տէրութեանց մասին» [1, 94]: Դժվար 
է համաձայնվել այս կարծիքի հետ, քանի որ «Հայաստանի» քաղաքական 
բաժնի յուրաքանչյուր համարում բավական հանգամանորեն, եվրո-
պական մամուլի նյութերի թարգմանությամբ, զետեղվում էին քաղաքա-
կան բազմաբնույթ լուրեր ու տեղեկություններ: Դրանց վերաբերյալ թերթը 
հաճախ հստակ դիրքորոշում ուներ, որը կարևոր է հայ հասարակական 
մտքի և պարբերական մամուլի պատմության համար: Սկզբնական 
շրջանում ճշգրիտ տեղեկություններ չունենալով Կրակովի իրադարձու-
թյունների մասին և չիմանալով ոտքի ելած լեհերի պայքարի բուն նպա-
տակը՝ «Հայաստանը» բավարարվում է եվրոպական մամուլի և ստացված 
լուրերի մատուցմամբ: Դրանց վերաբերյալ թերթը դիրորոշում չի 
դրսևորում և անկողմնակալ և հավաստի պատմում է Կրակովում մարտի 
17-ին կատարված դեպքերի մասին: Թերթը գրում է, որ 1846 թ. Կրակովի 
ապստամբության ճնշումից հետո Ավստրիան վերացրեց Կրակովի 
հանրապետությունը և այն միացրեց իրեն: Կրակովցիները, տեղեկանա-
լով Վիեննայում բռնկված «խռովության» մասին, այն «իրենց համար հար-
մար առիթ» համարեցին և 10 հազար բազմությամբ գնացին կոմս Վ. 
Դայմի նստավայրն ու պահանջեցին ազատ արձակել քաղաքական բան-
տարկյալներին: Կեսգիշերին մոտ 400 բանտարկյալներ ազատվեցին, որն 
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«անպատում ուրախություն» պատճառեց քաղաքի բնակիչներին: Թերթին 
հասած լուրերով՝ Վարշավայում նույնպես «խմորում» է սկսվել, և ռուսաց 
կայսրը զինվորական պատրաստություններ է տեսնում: Անգամ եթե լուրը 
ճիշտ չէ, գրում է թերթը, ապա իրականություն դառնալու համար 
առանձնապես շատ ժամանակ պետք չէ: «Հայաստանը» հավատացած է, 
որ Թագավորական Լեհաստանում նույնպես ապստամբություն կծագի, 
թեպետ այստեղ լեհերը «ազատութիւն գտնելու համար Ավստրիայի և 
Պրուսիայի լեհացոց չափ դյուրութիւն չունին» [43]: 

«Հայաստանն» իրավացի է. Ռուսաստանի ենթակայության տակ 
գտնվող Թագավորական Լեհաստանում լեհերի համար անհամեմատ 
դժվար էր ազատություն ձեռք բերելը: 1830-1831 թթ. լեհական ապստամ-
բությունը ցարիզմն արյան մեջ խեղդեց և ազգային շարժումները ճնշելու 
նպատակով Լեհաստանում մեծ քանակությամբ զորք էր պահում: Թագա-
վորական Լեհաստանը զերծ մնաց 1846-1848 թթ. լեհական ազգային պայ-
քարից, իսկ եվրոպական 1848-1849 թթ. հեղափոխական, ազգային-ազա-
տագրական շարժումները չընդգրկեցին ցարական Ռուսաստանը, որը 
հանդես եկավ որպես եվրոպական ոստիկան և օգնեց Ավստրիային՝ 
ճնշելու հունգարացիների ազատագրական պայքարը: 

Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության «Եվրոպա» քաղաքական 
շաբաթաթերթն ի սկզբանե եվրոպական քաղաքական իրադարձություն-
ները լուսաբանելիս հստակ դիրքորոշում ստանձնեց՝ «հիմիկվան Եվրո-
պայի խռովութիւնները, իրենց բնական՝ աղէկ կամ գէշ գունովը նկարել, 
որ ընթերցողները աղէկը տեսնեն ու հետևին, գէշն իմանան ու փախչին: 
Աս ամէն դէպքերուն մէջ հաւատարմութիւնն ու ճշմարտութիւնը միշտ 
մեզի նպատակ դրած ենք» [24]: Հավատարիմ մնալով այս սկզբունքին՝ 
Մխիթարյանները լուսաբանեցին լեհերի պայքարը: 

«Եվրոպան» Կրակովից ստացված լուրերից իրազեկ էր, որ 1848 թ. 
փետրվարին «Փարիզ պատահած խռովութենե ետքը» ավստրիական 
կայսրության լեհական հողերում նույնպես հուզումներ են սկսվել: 
Մասնավորապես Կրակովում և նրա շրջակա գյուղերում «գրգռութիւն և 
ոտք ելլելու նշաններ կտեսնվեին»: Մարտի 17-ին Վիեննայից լուրեր 
ստանալուն պես Կրակովի փողոցները լցվեցին «խիտ բազմությամբ», և 
ժամը 11-ին քաղաքի բնակիչները կոմս Վ. Դայմի մոտ պատվիրակություն 
ուղարկեցին՝ խնդրելով բաց թողնել քաղաքական հանցանքի համար 
բանտարկվածներին: Ըստ թերթի՝ «ժողովրդական գրգռութիւնը վերջին 
աստիճանի հասած էր», ուստի կոմսը ընդունեց նրանց խնդրանքը, և 
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ժամը երկուսին մոտ քաղբանտարկյալներն ազատ արձակվեցին: 
Ժողովրդի ոգևորությունը և ուրախությունը չափազանց մեծ էր, որը 
«չկրնար… պատմիլ»: Ժողովուրդը «կեցցե» աղաղակելով ընդունեց կոմս 
Վ. Դայմին ու քաղբանտարկյալներին, իսկ ազգային գվարդիայի հրամա-
նատար Կաստիլիոնեին և կոմս Ադամ Պոտոցկուն իրենց ուսերի վրա 
պտտեցրեց քաղաքում: Կրակովի ուսանողները կոմս Վ. Դայմին խնդրե-
ցին թույլատրել իրենց մտնել քաղաքային զորքի մեջ և վերացնել ոստի-
կանությունը: Հավաստի ներկայացնելով Կրոկովի ապստամբների հաջո-
ղությունը, որոնք մարտի 18-ին «Հայրենասիրական ընկերության» նախ-
կին գործիչ Պյոտր Մոշինսկու գլխավորությամբ ստեղծեցին կազմակեր-
պական կոմիտե [54: 58], «Եվրոպան» գրում է. «ամեն բան խաղաղությամբ 
ավարտվեց, և ժողովուրդն առանց խռովութեան տեղերնին գացին ... և 
ուրախութիւնը ավելի շատացավ, երբ որ սահմանադրութեան լուրն ալ 
հասաւ» [17, 53-54]: «Եվրոպան» նկատի ունի Ավստրիայի կայսր Ֆերդի-
նանդ I-ի մարտի 17-ի խոստումը սահմանադրություն հռչակելու մասին, 
որն իսկապես ոգևորություն ու խանդավառություն առաջ բերեց կայսրու-
թյան ճշվող ժողովուրդների շրջանում [56, 363: 55, 61: 52, 117]: 

Մարտի 17-ին հակաավստրիական ապստամբություն սկսվեց նաև 
Լեմբերկում (Լվով), որի մասին տեղեկություններ է տալիս «Եվրոպան»: 
Թերթը գրում է, որ Գալիցիայի մայրաքաղաք Լեմբերկը «ընդհանուր պա-
տահած խռովութիւններէն բոլորին ազատ չմնաց, թէպէտ խաղաղութիւնը 
ալ շուտով տեղը հաստատուեցավ»: Թերթը պատմում է մարտի 21-ին 
Լվովի համալսարանում տեղի ունեցած իրադարձության մասին, որի ժա-
մանակ Գալիցիայի նահանգապետ կոմս Ֆրանց Ստադիոնը ուսանողնե-
րին զենք բաժանեց՝ ազգային գվարդիա կազմելու նպատակով: Այդ միջո-
ցին ժողովուրդը ներխուժեց դատարանի դահլիճ, որտեղ հանրապետու-
թյուն հռչակելու պահանջով հանդես եկավ ապստամբության ղեկավար-
ներից Դոբժանսկին: Այս լրատվության հեղինակի պատմելով՝ Յ. Դոբ-
ժանսկու շարժումներին հետևող մարդիկ կարծեցին, թե «ասիկա խենթե-
ցեր է ու բժիշկ կանչեցին» [18, 58]: 

«Եվրոպան» լուր չուներ այն մասին, որ Լեմբերկում մարտի 18-ին 
լրագրող Յան Դոբժանսկու առաջարկությամբ «Երիտասարդ Սամատիա» 
գաղտնի ընկերության անդամ Ռոբերտ Հեֆերնին և «Լեհ ժողովրդի հա-
մագործակցություն» ընկերության նախկին անդամներ Ֆրանցիշեկ 
Սմոլկան և Ֆլորիան Զեմլյակովսկին կազմել էին ավստրիական իշխա-
նություններին ուղղված մի ուղերձ: Այն լիբերալ ազգային-բուժուական 
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առաջին քաղաքական ծրագիրն էր Գալիցիայում: Ծրագիրը լեհական պե-
տության վերականգնման խնդիր չէր դնում, բայց պահանջում էր հրավի-
րել վերակազմավորված գավառային սեյմ, սահմանել բոլոր քաղաքացի-
ների հավասարություն օրենքի առաջ՝ անկախ դասային պատկանելու-
թյունից և դավանանքից [54, 58-59]: Մարտի 19-ի առավոտյան այդ 
ուղերձի տակ ստորագրեցին 12 հազար լվովցիներ, իսկ երեկոյան նա-
հանգապետ Ֆ. Ստադիոնը ցուցարարներին հավաստիացրեց, որ ուղերձն 
անհապաղ կուղարկվի Վիեննա: 

Մարտի 21-ին, համաձայն Ֆ. Ստադիոնի կարգադրության, Լվովում 
արգելվում էին ժողովները, հավաքույթները, առանց թույլտվության զենք 
կրելը: Երեկոյան Ֆ. Ստադիոնը ռատուշայում նույն օրը կազմած քաղա-
քացիական կոմիտեին կոչ արեց ինքնալուծարվել, որը կատարվեց 
առանց փոքր-ինչ դիմադրության: Լեհական պատվիրակությունը միայն 
մարտի 26-ին ուղևորվեց Վիեննա՝ ուղերձը կայսրին հանձնելու համար: 
Պատվիրակությունը գլխավորում էր իշխան Եժի Լյուբովսկին, պատվի-
րակության 46 անդամների ճնշող մեծամասնությունը բուժուազիայի ներ-
կայացուցիչներ էին: Վիեննայում այս պատվիրակությանն ընդունեց ներ-
քին գործերի նախարար Ֆրանց Պիլլերսդորֆը, որին ապրիլի 6-ին նոր 
ուղերձ հանձնվեց: Նրանում լեհական պահանջների իրականացումը 
կապվում էր ոչ թե ավստրիական իշխանությունների, այլ լեհական ազ-
գային կոմիտեի հետ, որը պիտի ստեղծվեր ավստրիական իշխանություն-
ների հովանու ներքո [54, 59-61]: 

Գալիցիայի հետագա իրադարձությունների մասին «Եվրոպան» 
պատմում է, որ Գալիցիայից ու Կրակովից շատ երիտասարդներ գնում են 
Պոզնան, որպեսզի լեհական գնդեր կազմեն: Թերթի գնահատմամբ՝ Գալի-
ցիայում «դեռ ապստամբական շարժում ու զէնքով ոտք ելլել չեղավ, և թէ 
ժողովրդի ազնիվ մասը, քաղաքացիներն ու գեղացիները Ավստրիայի 
հետ միաբան են» [20, 66]: «Եվրոպան» իրավացի է այնքանով, որ 1848 թ. 
մարտին Գալիցիայում, ի տարբերություն Պոզնանի, ընդհարումներ տեղի 
չունեցան: Գյուղացիությունը չաջակցեց շլյախտայի և բուժուական դեմոկ-
րատների պայքարին [54, 63]: 

Կալկաթահայ «Ազգասեր արարատյան» թերթը լեհերի պայքարը 
լուսաբանում է եվրոպական պետությունների անվտանգության և, հատ-
կապես, ցարական Ռուսաստանի տեսանկյունից: Թերթի խմբագիր, 
ազգային-պահպանողական հոսանքի երևելի դեմքերից Մեսրոպ 
Թաղիադյանը լեհերի պայքարին անդրադառնում է ռուսամետ դիրքերից: 
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Նա թարգմանաբար ամբողջությամբ տպագրում է ռուսաց կայսր Նիկոլայ 
I-ի՝ 1848 թ. մարտի 14-ի հրովարտակը, որտեղ դատապարտում էր 
Եվրոպայի արևելքում ծագած խռովություններն ու ապստամբություն-
ները: Նշվում էր, որ ինչպես 1831 թ., այնպես էլ 1848 թ. լեհերի ապստամ-
բության պատճառով «զգրոհս այլոց օտարոտեաց, անզգաեաց, 
փախստէից, և անառարկելոց միանգամայն՝ որջանայ անդանօր սպառնո-
ղական իմն դրութեամբ» [5, 216]: 

Ավստրիական կայսրության մայրաքաղաքում լույս տեսնող 
«Եվրոպան» մեծ տեղ է հատկացնում Գալիցիայում և հատկապես Կրա-
կովում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսաբանմանը: Լեհական 
ապստամբության վերաբերյալ պարբերականի դիրքորոշումն սկզբնա-
կան շրջանում քողարկված ավստրիամետ է: Թերթը լեհերին չի հանդի-
մանում բարձրացրած ապստամբության համար, բայց և չի նշում նրանց 
պայքարի նպատակը և բավարարվում է համակողմանի լուրեր տպագրե-
լով: «Եվրոպան» գրում է ապրիլի 6-ին Փարիզում սլավոն ժողովուրդների 
«ազատութեան համար ընկերութիւն» ստեղծվելու մասին, որին անդամա-
գրվել են նաև լեհերը, որ յուրաքանչյուր օր 60-80 լեհեր Ֆրանսիայից, 
Բելգիայից և այլ վայրերից գալիս են Կրակով, քանի որ «կարոտութեան 
մեջ են, ու … առջևնին՝ իրենց հայրենիքը (Ռուսի Լեհաստանը) գոցուած 
է» [19, 63: 20, 66: 2, 170-171]: 

Այս պայմաններում, ըստ «Եվրոպայի»՝ լեհերն անարգել միայն Կրա-
կով են գալիս, քանի որ իրենց հայրենիքը՝ Ռուսաստանի տիրապետու-
թյան տակ գտնվող Թագավորական Լեհաստանը, փակ է: Թերթն իրա-
վացի է այն առումով, որ ապրիլի առաջին օրերին Կրակով ժամանեցին 
մոտ 800 վտարանդիներ: Այստեղ եկան նաև Կենտրոնական դեմոկրա-
տական ընկերության անդամներ Վիկտոր Հելտմանը և Լեոն Զենկովիչը, 
որոնք ակտիվացրին տեղի դեմոկրատական կազմակերպությունների 
գործունեությունը [54, 61-62]: 

Հավաստի լրատվություն տալով լեհ վտարանդիների ժամանման 
մասին՝ «Եվրոպան» միաժամանակ անտեսում է այն պարզ իրողությունը, 
որ միայն Թագավորական Լեհաստանը չէր լեհերի հայրենիքը, այլ 
Ավստրիայի տիրապետության տակ գտնվող Կրակովը և Պրուսիայի կազ-
մում գտնվող Պոզնանը նույնպես: Այնուհետև թերթն առաջ է քաշում այն 
միտքը, որ լրջմիտ լեհերը «միայն Ավստրիայի հետ միանալով ասկե ետքը 
կրնան Լեհաստան ազատել ու խաղաղություն գտնել» [21, 71]: Վիեննայի 
Մխիթարյանների կարծիքով Պրուսիայի և Ռուսաստանի տիրապետու-
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թյան տակ գտնվող լեհերն այդ հնարավորությունից զուրկ են: 
«Եվրոպայի» դատողությունը հենված է այն բանի վրա, որ Պոզնանում 
լեհական ապստամբություն է բռնկվել, իսկ Ռուսաստանն Ավստրիայի 
հետ իր սահմանները, լեհերի ապստամբությունից ահաբեկված, այնպես 
է փակել, կարծես «Չինաստանի պարիսպը քաշված է» [22, 81]: Հետևա-
պես, լեհերի միակ հնարավոր տարբերակն Ավստրիայի կազմում խաղաղ 
ապրելն ու չըմբոստանալն է, ակնարկում է թերթը: 

Զմյուռնահայ «Արշալույս արարատյանի» տեղեկություններով՝ 
Ռուսաստանը «մեծ փութով զինուորական պատրաստութիւններ ի գործ 
կըդնէ» Եվրոպայում տեղի ունեցող «անակնուելի դիպուածոց և խռովու-
թեանց նպատակով Ռուսաստանը Պրուսիայի և Լեհաստանի սահմանին 
150 հազար զորք է կենտրոնացրել» [7]: 

Կալկաթահայ «Ազգասերի» կարծիքով ազատության համար պայ-
քարի ելած մարդիկ ամենից առաջ հայրենասերներ ու ազգասերներ են, 
բայց «ազգասիրութիւնը առանց գործոց դի անկենդան է» [3]:  

«Հայաստանն» իրավացիորեն գրում է, որ ապստամբ լեհերն «ազա-
տություն կուզեն», բայց չի դրվատում նրանց ազատատենչությունը: 
Թերթի պատմելով՝ պայքարի ելած ապստամբ լեհերը «Ազատության 
ժամանակն է և մենք ազատ պիտի լինենք ասելով օրինավոր ճամփա 
բռնելուն տեղը» հարձակվում են կալվածատերերի վրա, հրդեհում են 
նրանց ունեցվածքը: Նրանք «դավաճանությամբ» մարդիկ են սպանում, 
«հափշտակություններ» կատարում և անգամ իրար կոտորում: Պրուսիա-
յում այս կարգի «անկարգությունների» հետևանքով շատ լեհեր փախչում 
են Բեռլին, իսկ Պոզնանում ազատություն չգտնելով՝ հիմա էլ անցնում են 
Գալիցիա և Կրակով [44]: Թերթի ստացած տեղեկություններով ապրիլին 
Գալիցիայից եկած «լուրերն աղեկ չեն», քանզի Կրակովում 5 հազար, իսկ 
Լեմբերկում 2 հազար զինված մարդիկ պատրաստ են զենք կիրառել ու 
լեհերին աջակցել [45]: 

«Եվրոպայի» և «Հայաստանի» լրատվություններն ապրիլին Կրակո-
վում լեհ վտարանդիների կուտակման մասին հավաստի են. նրանց գալը 
նպաստեց տեղի ժողովրդավարական տարրերի աշխուժացմանը: Ապրի-
լին Վիեննայում գտնվող լեհական պատվիրակության գործունեությունը 
վերածվեց զավեշտի: Ֆ. Պիլլերսդորֆն ամեն կերպ ձգձգում էր լեհերին 
պատասխան տալը, որոնց հետ անպտուղ բանավեճ էր սկսել Գալիցիա-
յում ավստրիական աստիճանավորների առավելությունների ու թերու-
թյունների շուրջը: 
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«Հայաստանը», անդրադառնալով լեհերի խնդրագրերին, նշում է, որ 
Գալիցիայի լեհերը մարտի 18-ին և ապրիլի 6-ին Ավստրիայի կայսրին 
«աղերսագիր» ներկայացրին և «ավստրիական սահմանադրության հովա-
նավորության տակը բոլոնացոց (լեհերի – Ֆ. Մ.) ազգային կառավարու-
թյան ատյան դրվեցավ, ազգային խորհուրդ անունով»: Թերթը ներկայաց-
նում է այս խորհրդի գործունեության նպատակը, նրա լիազորություն-
ների շրջանակը և սոցիալական կազմը՝ նշելով, որ նրանում աշխարհիկ 
մարդկանց ու ազնվականներից բացի կան նաև հոգևորականներ [47]: 
«Հայաստանը» նկատի ունի ապրիլի 5-ին Կրակովի համալսարանում իր 
գործունեությունը վերսկսած «Քաղաքացիական կոմիտեն», որն անվանա-
փոխվեց «Ազգային կոմիտե»: Ապրիլի 13-ին Լվովում ստեղծվեց 
«Լեհական կոմիտե», որի ներսում քաղաքական ակտիվ խմորումներ 
ընթացան: Այս կոմիտեներում ընդգրկվեցին նաև մի խումբ հոգևորական-
ներ [54, 62], որոնք, «Հայաստանի» պատմելով, ժողովականներից զատվե-
լով, առանձին գրությամբ դիմեցին Գալիցիայի բնակիչներին՝ կոչ անելով 
«բռնության և զենքի ճամփա չբռնեն, թե որ Բոլոնիա ազատությունը և 
անկախությունը ձեռք ձգել կուզե՝ հանդարտ եղանակով Ավստրիայի կա-
ռավարությունից խնդրելու է» [47]: 

«Հայաստանն» այն կարծիքին է, որ եթե լեհերը բռնությունների 
ճանապարհը չընտրեին, ապա «Ավստրիայի և Պրուսիայի տերություն-
ները… կրնային իրենց կամավը և խորհրդով ասոնց անկախություն և 
ազատություն շնորհիլ» [47]: Թերթն ակնհայտ սխալվում է, քանի որ 
Ավստրիան և Պրուսիան նման մտադրություն բոլորովին չունեին: 
Ավստրիական իշխանությունները, հասկանալով, որ լեհ ապստամբներին 
պառակտելու լավագույն միջոցներից մեկը գյուղացիության պահանջը 
բավարարելն է, Գալիցիայում կոռը վերացրին արտակարգ շտապողակա-
նությամբ:  

Կոռի վերացումը բուռն դժգոհությամբ ընդունեց լեհ ազնվականու-
թյունը. դա լուրջ հարված էր նաև բուժուական դեմոկրատների համար, 
քանզի ժողովուրդը հասկացավ, որ կոռը վերացրեց ոչ թե շլյախտան, այլ 
ավստրիական արքունիքը: Դրանից հետո Ավստրիան սկսեց զորք 
կուտակել Կրակովում՝ պատճառաբանելով, թե դա արվում է ռուսական 
զորքերի հնարավոր հարձակումից պաշտպանվելու համար: Ապրիլի 25-
ին Կրակովի կառավարիչ Վիլհելմ Կրիգի կարգադրությամբ սահմանում 
ձերբակալվեցին հայրենիք վերադարձող մի խումբ լեհ վտարանդիներ:  

«Եվրոպան» մանրամասնություններ է ներկայացնում ապրիլի 25-26-
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ի Կրակովի իրադարձությունների մասին: Թերթի պատմելով՝ Փարիզից 
վտարանդված լեհերը մտադիր էին ապստամբել և այդ նպատակով 
ընտրեցին Կրակովը, որի բնակիչները «Ավստրիայի դեմ բնական ատելու-
թյուն ունեն»: Թերթն ապստամբության պատճառը համարում է Վ. Կրիգի 
կարգադրությունը՝ Ավստրիայի հպատակ չհանդիսացող լեհերին Կրա-
կով չթողնելու մասին: Վրդովված լեհերը հարձակվեցին Վ. Կրիգի տան 
վրա ու հարկադրեցին նրան թույլատրել Փարիզից եկած 8-9 հարյուր 
վտարանդիների մուտքը Կրակով: Պատանդ վերցված Վ. Կրիգին, երեք-
ժամյա բանակցություններից հետո, ապստամբները զիջեցին քաղաքա-
պետին օգնության եկած ազգային գվարդիայի հրամանատար ֆելդմար-
շալ-լեյտենանտ Կաստիլյոնեին: Վերջինս, ապրիլի 26-ին Վ. Կրիգից ստա-
նալով իշխանությունը, հայտարարեց, որ չեղյալ է հայտարարում նախորդ 
օրվա կարգադրությունները, և սկսեց ռազմական նախապատրաստու-
թյուններ տեսնել: «Ասոր վրա ժողովուրդը անանկ կատղեցավ,– գրում է 
թերթը,– որ ժամէ ժամ ապստամբութեան փրթելուն կսպասէր» [22, 81]: 

Առիթը չուշացավ, և կեսօրին, երբ ավստրիացիները Կրակովի 
արվարձան Պոդգուժում ցրեցին տոնավաճառը, իսկ Կազիմեժում կրակ 
բացեցին ու վիրավորեցին մի քանի բնակիչների, լեհերը զենք վերցրին: 
Այս մասին քաջատեղյակ «Եվրոպան», հավաստի ներկայացնելով 
Կրակովի իրադարձությունները, մանրամասն պատմում է նաև ապրիլի 
26-ի զինված ընդհարման, լեհերի համառ դիմադրության, մարդկային 
կորուստների, կրած պարտության և կնքած անձնատվության պայման-
ների մասին: Չնայած պարտությանը, «Եվրոպայի» կարծիքով «շատ տա-
րակուսական է», որ լեհերը դադարեցնեն իրենց պայքարը, քանի որ 
«մեծեն մինչև պզտիկ, նույնիսկ եկեղեցականներն օտար լուծը վրաներեն 
նետելու խելքով են, ու ավստրիացւոց դեմ սաստիկ ատելութիուն մ' 
ունին» [22, 81]: 

Այս լրատվության մեջ ակնհայտ փոխվում է պարբերականի վերա-
բերմունքը: Եթե մինչ այդ «Եվրոպան» առհասարակ չէր շոշափում լեհերի 
ըմբոստության պատճառը, ապա այժմ բացահայտ գրում է, որ նրանք 
պայքարում են օտարի՝ այսինքն ավստրիացիների լուծը թոթափելու 
համար, և որ այդ պայքարը համազգային է: Մշտապես զուսպ, չափավոր, 
զգուշավոր և անկողմնակալ «Եվրոպան» այս անգամ լեհերի ապստամ-
բությունը ներկայացնում է ազատ ու անկաշկանդ լրատվությամբ: Թերթն 
առաջին անգամ բացահայտ գրում է ավստրիական լուծը թոթափելու 
մասին: Ավստրիամետ «Եվրոպայի» լրատվության ոճը ճնշվող լեհ 
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ժողովրդի պայքարի մասին փոխվում է: Պատճառն ամենայն հավանա-
կանությամբ ապրիլի 25-ի կայսրական սահմանադրությամբ երկրում 
գրաքննության վերացումն էր, որը թերթին հնարավորություն էր տալիս 
մետտեռնիխյան բռնապետության թոթափումից հետո գրել ավելի ազատ 
ու համարձակ: Հետագայում, երբ ավստրիական կառավարությունում 
վիճակը կայունացավ, ու արքունիքը սկսեց ճնշել ազատագրական 
շարժումներն ու հաղթանակ տանել, «Եվրոպան» առաջվա պես դարձավ 
զգույշ իր լրատվություններում, դադարեց դրանց մասին մեկնաբանու-
թյուններ անելուց և ամբողջ պայքարը ներկայացրեց բացառապես 
ավստրիական կայսրության շահերի տեսանկյունից:  

Գրաքննության վերացման պայմաններում «Եվրոպան», չբավարար-
վելով լեհական ազատագրական պայքարը հնարավորին չափ ճշմար-
տացի լուսաբանելով, անդրադառնում է նաև եվրոպական երկրներում, 
մասնավորապես՝ Ֆրանսիայում ապստամբության արձագանքներին [22, 
81]: Թերթը պատմում է, որ մարտի 26-ին Ֆրանսիայի խորհրդարան գնա-
ցած 60 հազար ցուցարարներ արտաքին գործերի նախարար Ալֆոնս 
Լամարթինին պահանջ ներկայացրին՝ լեհ ապստամբներին զինված 
օգնություն ցույց տալ և օգնել վերականգնելու լեհերի թագավորությունը: 
Նախարարը ցուցարարներին հավաստիացրեց, որ Ֆրանսիան «Լեհերուն 
ամէն կերպով սեր կը ցուցանէ», բայց ժամանակ է պետք այդ պահանջի 
«կերպը որոշելու» համար, որպեսզի «Լեհաստան իր հին պայծառու-
թեանը հասնի» [19, 62]: Հավաստի ներկայացնելով Ֆրանսիայի հանրա-
պետության ժամանակավոր կառավարության դիրքորոշումը լեհական 
ապստամբության և լեհական թագավորության վերականգնման հար-
ցում՝ պարբերականը մանրակրիտ լուսաբանում է նաև Ֆրանսիայի 
խորհրդարանի՝ 1848 թ. մայիսի 25-ի նիստը, որի «գլխավոր խոսակցու-
թիւնը լեհերուն ազատութեան վրայ էր»: 

Օրենսդիր ժողովի նիստում Ա. Վալևսկին հանդես եկավ Լեհաս-
տանին օգնելու օգտին, իսկ Վավյեն առաջարկեց քվեարկությամբ հաս-
տատել Ա. Վալևսկու առաջարկությունը: Նրա կարծիքով ճիշտ կլինի 
նորից վերականգնել լեհական թագավորությունը, քանի որ Լեհաստանի 
բաժանումը «Եվրոպայի մեջ մշտնջենավոր գժտութեան նյութ է դարձել» 
[23, 99]: «Եվրոպան» նկատի ունի Ալեքսանդր Վալևսկուն, որը Նապոլեոն 
Բոնապարտի և լեհ իշխանուհի Մարիա Վալևսկայայի որդին էր: Նա 
1830-1831 թթ. լեհական ազատագրական պայքարի մասնակից էր, իսկ 
Նապոլեոն III-ի կառավարման տարիներին դարձավ Ֆրանսիայի արտ-
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գործնախարար, պետական քարտուղար և Օրենսդիր ժողովի նախագահ: 
«Եվրոպան» և «Հայաստանը» ամբողջությամբ տպագրում են Օրենս-

դիր ժողովի պատգամավորների հարցապնդմանը Ա. Լամարթինի տված 
հանգամանալից պատասխանը: Սակայն, եթե «Հայաստանը» բավարար-
վում է հունիսի 12-ի համարում սոսկ նրա ելույթը տպագրելով, ապա 
«Եվրոպան» անդրադառնում է լեհերի հարցի մասին խորհրդարանական 
ողջ քննարկումներին: Թերթի պատմելով՝ Ա. Լամարթինը կտրականա-
պես մերժում էր Ֆրանսիայի զինված միջամտությունը լեհական հար-
ցում՝ պատճառաբանելով, որ դա նշանակում է «երկրորդ անգամ Մոսկ-
վայի վրա արշավանք անել»: Նրա համոզմամբ՝ Լեհաստանը պետք է 
«Գերմանիայի ձեռքովն ազատվի և ոչ թե Ֆրանսիայի»: Անդրադառնալով 
մյուս ելույթներին և հատկապես Վավյենի և Ա. Վալևսկու նոր առաջար-
կություններին՝ «Եվրոպան» գրում է, որ այս հարցի կապակցությամբ 
քվեարկություն տեղի չունեցավ, և «ժողովքը անոնք ամենն ալ արտաքին 
գործոց համար ընտրեալ ժողովքին հանձնեց» [23, 99]: 

Եթե «Եվրոպան» բավարարվում է՝ ներկայացնելով ֆրանսիական 
խորհրդարանի քննարկումները, ապա «Հայաստանը» փորձում է 
բացատրել ֆրանսիական կառավարության մերժման պատճառը: Թերթի 
կարծիքով՝ Կրակովի լեհերի «վրեժխնդրութեան ոգով իրենց երկիրը 
գտնված ավստրիացիները ջարդելնին, մեկ մեկ գեշություն են, որ ասոնք 
ունենալով ազատ եղողը իր ազատութիւնը աղեկի գործածելիք չունի»: 
Սրանից ելնելով՝ թերթը եզրակացնում է, որ ֆրանսիացիներն «ասոնք 
մտածելով՝ օտար ազգաց օգնութիւն տալեն ետ կենան նե՝ իրենց հասա-
րակապետական կառավարութիւնը կզորանա և աշխարհի խաղաղու-
թյանն էլ նվազություն չըլլար» [46]: 

«Հայաստանի» վերլուծությունը ճիշտ է այնքանով, որ ֆրանսիական 
կառավարությունն իր շահերն ու խնդիրներն ուներ Եվրոպայում և բնավ 
չէր մտածում ոչ միայն լեհերին, այլև իրենցից օգնութուն ակնկալող իտա-
լացիներին, հունգարացիներին ու վալախներին սատարելու մասին: 

«Եվրոպայի» դիտարկմամբ՝ եթե ֆրանսիական կառավարությունը 
պարզապես խուսանավում էր ապստամբ լեհերից, ապա Ռուսաստանը 
լրջորեն անհանգստացել է նրանց շարժումից: Թերթի գնահատմամբ՝ 
ռուսական զորքերն ամուր փակել են Պրուսիայի և Գալիցիայի սահման-
ները, խիստ հսկողության տակ են պահում սահմանակետերը և թույլ չեն 
տալիս ազատ տեղաշարժվել: Միաժամանակ ռուսաց կայսրը իր դժգոհու-
թյունն է արտահայտել եվրոպական մի շարք երկրների բռնած դիրքի կա-
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պակցությամբ: Նիկոլայ I-ը «Գաղղիացվոց և Գերմանացվոց վրա շատ 
խիստ կխոսի, անոնց ազատութիւնները՝ անիշխանութեան կկանչե, և 
բոլոր ռուսները կհորդորե, որ հավատո, կայսեր ու հայրենյաց համար 
պատերազմի պատրաստվին» [19, 63]: 

Լեհական ապստամբության կապակցությամբ եվրոպական տերու-
թյունների դիրքորոշմանը համառոտ անդրադառնում է կալկաթահայ 
«Ազգասեր» թերթը: Պարբերականի դիտարկմամբ՝ «Աւստրէական Լեհաս-
տան յոտն յարեաւ. և կարծի թէ Ռուսիա զկողմն անելոց իցէ Դանիեաց՝ և 
կռիւ նոցա ընդ Գերմանիա թանձրանայ» [4]: «Եվրոպան» Ռուսաստանի 
անհանգստությունը բացատրում է նաև պրուսական իշխանությունների 
տեսանկյունից: Ըստ թերթի՝ Պրուսիայում առհասարակ մտածում են, որ 
Ռուսաստանի հետ պատերազմն անխուսափելի է, քանի որ Ռուսաս-
տանը չի ցանկանում իր սահմանակից երկու երկրներում «ազատություն 
ու սահմանադրություն լինի»: Ռուսաստանը նաև անհանգստանում է, որ 
երկրի ներսում էլ ռուսները կարող են սահմանադրություն պահանջել: 
Միաժամանակ Լեհաստանը, տեսնելով, որ Ավստրիայի և Պրուսիայի 
իշխանության տակ գտնվող լեհերը ազատություններ են ստանում, «ոտքի 
կելլե, մեկալներուն հետ կմիանա և իր ճանկեն կազատի» [19, 63]: 

«Եվրոպայի» այս մեկնաբանությունը միանգամայն ճիշտ է: Ռուսաս-
տանը 1848 թ. գարնանը լրջորեն ընդունում էր Պրուսիայի հետ պատե-
րազմելու հավանականությունը և դեպի սահմանը շարժեց լրացուցիչ 
զորամիավորումներ: Ռուսաստանը միաժամանակ նախազգուշական 
քայլեր ձեռնարկեց նաև Թագավորական Լեհաստանում. Վարշավա զորք 
մտցրեց ու համալրեց զորանոցները: Ի. Պասկևիչը ոստիկանությանը 
հանձնարարեց հետապնդել ու ձերբակալել ապստամբական լուրեր տա-
րածողներին [54, 78]: 

Ռուսաստանի այս ձեռնարկումների մասին «Եվրոպան» քաջատեղ-
յակ էր: Թերթը գրում է, որ Ռուսաստանը «Լեհաստանին սահմանը աղեկ 
բռնած ու գոցած է», իսկ Ավստրիայի սահմանից երկու մղոն հեռավո-
րության վրա 120 հազար զորք է կուտակել: Թագավորական Լեհաստանի 
կառավարիչ գեներալ Իվան Պասկևիչը Վարշավայի բնակիչներին կտրա-
կանապես արգելել է ժողովներ և հավաքներ անցկացնելը՝ սպառնալով 
խիստ պատժել: Թերթը տպագրում է նաև Նիկոլայ I-ի հայտարարու-
թյունը, «թէ բոլոր լեհերը կկոտորեմ ու Լեհաստան անապատ կդարձնեմ, 
ազատ չեմ ըներ» [20, 66]: 

Ռուսաստանին հարկ չեղավ Թագավորական Լեհաստանում զորք 
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կիրառել, քանի որ այնտեղ ապստամբություն չբռնկվեց: Կրակովի 
ապրիլի 25-26-ի ապստամբությունը ժողովրդական զանգվածների 
տարերային ելույթ էր: 1848 թ. ապրիլի Պոզնանի կոմիտեն Ֆլորիան 
Դոմբրովսկու գլխավորությամբ Կսյոնժում ապստամբություն բարձրաց-
րեց, որը պրուսական բանակը ճնշեց: Ապրիլի 30-ին Միրոսլավի կռվում 
պարտություն կրեց նաև Լ. Մերոսլավսկին: Մայիսի 9-ին լեհ ապստամբ-
ները հարկադրված անձնատուր եղան Բարդոյում [54, 44-45]: Արևմտա-
հայ պարբերականները Պոզնանի ապստամբական կարճատև պայքարին 
առանձնապես չեն անդրադառնում: 1848 թ. ապրիլյան պայքարի օրերին 
հակաավստրիական ելույթներ տեղի ունեցան նաև Լվովում, Տարնովում, 
Բոխնյայում և Ստանիսլավում: Դրանցից առավել հիշարժան է Լվովի 
ապստամբությունը: Այստեղ ապրիլի 25-ին հավաքված դասային ժողովը 
նահանգապետ Ֆ. Ստադիոնը հայտարարեց ցրված: Ի պաշտպանություն 
«Ռադա Նարոդովիի»՝ հանդես եկան քաղաքային ներքնախավերը, և 
Ռադան շարունակեց իր գործունեությունը:  

Շուտով ռադաներ ստեղծվեցին նաև ուկրաինացիներով բնակեցված 
Արևելյան Գալիցիայում, որտեղ ուկրաինացիները հանդես էին գալիս 
Գալիցիան լեհական և ուկրաինական հատվածների բաժանելու օգտին: 
Գալիցիայի բաժանման հարցը 1848 թ. հունիսին քննարկվեց Պրահայում 
կայացած սլավոնական համագումարում, որտեղ միասնական դիրքորո-
շում չկայացավ [54, 71-72]: 1848 թ. լեհական ապստամբությունը հիմնա-
կանում ավարտվեց գարնանը, սակայն առանձին վայրերում տարերային 
ելույթները չդադարեցին: 

Հստակ լրատվություն ունենալով լեհ ապստամբների առանձին 
ելույթների մասին՝ «Եվրոպան» գրում է, որ լեհերը մտադիր են Ավստ-
րիայի և Հունգարիայի հակամարտությունից օգտվել: Թերթը տեղեկաց-
նում է Լվովում լեհ գեներալներ Տվերնիցկու և Յուզեֆ Բեմի շուրջը 
ապստամբների համախմբման մասին: Գալիցիայից այս կապակցությամբ 
ստացված լրատվության համաձայն՝ ապստամբ լեհերն այստեղ հաջողու-
թյուն չեն ունենա, ինչպես չունեցան 1846 թ., քանի որ գյուղացիները 
նրանց չեն վստահում, իսկ բանվորներն ու ուսանողները սիրով չեն 
ընդունել Ավստրիայի կողմն անցած Խորվաթիայի կառավարիչ Իոսիպ 
Ելաչիչի հաղթությունները պայքարի ելած հունգարների նկատմամբ [25, 
180]: 

Սա հավաստի լրատվություն է, քանզի 1848 թ. օգոստոսին Լվով 
եկած Յուզեֆ Բեմը կարճ ժամանակամիջոցում համոզվեց, որ իր 
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ապստամբական ծրագրերն այստեղ իրականացնել հնարավոր չէ: Չկա-
րողանալով ստանալ տեղի ազգային գվարդիայի աջակցությունը՝ նա 
ավստրիական իշխանությունների դեմ իր պայքարը շարունակեց նախ 
Վիեննայում, ապա՝ Հունգարիայում [54, 74: 53, 173-175-176]: 

Գալիցիայում հակաավստրիական ելույթ տեղի ունեցավ նաև 1848 թ. 
նոյեմբերին, որին անդրադառնում են արևմտահայ պարբերականները: 
«Հայաստանի» պատմելով՝ նոյեմբերի 1-ին Լեմբերկում «ահագին խռովու-
թյուն» տեղի ունեցավ կայսրական զինվորների և ազգային պահապան-
ների միջև: Թերթը մանրամասնորեն ներկայացնում է կռվի ամբողջ 
ընթացքը և անձնատվության պայմանները: «Հայաստանն» այս մասին 
պատմում է անկողմնակալ ու չի հանդիմանում ապստամբած լեհերին 
[48, 49]: Դա պայմանավորված է նրանով, որ թերթը բացառապես խմբա-
գիր Հ. Չամուռճյան-Տերոյենցի «մտքերի ու հայացքների արտահայտու-
թյունը» չէր: Որքան էլ նա, որպես խորագիտակ և եռանդուն հրապարա-
կախոս, փորձում էր խմբագրել թերթի ազատախոհ աշխատակիցների, 
հատկապես երկրորդ խմբագրի՝ ազատամիտ հայացքներ ունեցող երի-
տասարդ Մկրտիչ Աղաթոնի հոդվածներն ու ակնարկները, այնուամենայ-
նիվ ժամանակ առ ժամանակ հարկադրված էր նրանց հետ ունեցած տա-
րաձայնություններում զիջել: «Հայաստանի» աշխատակիցներ Մ. Աղա-
թոնը, Սերովբե Վիչենյանը (Սերվիչեն), Նիկողոս Զորայանը «ակներև 
ակնածանքով և խանդաղտանքով էին վերաբերում» եվրոպական ճնշվող 
ժողովուրդների պայքարին: Հ. Չամուռճյան-Տերոյենցը «մեծագույն անբա-
վականությամբ էր տպագրում» նրանց հոդվածները [2, 183-185], որոնք ոչ 
միայն անկողմնակալ էին, այլև երբեմն քողարկված համակրանք էին 
դրսևորում ազատության համար ոտքի ելած ժողովուրդների, այդ թվում՝ 
լեհերի պայքարի նկատմամբ: 

Մինչդեռ «Եվրոպան» լեհերի պայքարը ներկայացնելիս իր լրատվու-
թյունում երբեմն կորցնում էր անաչառությունը: Թերթը Լեմբերկի 
ապստամբության պատճառը համարում է հրեաներին, որոնք սուտ 
լուրեր են տարածել, թե հունգարացիները հաղթել են ավստրիական 
գեներալ Արթուր Վինդիշգրեցին ու հասել Վիեննա: Այնուհետև առաջ է 
քաշում այն վարկածը, որ «Գոշութին գործակալները հոստեղաց արմա-
տականներին ոտքի հանել ուզեցին, որպեսզի ինչպես հոկտեմբերի 6-ին 
Վիեննայում, այնպես էլ «այստեղ զորքի դեմ ելլեն»: Նկարագրելով 
ապստամբության ընթացքը՝ թերթը գրում է, որ կայսրական զորքը 
Համերշտայնի գլխավորությամբ ճնշեց այս ելույթը [26, 192]:  
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Նոյեմբերի 1-2-ի Լեմբերկի դեպքերը ճիշտ այնպիսին էին, ինչպիսին 
Կրակովի ապրիլի 25-26-ի ապստամբությունը: Այն տարերային, անկազ-
մակերպ և պաշտպանական բնույթի ելույթ էր, որը չուներ ղեկավարու-
թյուն, գործողությունների հստակ ծրագիր: 1848 թ. լեհական ապստամ-
բությունը թեև պարտություն կրեց, սակայն ընդհանուր առմամբ կարևոր 
էջ գրեց լեհ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմության մեջ: 

Ապստամբության պարտությունից հետո լեհերը չդադարեցրին 
իրենց պայքարը ավստիական կայսրության դեմ: Մեծ թվով լեհ կամա-
վորներ բանաստեղծ Ադամ Միցկևիչի հորդորով լեգիոններ կազմեցին ու 
միացան հունգարացիների և իտալացիների պայքարին, որը նույնպես 
ուղղված էր Ավստրիայի դեմ և նպատակ էր հետապնդում ձեռք բերել 
անկախություն: Լեհերը մտածում էին, որ ավստրիական կայսրությունը 
դրանից կթուլանա, ինչը կթեթևացնի իրենց խնդիրը ինքնուրույնություն 
ձեռք բերելու և կորցրած պետականությունը վերականգնելու գործում: 

Անդրադառնալով լեհերին սպասվող հեռանկարներին՝ «Եվրոպան» 
զետեղում է գերմանական լրագրերից մեկի հոդվածը, որը գնահատական 
էր տալիս նրանց պայքարին: Այս լրագիրն առաջ էր քաշում այն միտքը, 
որ պայքարի ելած և պետականությունը վերականգնել ցանկացող լեհերն 
իրենց հաշվարկներում սխալվել են: Ապստամբության պարտությունից 
հետո նրանց ամենուրեք ընդունում են «իբրև խռովարար»: Անգամ նրանց 
«բարեկամ» ֆրանսիացիները վերջերս որոշել են դադարեցնել լեհ 
վտարանդիների մուտքը Ֆրանսիա, իսկ Ավստրիան ապստամբական 
շարժման մասնակից լեհերին իր երկրից դուրս է հանում: Դրա հետևանքով 
շատ լեհեր, այդ թվում «երևելի մարդիկ», այս ու այն կողմ են ցրվել, իսկ 
լեհերը գրեթե ամեն տեղ թշնամիներ են ձեռք բերել: Լեհերը «որչափ 
իմաստությամբ գործած կլինեին,– գրում է լրագիրը,– եթե ներքուստ 
հանդարտությամբ ծաղկելու առաջ երթալու, ներքուստ զորանալու փույթ 
տանեին և բուն իրենց երկրին մեջ ամփոփ նստեին, որով ժամանակին՝ 
օրինավոր ու անվնաս կերպով շատ բաներ կրնային գլուխ հանել» [32]:  

«Եվրոպան» գերմանական թերթի այս դատողության վերաբերյալ 
կարծիք չի արտահայտում և սոսկ գերադասում է այն ներկայացնել: 
Միապետական կարգերի պահպանման կողմնակից Մխիթարյանները ոչ 
միայն լեհական, այլև եվրոպական ճնշվող բոլոր ժողովուրդների ազա-
տագրական պայքարը լուսաբանելիս երբեմն բացահայտ, երբեմն էլ՝ 
քողարկված ձևով, դրսևորում են իրենց անհամաձայնությունն ապստամ-
բական շարժումների հետ: Տպագրելով գերմանական լրագրի վերոհիշյալ 
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հոդվածը՝ «Եվրոպան» տվյալ դեպքում նպատակ չէր հետապնդում 
բազմակողմանի դարձնել իր լրատվությունը, չնայած դրան միշտ ձգտում 
էր: Թերթը քանիցս ընդգծում է, որ կարևորում է հատկապես պաշտոնա-
կան լրատվությունները, բայց այս դեպքում հարկ չի համարում նույնիսկ 
հիշատակել գերմանական լրագրի անվանումը: «Եվրոպան» երբեմն 
հրաժարվում էր իր սկզբունքից և տպագրում նաև ոչ պաշտոնական, ոչ 
հավաստի, անգամ իրարամերժ ու հակասական լուրեր: Բայց դրա հետ 
մեկտեղ թերթը միանշանակ ընդգծում էր, որ իր էջերում դրսից ստացված 
«հակառակության հոգով գրված» լուրերին հավանություն չի տալիս և 
դրանից «բոլորովին կուզենք հեռու կենալ» [24, 112]: Հետևապես, եթե 
առաջնորդվենք թերթի այս մոտեցումով, ապա կարելի է ասել, որ 
գերմանական լրագրի եզրակացությունների հետ «Եվրոպան» համամիտ 
էր, այլապես այդ հոդվածը չէր տպագրի:  

Լեհերի մասնակցությունը եվրոպական երկրների ազատագրական 
պայքարին 

1848 թ. լեհական ապստամբական պայքարի պաշտպանությունից 
հետո արևմտահայ պարբերականները լեհական հարցն անուշադրության 
չմատնեցին և շարունակեցին պարբերաբար անդրադառնալ նրանց 
խնդրին՝ կարևորելով լեհերի մասնակցությունը հատկապես ավստրիա-
կան կայսրության դեմ իտալացիների և հունգարացիների ազատագրա-
կան պայքարին: 

«Եվրոպան» գերմանական մի լրագրի տեղեկությամբ պատմում է, որ 
լեհերն ակտիվորեն կռվում են Հռոմում, Տոսկանայում, Սիցիլիայում և 
Թուրինում: Լրագրի հավաստի տեղեկությամբ՝ Սիցիլիայի զորքերի 
ճարտարագետների զորամիավորման ղեկավարը Լյուդվիգ Մերոս-
լավսկին էր, Սիցիլիայում կռվող զորքերի հրամանատարը՝ ֆրանսիացի 
գեներալ Բեռնար Մանեանը, որի «թևապետը» լեհ Սդռժեցկին էր, իսկ 
Սիրակուզայի զորքի հրամանատարը՝ լեհ Վուերենսկին: Թերթն իրավա-
ցիորեն գրում է, որ ավստրիական կայսրության դեմ մղված անկախու-
թյան երկրորդ պատերազմում սարդինական թագավորության բանակի 
գլխավոր հրամանատարը լեհ գեներալ Վոյցեխ Խժանովսկին էր, որի բա-
նակում կռվում էր լեհական մի լեգեոն՝ Անջեյ Զամոյսկու գլխավորու-
թյամբ, ինչպես նաև 1830 թ. լեհական ապստամբության մասնակից 
Ջերոլամո Ռամորինոն: 

«Եվրոպան» Վ. Խժանովսկուն համարում է «Ավստրիացոց անհաշտ 
թշնամի», զինվորական «ճարպիկ զորապետ», որը գլխավորում է Պիեմոն-
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տի 120 հազարանոց բանակը: Նա «պատերազմական խորունկ գիտու-
թիւն և փորձ ունի և իր բնավորութեամբ բանակին սիրտը շահիլ գիտե» 
[29, 55: 31, 71]: 

Վ. Խժանովսկուն «Արշալույս արարատյանն» անվանում է «Բոլո-
նիացի երևելի զորապետ», իսկ ավելի ուշ՝ «հռչակավոր զորապետ», որի 
ենթակայությամբ սարդինական պետության «ծառայության մեջ մտած է» 
Ա. Զամոյսկին՝ Ադամ Չարտոռիյսկու եղբոր որդին [9, 10]: «Հայաստանը» 
նույնպես փաստում է, որ սարդինական 120 հազարանոց բանակը գլխա-
վորում է Վ. Խժանովսկին [41]: 

«Եվրոպայի» լրատվությամբ Տոսկանայում լեհ հազարապետ Սիո-
տոդկովիչը գլխավորում էր լեհական լեգեոնը, որի կազմում հիմնա-
կանում ընդգրկված էին Ֆրանսիայից եկած լեհ վտարանդիները [36]: 

Արևմտահայ պարբերականները հետաքրքիր տեղեկություններ են 
տալիս նաև հունգարական ազատագրական պայքարին լեհերի մասնակ-
ցության մասին: «Եվրոպան» նկատում է լեհերի և հունգարացիների ազա-
տագրական պայքարի շաղկապվածությունը: Թերթի համոզմամբ՝ հուն-
գարացիներն իրենց պայքարն ընդլայնելու և դրսից օգնություն ստանալու 
համար աշխատում են «իտալացվոց օգնեն, Լեհաստանը ոտքի հանեն ու 
Տաճիկին կողմեն իրենց օգնութիւն գտնեն» [27]: Իրենց հերթին լեհերը 
Գալիցիայում «ծածուկ պատրաստութիւններ տեսած են, որ Մաճառները 
Լեհաստան մտնեն նե՝ իրենք էլ ոտքի ելլեն», ուստի զենք ու զինամթերք 
են հավաքում: Ըստ թերթի՝ Գալիցիան ոտքի հանելով՝ լեհերը ձգտում են 
«իրենց ազատությունը գտնել» [31, 70: 35, 85]: Լեհերի պայքարի 
նպատակը «Եվրոպան» ներկայացնում է նաև գերմանական մի լրագրի 
հաղորդագրությամբ, ըստ որի՝ լեհերը մասնակցում են «ամեն տեսակ 
խռովութեանց և ամեն հեղափոխութեանց», որպեսզի «գրեթե յոթանասուն 
տարի առաջ անխոհեմութեամբ կործանված թագավորութիւննին կանգ-
նելու հնարք գտնեն» [32]: 

Նույն կարծիքին է պոլսահայ «Բանասերը», ըստ որի՝ հունգարացի-
ների պայքարին «լեհացիք միացան իրենց հայրենյաց ազատության 
հուսովը» [15]: «Ազգասեր արարատյանի» համոզմամբ հունգարացիների 
պայքարի հաղթանակի դեպքում «Լեհք ամենայնի յոտն յառնեն» [6, 248]: 
Արևմտահայ պարբերականների այս դատողությունները հիմնազուրկ 
չէին: Լեհական ազատագրական պայքարի ղեկավարներն առաջ էին 
քաշում հակահաբսբուրգյան խմբավորում ձևավորելու խնդիր, որի մեջ 
մտնելու էին Հունգարիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Սերբիայի, Մոլդո-
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վայի և Վալախիայի ժողովուրդները: Հեռանկարում ստեղծելու էր 
Դանուբյան կամ Բալկանյան դաշնություն՝ բաղկացած մի շարք 
ինքնուրույն պետություններից [53, 170]: 

«Եվրոպան» այն կարծիքին է, որ լեհերն, օգտագործելով հունգարա-
կան ազատագրական շարժումը, ցանկանում են նրանց հետ միասին 
ազատագրվել և պայքարն իրենց համար ցանկալի հունով առաջ տանել, 
մանավանդ, որ հունգարական «բանակին մեջ լեհերուն խոսքը հիմա շատ 
կանցնի և կարգադրություններն անոնց ուզածին պես կըլլան» [33, 77]: 
Թերթն այսպիսի հետևության էր եկել՝ հունգարական պայքարին լեհերի 
մասնակցության վերաբերյալ եվրոպական մամուլից բավականին 
հավաստի լուրեր քաղելով: 

 Հայ պարբերականներին հայտնի էր լեհ զինվորների և սպաների 
զանգվածային մասնակցությունը հունգարացիների և իտալացիների 
պայքարին: «Եվրոպան» մասնավորապես գրում է, որ հունգարացիներն 
իրենց բանակը համալրել են մեծ թվով լեհ կամավորներով: Նրանք 
Ֆրանսիայից և Իտալիայից շոգենավերով գալիս են Կ. Պոլիս ու այնտեղից 
գնում, միանում Յ. Բեմի զորքին: Հունգարացիները տարբեր տեղերից 
«քաջ լեհ զորապետներ ու հազարավոր լեհ զինվոր (25-30000) ձեռք 
ձգեցին»: Թերթի կարծիքով դա Եվրոպայում այնպիսի տպավորություն է 
թողել, որ անգլիական որոշ լրագրեր տեղի ունեցածը «լեհերու ապստամ-
բություն կկանչեն» [31, 69]: 

«Արշալույս արարատյանի» և «Եվրոպայի» լրատվությամբ, ըստ 
«Պրես» լրագրի, հունգարացիների զորապետներից 12-ը լեհ են և միայն   
4-ը՝ հունգարացի [11, 31: 69]: 

Գերմանական մեկ այլ լրագիր հավաստում էր, որ հունգարական 
բանակի ղեկավարները բոլորը լեհ են և պատերազմական հմտություն 
ունեն, ու «հազիվ թե 4 կամ 5 երևելի պաշտոնակալ կգտնվի, որ բուն 
մաճառ ըլլա»: Լրագիրը հունգարական բանակի հրամանատարների 
թվում հիշատակում է Հենրիկ Դեմբինսկուն և Յ. Բեմին, որոնց անվանում 
է լեհ «ամենեն մեծ զորավարներ», թվարկում մյուս անվանի լեհ զինվորա-
կաններին ու նշում, որ «պզտիկ պաշտոնակալներուն թիվը համարը չկա» 
[32, 76]: 

Հայ պարբերականները նույնպես բարձր են գնահատում Յ. Բեմին և 
Հ. Դեմբինսկուն, ընդգծում նրանց քաջությունը, զինվորական մեծ փորձն 
ու հմտությունը: «Արշալույս արարատյանը» Յ. Բեմին անվանում է 
«հռչակավոր զորապետ», պատմում Տրանսիլվանիայում նրա մղած 
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հաջող կռիվների ու տարած հաղթանակների մասին, տպագրում է 
սուլթանին ուղղված նրա նամակը, հայտնում Թուրքիա տեղափոխվելն ու 
ապաստան խնդրելը [12: 13: 14]: 

«Հայաստանը» Յ. Բեմին համարում է «քաջ զորապետ», մանրամասն 
պատմում է Տրանսիլվանիայում նրա ընդհարումների և տարած 
«փառավոր» հաղթանակների մասին, որի զենքի հուժկու հարվածից 
ավստրիական «զորապետները մեկ մեկու ետև կհաղթին»: Թերթն 
ընդգծում է Յ. Բեմի վայելած մեծ հեղինակությունն ու հարգանքը և նշում, 
որ նրան Տեմեշվարում «փառավոր ընդունելություն ցույց տվեցին» [50: 51]: 

Այս պարբերականներն իրենց լրատվություններում, Յ. Բեմից բացի, 
տասնյակ անգամ հիշատակում են նաև Հ. Դեմբինսկուն՝ նշելով, որ նա 
հունգարական բանակի գլխավոր հրամանատարն է: Նրանք գովեստով 
են արտահայտվում նաև Մերոսլավսկու մասին: «Հայաստանը» նրան 
համարում է «մեծ զորապետ» [42], իսկ «Արշալույս արարատյանը»՝ 
«երևելի իշխան» [8]: 

«Եվրոպան», Պոզնանի ապստամբության պարտությունից հետո 
անդրադառնալով Լ. Մերոսլավսկու հետագա պայքարին, գրում է, որ նա 
գլխավորում է Բադենի բանակը Բավարիայի դեմ պատերազմում: Թերթը 
շեշտում է, որ Լ. Մերովսլավսկին Յ. Բեմի ընկերն է ու վերջերս ավստ-
րիացիների դեմ կռվում էր նաև Սիցիլիայում և Նեապոլում: Նա իրավա-
ցիորեն Լ. Մերոսլավսկուն համարում է Բադենի ապստամբական զորքի 
հրամանատարը և «զարմանք» արտահայտում, որ լեհ զորավարը պայքա-
րում է «գերմանական սահմանադրությունը արժեցնելու համար»: Թերթն 
այնուհետև հավաստի տեղեկություն է տալիս Բադենի ապստամբության 
պարտությունից հետո Լ. Մերոսլավսկու Շվեյցարիա անցնելու մասին [37, 
105: 38, 108: 39, 117]: 

«Եվրոպան» բազմաթիվ լրատվություններում հանգամանորեն պատ-
մում է հատկապես Յ. Բեմի ռազմական գործողությունների մասին, նշում 
նրա հաջողությունները Տրանսիլվանիայում և դրանով ավստրիացիներին 
մեծ դժվարություններ պատճառելը: Հունգարացիների և լեհերի ազատա-
գրական պայքարը չդրվատող «Եվրոպան» չի կորցնում անաչառությունը 
և նույնպես բարձր կարծիք է արտահայտում լեհ զորավարների մասին, 
որոնցից Յ. Բեմին բազմիցս անվանում է «քաջ երևելի զորապետ», իսկ Հ. 
Դեմբինսկուն՝ «հմուտ զորավար, որ Մաճառներուն բանակի վերին 
հրամանատարն է» [36, 99]: 

1848 թ. լեհական ապստամբության պարտությունից հետո մեծ թվով 
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լեհեր գաղթեցին Ֆրանսիա, Գերմանիա և Շվեյցարիա: «Եվրոպան» 
առանձնապես մեծ տեղ է հատկացնում լեհ վտարանդիների նկատմամբ 
Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որից լեհերը ապստամբության ընթացքում 
օգնություն ստանալու ակնկալիք ունեին: Թերթը տեղեկացնում է, որ 
Ֆրանսիայի կառավարությունը Փարիզի անվտանգությունն ավելի ապա-
հով դարձնելու համար որոշում է ընդունել, որպեսզի գերմանացի, իտա-
լացի, իսպանացի ու լեհ հանրապետականները 24 ժամվա ընթացքում 
Փարիզից դուրս գան, որովհետև մայրաքաղաքի մեջ «խռովություն 
հանողները գլխավորապես այդ օտարականներն էին» [28, 36]: Մի փոքր 
ուշ «Եվրոպան» գրում է, որ ֆրանսիական կառավարությունը որոշել է 
Ֆրանսիայում գտնվող հունգարացի, լեհ և իտալացի փախստական-
ներին, որոնք մինչև հիմա «Ֆրանսիայի կառավարությունից ամըսչեք 
կառնին ու անով ապրուստնին կճարեին, ալ չտրվի» [30, 62]: Ֆրանսիայի 
կառավարությունը միաժամանակ խնդրել է Ավստրիային, որ այսուհետև 
«Գաղղիա երթալ ուզող լեհերուն անցագիր չտա» [33, 78]: Էլզասում 
բնակվող լեհ փախստականները կառավարությունից հրահանգ են 
ստացել «որչափ կարելի է շուտ Գաղղիայեն ելլեն» [34, 82]: 

Ըստ «Եվրոպայի»՝ 1849 թ. աշնանը լեհ վտարանդիները, համոզվելով, 
որ ֆրանսիական կառավարությունն իրենց չի աջակցում և նույնիսկ 
ցանկանում է երկրից դուրս հանել, պայմանավորվել են, որպեսզի 
«բազմությամբ» Ամերիկա կամ Մեքսիկա մեկնեն: Արդեն 232 ընտանիք-
ներ որոշել են գաղթել և նոր բնակավայրում «Պոլոնիական եղբայրու-
թյուն» անունով գաղթականություն հաստատեն» [40, 151]: 

Արևմտահայ պարբերականները միաժամանակ անդրադառնում են 
լեհ ապստամբների՝ Թուրքիա փախչելուն և այնտեղ ապաստարան 
գտնելուն: Նրանք ճշմարիտ տեղեկություններ ունեին այն մասին, որ 
հունգարական ազատագրական պայքարի պարտությունից հետո 
հունգար և լեհ մեծ թվով զինվորականներ, որոնց թվում նաև՝ Յ. Բեմը, 
փախել են Վիդին: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
1840-ական թվականների լեհական ազատագրական շարժումների 

վերաբերյալ արևմտահայ ազգային-պահպանողական հոսանքի պարբե-
րականների հրապարակումները չափազանց կարևոր են հայ հասարա-
կական մտքի պատմության համար: Դրանցում կան առանձին անճշտու-
թյուններ, երբեմն էլ՝ սխալ գնահատականներ ու մեկնաբանություններ, 
որոնք բնութագրական են ժամանակի պարբերական մամուլի համար: 
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Արևմտահայ պարբերականները թեև ջանացել են անկողմնակալ լուսա-
բանել լեհերի պայքարի մասին ստացված լուրերն ու եվրոպական մամու-
լի հրապարակումները, բայց և այնպես չեն շեղվել իրենց գաղափարական 
ուղեգծից ու լեհերի ազատագրական շարժումն ընդհանուր առմամբ չեն 
դրվատել: 
    

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականություուուունննն    
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Վիեննա, 1893, 232 էջ: 

2. Կարինյան Ա., «Հայաստան» թերթը (1846-1852), «Բանբեր 
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Польша, разделенная между Россией, Австрией и Пруссией по 
решению Венского конгресса 1815 года, никак не могла смириться со 
своим политическим статусом и периодически поднимала восстания для 
возвращения своей независимости. В 1830-1831 гг. поляки взбунтовались 
против царской России и потерпели поражение. В 1840-х гг. польские 
патриотические и тайные организации предприняли новую попытку для 
подготовки очередной борьбы за независимость и свободу. В 1846 г. в 
Кракове, а в 1848 г. в Галиции, Познани, Кракове и других местах поляки 
снова подняли восстание с целью возрождения своей Родины в границах 
Речи Посполитой. 

Польская национально-освободительная борьба не ускользнула от 
внимания современной армянской периодической печати. К ней 
непосредственно обращались западноармянские газеты национально-
консервативного направления: «Аршалуйс Араратян» («Заря Араратская»), 
«Азгасер» («Патриот»), «Азгасер Араратян» («Патриот Араратский»), 
«Европа», «Айастан» («Армения»). Эти издания на основе новостей, 
полученных из европейской прессы, освещали борьбу поляков, исходя из 
своей идеологической концепции. По отношению к революционным, 
национально-освободительным и политическим событиям в Европе, 
западноармянское национально-консервативное течение сформировало 
четкую позицию. Идеологи течения и издания выступали за сущест-
вующее политическое равновесие в Европе и сохранение действующего 
порядка и не поощряли любой мятеж против власти. 

Издатели западноармянской периодики понимали, что поляки 
подняли восстание, чтобы свергнуть чужеземное господство, однако, 
отнюдь не были в восторге от этих действий. Еженедельная газета 
конгрегации Венских Мхитаристов «Европа» происходящие на континенте 
политические события пыталась представить с независимых, непринуж-
денных и беспристрастных позиций, только на основе полученных досто-
верных известий. Публикацией подобных новостей газета старалась 
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сохранять объективность и непредвзятость, чтобы читатели смогли сами 
сориентироваться и самостоятельно оценить национальные и освободи-
тельные движения, протекающие в Европе. Несмотря на это, редакторы 
«Европы» выразили мнение, что достичь мира поляки могут только в 
составе Австрийской империи. 

Официальный орган Константинопольского Армянского Патриархата 
– «Айастан», а также газеты «Аршалуйс Араратян», «Азгасер», «Азгасер 
Араратян» понимая, что поляки сражаются за свою свободу и 
независимость, тем не менее, не поддерживали эту борьбу. По мнению 
газеты «Айастан», поляки должны попросить Австрию и Пруссию, чтобы 
те предоставили им независимость без насилия и борьбы «мирным 
способом». 
 

 

The Western Armenian Periodical Press The Western Armenian Periodical Press The Western Armenian Periodical Press The Western Armenian Periodical Press     
about the 1848 Polish Liberation Struggleabout the 1848 Polish Liberation Struggleabout the 1848 Polish Liberation Struggleabout the 1848 Polish Liberation Struggle    

Movsisyan FeliksMovsisyan FeliksMovsisyan FeliksMovsisyan Feliks    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Royal Poland, Krakow, Galicia, rebellion, independence, 
European States, Western Armenian Press 

Poland, which was divided between Russia, Austria and Prussia according 
to 1815 decision of the Vienna Assembly, never reconciled with its political 
situation and regularly rebelled to regain its independence. In 1830-1831 the 
Poles revolted against tsarist Russia, which ended in defeat. In the 1840s, the 
Polish patriotic and secret societies began preparing for another struggle for 
independence and freedom. In 1846 in Krakow, and in 1848 in Galicia, Poznan, 
Krakow and other places, the Polish revolted again with the aim of rebuilding 
their homeland within the borders of Rech Pospolita. 

The Polish national liberation struggle did not escape the attention of the 
Armenian periodicals of the time. The “Arshaluys Araratyan”, the “Azgaser”, 
the “Europe” and The Polish national liberation struggle did not escape the 
attention of the Armenian periodicals of the time. The “Arshaluys Araratyan”, 
“Azgaser”, “Europe” and the “Hayastan” newspapers of the Western Armenian 
national-conservative current directly referred to it. Based on the news 
received from the European press, these periodicals covered the struggle of the 
Polish from their ideological point of view. The Western Armenian national-
conservative current had a clear position on the revolutionary, national-
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liberation-political events taking place in Europe. Current ideologues and 
periodicals advocated maintaining the existing political balance in Europe and 
did not encourage any revolt against the authorities. 

The Western Armenian periodicals understood that the Polish had 
rebelled to overthrow the foreign rule, but they did not praise their struggle. 

The weekly “Europe” of Vienna Mekhitarist Congregation in Europe tried 
to present the political events in Europe from a free, unbiased and impartial 
position, based only on reliable news. The newspaper tried to maintain 
impartiality by publishing the news, so that the readers could orient 
themselves, evaluate the national and liberation movements in Europe 
independently. Nevertheless, the editors of the "Europe" expressedan opinion 
that the Poles can find peace only within the Austrian Empire. 

The official newspaper “Hayastan” of the Armenian Patriarchate of 
Constantinople, as well as the newspaper “Arshaluys Araratyan”, “Azgaser”, 
“Azgaser Araratyan”, understand that the Polish were fighting for 
independence and freedom, in no way encouraged their struggle. The paper 
believed that Polish should ask for their independence from Austria and Prussia 
in a “calm way” without violence and struggle. 
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ՀՏԴ 930.2 

    ««««ՄասիսՄասիսՄասիսՄասիս»»»»    թերթըթերթըթերթըթերթը    ԴանուբյանԴանուբյանԴանուբյանԴանուբյան    իշխանություններիիշխանություններիիշխանություններիիշխանությունների    
    միավորմանմիավորմանմիավորմանմիավորման    մասինմասինմասինմասին    

ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    
ԲերնեցյանԲերնեցյանԲերնեցյանԲերնեցյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....Մոլդովա, Վալախիա, պայքար, անկախություն, 

միավորում, Փարիզի համաձայնագիր, Ռումինիա, ազգային պետություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Դանուբյան իշխանություններ Մոլդովան և Վալախիան, սկսած XVI 

դարից, գտնվում էին Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ։ 
Սկսած XVII-XVIII դդ.՝ թուրքական ճնշումը Դանուբյան իշխանու-

թյունների վրա ուժեղացավ, բայց 1812 թ. Բուխարեստի հաշտությունից 
հետո դրանք որոշակի ներքին ինքնավարություն ստացան։ 1821 թ. Դա-
նուբյան իշխանությունների ապստամբությունն Օսմանյան կայսրության 
դեմ պարտություն կրեց։ 1848 թ. իշխանությունների անկախության 
համար պայքարը ճնշեցին Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ 

Դանուբյան իշխանությունների միավորման համար պայքարը նոր 
թափով ծավալվեց Արևելյան կամ Ղրիմի պատերազմից հետո: Ռումինա-
կան պատմագրության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի այս 
փուլն ընդունված է համարել պայքար հանուն «Փոքր միավորման» («Mica 
unirae»), քանզի ենթադրվում էր միայն Մոլդովայի և Վալախիայի միա-
ցումը մեկ պետության մեջ՝ առանց ռումինաբնակ Տրանսիլվանիայի և 
Բուկովինայի [26, 147]:  

1856 թ. փետրվարի 25-ին Փարիզում հրավիրված մեծ տերությունների 
վեհաժողովն ամփոփեց Արևելյան պատերազմի արդյունքները և ի թիվս 
միջազգային կարևորագույն այլ հարցերի՝ անդրադարձավ նաև Դանուբյան 
իշխանությունների խնդրին։ Դրանով ռումինական հարցը դարձավ 
միջազգային հարաբերությունների խնդիրներից մեկը [21, 102; 20, 415 ]։ 

Տևական և բուռն քննարկումներից հետո վեհաժողովի մասնակից 
կողմերը եկան փոխհամաձայնության, որն արտահայտվեց 1856 թ. 
մարտի 30-ին ստորագրված համաձայնագրում: Այնտեղ, թեև երկու 
իշխանությունների միավորման մասին որևէ հիշատակում չեղավ, 
որոշվեց Մոլդովայի և Վալախիայի ապագա պետական կարգը հստակեց-
նել երկու իշխանությունների բնակչության ազատ կամարտահայտու-
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թյան միջոցով: Այդ նպատակով Դանուբյան երկու իշխանություններում 
հրավիրվեցին ժամանակավոր արտակարգ ժողովներ, որոնք որոշեցին 
միավորվել և կազմել Ռումինիա ինքնուրույն պետություն [23, 462]։ 

Դանուբյան իշխանությունների ազգային միավորման համար պայ-
քարը լայն արձագանք գտավ ժամանակի հայ հասարակական մտքում և 
պարբերական մամուլում, այդ թվում՝ Կ. Պոլսի «Մասիս» թերթում։ 

Դանուբյան իշխանությունների ազգային միավորման համար շար-
ժումը 1852 թվականի փետրվարից Կ. Պոլսում արևմտահայ հասարակա-
կան գործիչներ Պետրոս ամիրա Խորասանճյանի և Հակոբ Կրճիկյանի 
առաջարկությամբ Փարիզում կրթություն ստացած և Կ. Պոլիս վերադար-
ձած երիտասարդ Կարապետ Յություճյանի խմբագրությամբ լույս տեսավ 
«Մասիս» թերթը [2, 86], որով նոր փուլ բացվեց արևմտահայ հասարակա-
կան մտքի և մամուլի պատմության մեջ։ Ստեղծվեց մի պարբերական, 
որը կես դար շարունակ, հավատարիմ մնալով լիբերալ-լուսավորական 
գաղափարախոսությանը, անաչառորեն բացահայտեց, պարզաբանեց ու 
գնահատեց թուրքական բռնապետությունում տիրող վիճակը և այնտեղ 
ապրող ոչ մահմեդական ժողովուրդների ծանր կացությունը։ «Մասիսի» 
բովանդակությունն ի «սկզբանէ հետէ գլխաւորաբար ներքին և արտաքին 
քաղաքական լրեր» [1, 126] էին, հատկապես եվրոպական ժողովուրդների 
ազգային-ազատագրական շարժումները, պայքարն ու քաղաքական իրա-
դարձությունները։ Կ. Յություճյանը դրանք լուսաբանում է եվրոպական 
մամուլի թարմ հրապարակումների, ստացված պաշտոնական և կիսա-
պաշտոնական լուրերի հիման վրա՝ հաճախ ուշադրություն չդարձնելով 
դրանց գաղափարական ուղղվածությանը։ Դրանով նա ցանկանում էր 
թերթի ընթերցողներին հնարավորինս ավելի շատ տեղեկություններ 
հաղորդել, մյուս կողմից ձգտում էր ընթերցողներին չպարտադրել իր դիր-
քորոշումը և հնարավորություն տալ ինքնուրույն կողմնորոշվել քաղաքա-
կան իրադարձությունների թոհուբոհում։ Այս մոտեցմամբ նա ներկայաց-
նում է Դանուբյան իշխանությունների ազգային միավորման համար պայ-
քարը։ Դրան նվիրված «Մասիսի» հրապարակումները հիմնականում 
եվրոպական մամուլի լուրերի թարգմանություններ ու վերարտադրու-
թյուններ են։ Ընդհանուր առմամբ թերթը փորձում է տեղի ունեցող իրա-
դարձությունների վերաբերյալ արտաքուստ անկողմնակալ դիտորդի 
մոտեցում ցուցաբերել՝ շահագրգռված լինելով «Ի բոլոր սրտե հաշտու-
թիւն ու խաղաղութիւն» հաստատելու մեջ: «Մասիսը», թարգմանաբար, 
առանց դիրքորոշում դրսևորելու կամ մեկնաբանության, տպագրում է 
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Փարիզի խաղաղության վեհաժողովին նախորդած 1855 թ. Վիեննայի դես-
պանաժողովում առաջարկված «չորս երաշխավորութեանց պայման-
ները»։ Դրանցից առաջին նախապայմանով Ռուսաստանը պետք է 
«Դանուբեան իշխանութեանց վրայ պաշտպանութիւն բանեցնելե հրա-
ժարիլ»։ Ասում են, շարունակում է թերթը, այս հոդվածն այնպես է շարա-
դրված, որ ռուսական կառավարությունն այն «ընդունելովը՝ չըկրնար 
ամենեւին ազդեցութիւն մը ունենալ Դանուբեան իշխանութեանց կար-
գադրութեանը վրայօք եղած դեսպանական խորհուրդներուն վրայ» [3]։ 

1856 թ. փետրվարին Կ. Պոլսում կայացած դաշնակից պետություն-
ների համաժողովում քննարկվեց Մոլդովայի և Վալախիայի պետական 
կառուցվածքի հարցը, որը ցրեց իշխանությունների միավորման կողմնա-
կիցների հույսերը։ Դեսպանները իշխանությունների բարեփոխումների 
իրականացումը հանձնարարեցին Թուրքիային։ Համաժողովում Ֆրան-
սիայի ներկայացուցիչ Էդուար Տուվենելը ձեռնպահ մնաց Դանուբյան 
իշխանությունները միավորելու հարցը քննարկելիս՝ վախենալով Ռու-
սաստանի հետ նոր առճակատումից։ Փարիզի խաղաղության վեհաժողո-
վում Ռուսաստանը հրաժարվեց Սերբիայի, Մոլդովայի և Վալախիայի 
նկատմամբ միանձնյա պրոտեկտորատից։ Իշխանությունների ինքնավար 
իրավունքները պահպանվեցին [21, 102]։ 

«Մասիսը» թարգմանաբար տպագրում է 1856 թ. մարտի 30-ի 
Փարիզի համաձայնագրի ամբողջ տեքստը [4]։ Թերթն ընդգծված 
հետաքրքրություն է ցուցաբերում Փարիզի վեհաժողովում Մոլդովայի և 
Վալախիայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների նկատմամբ: Օսման-
յան կայսրությունում հրատարակվող քաղաքական, ազգային, բանասի-
րական և տնտեսական ուղղվածությամբ թերթը, անշուշտ, գրաքննության 
պայմաններում իր դիրքորոշումն ազատ արտահայտելու կաշկանդվա-
ծություն ուներ: Սակայն պարբերականը, հավատարիմ մնալով անկողմ-
նակալության որդեգրած ուղեգծին, հետևողականորեն լուսաբանում է 
ռումին ժողովրդի՝ օսմանյան տիրապետությունից ազատագրվելուն 
միտված շարժումը: Հատկանշական է, որ թերթը Դանուբյան իշխանու-
թյունների մասին լուրերը զետեղում է «Քաղաքական» և ոչ թե «Ներքին 
լուրեր» բաժնում, որտեղ զետեղում էր միայն Օսմանյան կայսրությունում 
տեղի ունեցող դեպքերի ու իրադարձությունների մասին տեղեկատվու-
թյուն: Սրանով «Մասիսը» փաստորեն քողարկված դիրքորոշում է դրսևո-
րում Դանուբյան իշխանությունների խնդրի նկատմամբ՝ այն դիտարկելով 
Օսմանյան կայսրության տիրապետությունից դուրս: 
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Կ. Յություճյանը «խմբագրական ասպարեզին մէջ արդիւնավոր և 
պատվավոր դիրքը ունեցած» հրապարակախոս էր, «յառաջադիմասէր եւ 
ազատամիտ, բայց եւ միանգամայն զգուշավոր էր» [2, 86]։ Նրա խմբա-
գրած պարբերականը, հավատարիմ մնալով որդեգրած ազատական 
գաղափարախոսությանը, այդ դիրքերից է անդրադառնում Փարիզի 
խաղաղության վեհաժողովին՝ ամբողջությամբ տպագրելվ նաև ընդհա-
նուր դաշնագրությանն առընթեր երեք այլ պայմանագրերը։ «Մասիսը» 
նշում է, որ Օսմանյան բարեխնամ պետության կողմից Դանուբյան իշխա-
նություններին «շնորհված արտոնութիւններն ու ազատութիւնները 
վերահաստատուած են», իսկ նրանց «ապագայ հանգստութեանն ու բարե-
կարգութեանը համար պէտք եղած սահմանադրութեանց հիմքերը 
որոշուած»։ Ելնելով այս մտայնությունից՝ թերթը տեղեկություններ է 
տալիս Մոլդովայում և Վալախիայում բնակվող ժողովուրդների մասին, 
«որոնք կատարվելիք ընդհանուր բարեկարգութեանց օգուտները հավա-
սարապես և անխտիր վայելելու կոչված են կայսերական տերութեանց 
բարերար խնամօքը» [5]։ 

Թերթի հավաստմամբ` Փարիզի խաղաղության վեհաժողովից հետո 
եվրոպական հանրությանը ամենահուզող խնդիրներից է «Դանուբեան 
իշխանութեանց նոր կազմութիւնը»: Սակայն այդ խնդրի լուծման հարցով 
մեծ տերությունների միջև միասնություն չկա, քանզի յուրաքանչյուրը 
«խնդիրը իր ուզածին պես հասկանալով, զանազան գաղափարներ, ձեւեր 
ու հատակագիծներ կառաջարկեն»: Թերթը ներկայացնում է Դանուբյան 
իշխանությունների խնդրի կարգավորման շուրջ առկա երկու հիմնական 
առաջարկությունները՝ ոմանք առաջարկում են «երկու իշխանութիւնները 
միացնել օտարազգի իշխանի մը կառավարութեան ներքեւ», մյուսները 
ցանկանում են, որ «երկուքն ալ զատված մնան բնիկ իշխաններու ներքեւ, 
որոնք ցկեանս ընտրուած կամ ժառանգական ըլլան» [6]։ 

Թերթը նկատում է, որ այս երկու «տարբեր գաղափարները» Դանուբ-
յան իշխանություններում համախոհներ ունեն, որոնք այդ կապակ-
ցությամբ մշտական քննարկումների մեջ են։ Ըստ թերթի` Դանուբեան 
իշխանությունները «միութեան գաղափարը իրեն զօրավոր կողմնակից և 
պաշտպան գտած է»՝ հանձին Մոլդովայի կուսակալ Գրիգորե Գիկայի, 
որը ամեն ջանք գործադրում է՝ ապահովելու «անոր յաջողութիւնը թե 
դրսեն և թե ներսեն»: Ֆրանսիական մամուլի տեղեկություններով՝ կուսա-
կալի նախաձեռնությունը պաշտպանում է «Մոլտաւիայի տիվանը որ 
օրենսդրական ժողովի պես բան մըն է» և բաղկացած է «մեծ պօյարներէն» 
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[6]: Մնում է միայն հասկանալ` հարցը միայն կուսակալի և բոյարների 
խորհրդի համաձայնությա՞մբ պետք է լուծվի, թե՞ նաև «Մոլտաւիայի 
ժողովրդեան կարծիքը պետք է հարցուի»: Թերթը վկայակոչում է Փարիզի 
դեսպանաժողովի որոշումը, որի համաձայն՝ «Դանուբեան իշխանու-
թեանց տրուելիք նոր կազմութեանը եւ կառավարութեան վրայոք 
ժողովրդեան մեծագույն մասին ազատ կարծիքը պիտի հարցվի և ըստ 
այնմ որոշում պիտի ըլլայ» [6]։ 

«Մասիսը» անճշտություն է թույլ տալիս, երբ Դանուբյան իշխանու-
թյունների միավորման գլխավոր շահագրգիռ կողմ է ներկայացնում 
միայն կուսակալ Գրիգորե Գիկային և խոշոր բոյարներին: Իրականում 
Մոլդովայի և Վալախիայի քաղաքական միավորման կողմակիցների 
շարքերն ավելի բազմաշերտ էին: 1856 թ. հունիսին Յասսիում ձևավորվեց 
«Միավորման ընկերություն», որը կարճ ժամանակում դարձավ կազմա-
կերպված ուժ: Նրանում ներգրավված էին մտավորականներ, մանր 
բոյարներ, ձեռներեցներ, արհեստավորներ և նույնիսկ գյուղացիներ: 
Միավորման համար քարոզչությանը մասնակից դարձավ նաև խոշոր 
բոյարների մի մասը:  

Գ. Գիկան իսկապես երկու իշխանությունների միավորման կողմնա-
կից էր, ինչպես ներկայացնում է «Մասիսը»: Այդ հարցում Մոլդովայի կու-
սակալը որքան էլ վարում էր խիստ զգուշավոր քաղաքականություն և 
աշխատում էր գործել աներևույթ՝ ծածուկ աջակցություն ցուցաբերելով 
միավորականներին (ունիոնականներին), այնուամենայնիվ նրա գործու-
նեությունը չվրիպեց Բարձր դռան աչքից: Սուլթանական իշխանությունը, 
խիստ վտանգավոր համարելով հայրենասեր բոյարի ղեկավար ներկայու-
թյունը Մոլդովայում, պաշտոնանկ արեց նրան: Գ. Գիկայի փոխարեն 
Մոլդովայի կուսակալ նշանակվեց երկու իշխանությունների միավորման 
հակառակորդ, թուրքամետությամբ աչքի ընկնող Թեոդոր Բալշը: Նոր 
կուսակալը եռանդուն լծվեց Մոլդովայում միավորմանն ուղղված բոլոր 
դրսևորումների խստորեն հետապնդմանն ու դրա կողմնակիցների հալա-
ծելուն [21, 105-106]։ Նա պաշտոնանակ արեց միավորման կողմնակից մի 
շարք պաշտոնյաների և մշտական կապի մեջ էր ավստրիական հյուպա-
տոս Հեդելի հետ: Նրանք միասին ջանքեր էին գործադրում չեզոքացնելու 
համար ֆրանսիական հյուպատոս Վիկտոր Պլասի գործունեությունը, որը 
երկու իշխանությունների միավորման եռանդուն կողմնակիցներից էր և 
նպաստում էր Մոլդովայի ունիոնականների համախմբանը [22, 312]։ 

«Մասիսը», անդրադառնալով Վալախիայում տիրող իրավիճակին ու 
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տրամադրություններին, գրում է, որ Դանուբյան իշխանությունների միա-
վորման հարցում Վալախիայի դիվանը իր կարծիքը դեռ չի հայտնել, և, 
ինչպես ասում են, «Մոլտաւիայի պէյին և տիվանին համամիտ չէ»: Թերթի 
կարծիքով՝ դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև «Վալաքիայի 
ժողովուրդը ավելի բազմաթիւ է եւ ասոնց խորհուրդը բնականաբար 
աւելի ծանրակշռութիւն կրնայ ունենալ» [6]։ 

Վալախիայում ունիոնականնների նկատմամբ հալածանքները մի 
փոքր թուլացան, երբ հոսպոդար Բարբու Շտիրբեյի փոխարեն տեղապահ 
նշանակվեց Ալեքսանդրու Գիկան։ Նա իշխանությունների միավորման 
ծայրահեղ չափավոր, զգուշավոր գործիչներից էր և հույս ուներ ստանալ 
հոսպոդարի պաշտոնը։ Վալախիայում միավորման համար պայքար չէր 
գնում ունիոնականների և անջատողականների միջև, այլ, ամենից առաջ, 
հանուն միավորման շարժման տարբեր հոսանքների մեջ։ Ունիոնական-
ների ղեկավարությունը միավորման նոր կողմնակիցներին անվստահու-
թյամբ էր նայում, բայց հանուն իշխանությունների միավորման համա-
ձայնվեց նրանց հետ համագործակցել [21, 105-106]։ 

1856 թ. մարտի 30-ի Փարիզի համաձայնագրով նախատեսվում էր 
1857 թ. գարնանը Մոլդովայում և Վալախիայում ձևավորել ժամանակա-
վոր արտակարգ ժողովներ, որոնք կոչված էին հստակեցնելու իշխանու-
թյունների ապագա կարգավիճակը: Ժողովների ընտրության նախա-
պատրաստական փուլում պայքար սկսվեց միավորման կողմնակիցների 
և հակառակորդների միջև: «Մասիսը» եվրոպական մամուլի լրատվու-
թյամբ 1856 թ. հուլիսին գրում է, որ մեծ տերությունները դեռևս «չեն հա-
մաձայնած երկու իշխանութիւնները միացընելու խնդրոյն վրայ» [7]։ 

Դանուբյան իշխանությունների ճակատագիրը որոշող եվրոպական 
պետությունների միջև, իսկապես, այդ հարցում միասնական մոտեցում 
չկար։ Թուրքիան և Ավստրիան աշխատում էին բոլոր հարցերի լուծումը 
գտնել Ստամբուլում, իսկ Ռուսաստանը ձգտում էր պահպանել 
Մոլդովայի և Վալախիայի ինքնավարությունը [21, 108-109]։ 

Այս իրողությունը փաստում է «Մասիսը»՝ ներկայացնելով անգլիա-
կան «Թայմզ» թերթի վերլուծությունը, ըստ որի՝ Փարիզի վեհաժողովում 
մեծ տերությունները Ռուսաստանի և Մոլդովայի սահմանների փոփո-
խությամբ մտադիր են Ռուսաստանին ստորին Դանուբի հյուսիսային և 
հարավային շրջաններից հեռացնել [8]։ 

Մոլդովայի հակաունիոնականների պարագլուխը կայմակամի պաշ-
տոնակատար, ազգությամբ հույն Նիկոլաե Կանակի-Վոգորիդեսն էր, որը 
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փոխարինել էր վախճանված Թ. Բալշին: Ծայրահեղ թուրքամետ այս 
գործիչը դիմում էր ամեն տեսակի ապօրինությունների՝ բացառելու 
համար ժամանակավոր արտակարգ ժողովում միավորման կողմնակից-
ների ներկայությունը, մանավանդ որ թուրքերը նրան խոստացել էին 
հաղթանակի դեպքում հաստատել իր պաշտոնում [23, 462; 24, 188-189]։ 
«Մասիսը» հիշյալ գործչին ներկայացնում է որպես «քաջակիրթ, գործու-
նեայ, յաջողակ եւ կայսերական տերութեանը հավատարիմ անձ» [9]։ 

Դանուբյան իշխանություններից ստացված լուրերով «Մասիսը» 
տեղեկացնում է, որ Բուկրեշում և Եաշում գումարվելիք ընդհանուր 
ժողովների մասին սուլթանի հրովարտակը 1857 թ.փետրվարին ընթերց-
վել է, և երկու քաղաքում էլ «ժողովուրդը մեծուրախութեամբ ընդուներ է 
կայսերական հրովարտակին տնօրինութիւնները» [10]։ 

Մոլդովայում և Վալախիայում տիրող հանրային տրամադրություն-
ները վերլուծելով՝ «Մասիսը» եզրակացնում է, որ դրանք երկու իշխանու-
թյունների միավորման օգտին են։ «Մասիսի» զգուշավոր խմբագիրը, 
չցանկանալով այս մասին սեփական կարծիք հայտնել, նախընտրում է իր 
դիրքորոշումը քողարկված ձևով հայտնել։ Նա, մեջբերելով բուխարեստ-
յան մի լրագրի հոդվածը, որի կարծիքով՝ Դանուբյան իշխանությունների 
միավորումը «խիստ օրինավոր և արդարացի է... եւ ամենեւին վնաս չէ» 
Օսմանյան կայսրությանը, ավելին՝ «այն խիստ կարեւոր եւ միանգամայն 
քաղաքական իրավանց համեմատ է», կարծում է, որ իշխանությունների 
միավորումը Եվրոպայի քաղաքական «հավասարակշռութիւնը չի 
խախտի», որովհետև, եթե հինգ միլիոն բնակչություն ունեցող իշխանու-
թյունները միանան, ապա «Ռուսիոյ տիրապետութեանցը դեմ ամեն 
ժամանակ պատնեշ մը կկազմեն»։ Միավորված և ուժեղ Դանուբյան 
իշխանությունները կարող են «Կ. Պոլսոյ ճամփան փակել Ռուսիոյ 
համար» և հակառակը՝ «զատված» վիճակում դրանք «Տաճկաստանի 
համար բեռ, Ռուսիոյ համար ալ որս կըլլան» [11]։ 

1857 թ. հունիսի 19-ին Մոլդովայում չարաշահումներով և կեղծիքնե-
րով կայացան արտակարգ ժողովի ընտրությունները, որի ժամանակ, 
ինչպես և կանխատեսելի էր, «հաղթանակ» տարան միավորման հակա-
ռակորդները։ 

Հայտնելով այս մասին՝ «Մասիսը» նշում է, որ ընտրություններում 
«միավորման չուզողները խիստ մեծագոյն մաս են կազմել, իսկ միավոր-
ման կողմնակիցների թեկնածուները «չեն ընտրվել» [12]։ 

Զանգվածային կեղծիքներով կայացած ընտրությունների արդյունք-
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ները չճանաչեցին Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Պրուսիան և Սարդինան, 
որոնք խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները Օսմանյան կայս-
րության հետ։ 

1857 թ. օգոստոսին քննարկելով Դանուբյան իշխանությունների 
միավորման հարցը՝ ձեռք բերվեց փոխզիջում։ Ֆրանսիական կողմը հայ-
տարարեց, որ պատրաստ է հրաժարվել իշխանությունների քաղաքական 
միավորման ծրագրից։ Անգլիացիներն էլ խոստացան աջակցել Մոլդո-
վայի և Վալախիայի պետական ու վարչական կառուցվածքի միասնական 
պլանին և հորդորել սուլթանին՝ չեղյալ հայտարարելու ընտրությունները 
Մոլդովայում [21, 111]։ «Մասիսը» Օսբորնում կայացած հանդիպման 
մանրամասնությունները ներկայացնում է ֆրանսիական և անգլիական 
թերթերի լուրերով, որոնք ամբողջությամբ թարգմանում է [13]։ 

1857 թ. սեպտեմբերին Մոլդովայում կայացան Արտակարգ ժողովի 
նոր ընտրությունները, որոնց արդյունքում տպավորիչ հաղթանակ 
տարան միավորման կողմնակիցները: Նորընտիր ժողովի 83 պատգամա-
վորներից ընդամենը երկուսն էին միավորման հակառակորդ [22, 313]։ 

Մի փոքր ուշ Ժամանակավոր արտակարգ ժողովի ընտրություններ 
կայացան նաև Վալախիայում, որտեղ ունիոնականների խմբավորումը 
նույնպես մեծամասնություն կազմեց: «Մասիսը» բավական զուսպ տոնով 
հայտնում է, որ այս անգամ երկու ժողովների պատգամավորների 
բացարձակ մեծամասնությունը «Մոլտովիոյ և Վալախիոյ միութիւնը 
ուզող կողմեն են» [14]։ Թերթը միաժամանակ չի զլանում նշել, որ վերո-
հիշյալ ժողովները եթե «իր տիրական իրավանցը դպչելու առաջարկու-
թիւն մը ընեն կամ բաղձանք մը յայտնեն, Բ. Դռան կառավարութիւնը 
իշխանութիւն ունի խափանելու այնպիսի ապօրինավոր առաջարկու-
թիւնները» [14]։ Թերթի տեղեկություններով՝ 1857 թ. սեպտեմբերին տեղի 
ունեցան Մոլդովայի և Վալախիայի ժողովների անդրանիկ նիստերը, 
որոնք Դանուբյան իշխանությունների «վերջին կազմութեանը վրայօք 
ժողովրդեան բաղձանքն ու կարծիքը յայտնի դարձրին» [15]։ 

Մոլդովայի և Վալախիայի ժամանակավոր արտակարգ ժողովներն 
անմիջապես ձեռնամուխ եղան իշխանությունների միավորմանն 
ուղղված գործնական քայլերի: Ժողովներն առանձին-առանձին որոշում-
ներ ընդունեցին Մոլդովայի և Վալախիայի քաղաքական միավորման և 
ապագա ինքնիշխան ու միասնական պետության կազմավորման ուղղու-
թյամբ, որը պետք է կոչվեր Ռումինիա [23, 464]։ 

1858 թ. մայիսի 10-ին Փարիզում իշխանությունների միավորման 
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խնդրով Եվրոպական երկրների համաժողով հրավիրվեց, որի մասնա-
կիցներից յուրաքանչյուրն իր շահն էր հետապնդում։ Առաջին նիստում 
ֆրանսիական պատվիրակության ղեկավար, արտաքին գործերի նախա-
րար կոմս Ալեքսանդր Վալևսկին իր կառավարության անունից հայտա-
րարեց, որ Ֆրանսիան սկզբունքորեն դեմ չէ Մոլդովայի և Վալախիայի 
միավորման գաղափարին: Ռուսաստանը ներկայացնող դեսպան 
Պ. Դ. Կիսելյովը գիտեր, որ Ֆրանսիայի նախագիծը նախատեսում է երկու 
ժողով, երկու կառավարություն և երկու իշխան, ուստի շտապեց արտա-
հայտել իր համաձայնությունը ֆրանսիական առաջարկի նկատմամբ: 
Սակայն, հանդիպելով Օսմանյան կայսրության, Ավստրիայի և Անգլիայի 
պատվիրակությունների համերաշխ դիմադրությանը, Ա. Վալևսկին 
հաջորդ նիստում հրաժարվեց իր նախորդ առաջարկից և ներկայացրեց 
խնդրի կարգավորման նոր նախագիծ, որը նախատեսում էր երկու իշխա-
նությունների անջատ գոյությունը [25, 124-125]։ 

Համաժողովի տևական քննարկումների մասին «Մասիսը» յուրա-
քանչյուր համարում «Քաղաքական» խորագրի ներքո եվրոպական մա-
մուլի նյութերով թարգմանաբար անկողմնակալ ներկայացնում է թարմ 
տեղեկություններ՝ համարելով դրանք առաջնային լուրեր։ 1858 թ. 
օգոստոսի 19-ին Փարիզի դեսպանաժողովն ընդունեց Դանուբյան իշխա-
նությունների խնդիրը կարգավորող մի փաստաթուղթ, որին ամենայն 
մանրամասնությամբ անդրադառնում է «Մասիսը» [16]։ Պարբերականը 
ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթի էությունը, որով իշխանությունները 
պետք է կոչվեին «Միացեալ իշխանութիւն Մոլտավիոյ և Վալախիոյ»։ 
Երկու իշխանություններից յուրաքանչյուրը «ցկեանս ընտրովի» առանձին 
կառավարիչ պետք է ունենար, որոնց ընտրելու էր սուլթանը։ Թերթը 
աչքաթող չի անում նաև երկու իշխանությունների համար մեկ ընդհա-
նուր հանձնաժողովի ստեղծման դրույթը, որի անդամները հավասարա-
պես բաղկացած էին լինելու Մոլդովայի և Վալախիայի ներկայացուցիչնե-
րից։ «Մասիսը» միաժամանակ Դանուբյան իշխանությունների միավոր-
ման մասին տեղեկացնում է, որ դեսպանաժողովը կազմել է 59 հոդվածից 
բաղկացած սահմանադրություն: Ըստ այդմ՝ յուրաքանչյուրի իշխանու-
թյուն պետք է ունենա նաև սեփական դրոշ և զինանշան։ Ֆրանսիան պա-
հանջում էր, որ իշխանությունները միասնական մեկ դրոշ ունենան, բայց 
այդ պահանջը մերժվեց [16]։ 

«Մասիսի» լրատվությունը հավաստի էր. Եվրոպական երկրների 
կոնվենցիան նախատեսում էր, որ Դանուբյան իշխանությունները «իրա-
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կանացնում են ազատ ինքնավարություն, առանց Բարձր դռան միջա-
մտության, որը ձեռք է բերվել երաշխավոր պետությունների և անկախ 
արքունիքի միջև» [21, 116]։ 

«Մասիսը», թեև համարում է, որ «դեսպանաժողովին շինած կանոնա-
դրութիւնը ճամփայ մըն է նոյն միութեան հասնելու», իրականում, դես-
պանաժողովի որոշումը սպասելի դժգոհություններ առաջ բերեց 
Մոլդովայի և Վալախիայի միավորման կողմնակիցների շրջանում: Հիաս-
թափվելով մեծ տերությունների վարած երկակի և մեծապետական քա-
ղաքականությունից՝ իշխանությունները հրաժարվեցին «երրորդ ուժին» 
ապավինելու անպտուղ գործելակերպից և ձեռնամուխ եղան խնդիրը 
ինքնուրույն լուծելու ավելի ողջամիտ քաղաքականությանը: Փարիզի 
դեսպանաժողովի որոշմամբ՝ Մոլդովայում և Վալախիայում համապե-
տական ընտրությունների արդյունքում պետք է ձևավորվեին օրենսդիր 
ներկայացուցչական մարմիններ՝ խորհրդարաններ, որոնցից յուրաքան-
չյուրը իր երկրամասում լիազորված էր կազմելու գործադիր իշխանու-
թյուն, ինչպես նաև ընտրելու նրա ղեկավարին՝ հոսպոդարին (իշխանին):  

Ներքաղաքական պայքարը ունիոնականների և հակառակորդների 
միջև թեժացավ հատկապես խորհրդարանների ընտրությունների ժամա-
նակ, որովհետև իշխանությունների միավորման հետագա ճակատագիրը 
կախված էր օրենսդիր մարմիններում քաղաքական հակամարտ խմբա-
վորումների մեծամասնությունից: Այս ընթացքում ունիոնականների մոտ 
հղացել էր երկու իշխանություններում միևնույն մարդուն հոսպոդար 
ընտրելու հնարամիտ գաղափարը, որը կյանքի կոչելու համար անհրա-
ժեշտ էր երկու խորհրդարաններում վճռական մեծամասնություն կազմել:  

Մոլդովայում իրավիճակը նպաստավոր էր միավորման կողմնակից-
ների համար, քանզի հակաունիոնականները դեռևս ուշքի չէին եկել նա-
խորդ տարում կայացած ժամանակավոր արտակարգ ժողովի ընտրու-
թյուններում Կ. Վոգորիդեսի պատճառով կրած խայտառակ պարտությու-
նից, ով Փարիզի դեսպանաժողովի որոշմամբ պաշտոնանկ էր արվել: 
Նրա փոխարեն Մոլդովայում ձևավորվեց երեք հոգուց բաղկացած ժամա-
նակավոր գործադիր խորհուրդ, որոնցից երկուսը՝ Վ. Ստուրձան և Ա. 
Պանուն, համոզված ունիոնականներ էին և կարողացան չեզոքացնել ոչ 
միայն միավորման հակառակորդ երրորդ պաշտոնյային, այլև՝ սուլթանի 
էմիսար Ավիֆ բեյին, որը հատուկ ուղարկվել էր Եաշ՝ ձախողելու 
խորհրդարանում ունիոնականների ներկայությունը: Բայց ունիոնական-
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ները համոզիչ հաղթանակ տարան Մոլդովայի խորհրդարանի ընտրու-
թյուններում: 

1859 թ. հունվարի 5-ին բուռն քննարկումներից ու վեճերից հետո 
նորընտիր խորհրդարանը Մոլդովայի հոսպոդար ընտրեց գնդապետ 
Ալեքսանդրու Կուզային, որը սկզբունքային ունիոնականի համբավ ուներ 
և 1848 թ. ազգային-ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակիցներից 
էր [21, 117-118]։ 

Այս մասին «Մասիսը» գրում է «Ներքին լուրեր» խորագրում, ինչը 
վկայում է թերթի խմբագրի զգուշավոր դիրքորոշման մասին [17]։ 
«Մասիսը» գրում է, որ Բարձր դուռը Դանուբյան իշխանություններում 
տեղի ունեցած «ապօրինավոր գործերու» և օգոստոսի 19-ի դաշնագրի 
կապակցությամբ դաշնակից պետություններին առաջարկել է նոր դես-
պանաժողով հրավիրել, որն ընդունվել է։ Թերթի պատմելով՝ Մոլդովայից 
պատգամավորություն է եկել Կ. Պոլիս՝ խնդրելու սուլթանին, որպեսզի 
նա Ա. Կուզայի հոսպոդար ընտրվելը «կայսերական հրովարտակը շնոր-
հելու բարեհաճի»։ «Մասիսը» հակիրճ ներկայացնում է 1859 թ. հունվարի 
26-ին Ա. Կուզայի՝ մեծ տերություններին հղած ուղերձը, որում նա կոչ է 
անում հարգել իր ժողովրդի «ընդհանուր բաղձանքը» և նրան «հուսահա-
տութեան» մեջ չգցել, ու պատրաստակամություն էր հայտնում հրաժա-
րական տալ, եթե թեկուզ «օտարազգի մը իշխանի ներքեւ այս միութիւնը 
կատարվի» [17]։ 

1859 թ. ապրիլին Փարիզում Մոլդովայի և Վալախիայի հարցով հրա-
վիրվեց նոր համաժողով, որտեղ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Պրուսիայի 
և Սարդինայի կառավարությունները հստակեցրին իրենց դիրքորոշումը 
Ա. Կուզայի կրկնակի ընտրության ճանաչման վերաբերյալ: Համաժողովի 
որոշումը՝ Ա. Կուզային հոսպոդար ճանաչելու մասին, «Մասիսը» Փարի-
զից ստացված հեռագրական լուրով ներկայացնում է որպես «Մոլտո-
Վալախիայի անստոյգ վիճակը վերջացնելու և նոր դժվարութիւններե 
զգուշանալու» մտահոգություն [18]։ 

Դանուբյան իշխանությունների միավորման խնդիրը պայքարի առա-
ջին փուլում ավարտվեց Մոլդովայի և Վալախիայի ունիոնականների 
հաղթանակով: Բայց անհրաժեշտ էր փաստացի միավորված երկու 
իշխանությունները վերածել միացյալ պետության՝ հանուն որի մեկնար-
կեց ազգային պայքարի երկրորդ փուլ, որը գլխավորեց նորընտիր հոսպո-
դար Ա. Կուզան: 

«Մասիսը» Կ. Պոլսում սուլթանի մոտ ընդունելության արժանացած 
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Ա. Կուզային ներկայացնում է որպես «Բարձրապատիվ իշխան», որը սուլ-
թանին բերել է Մոլդովայի և Վալախիայի ժողովրդի «երախտագիտու-
թիւնը» [19]։ Իրականում` հանդիպման ընթացքում Ա. Կուզան իրեն 
դրսևորեց արժանապատվորեն, իսկ դանուբյան խնդրի կարգավորման 
հարցի շուրջ որևէ զիջումների չգնաց Բ. Դռանը [21, 126]։ 

1861 թ. դեկտեմբերի 11 (24)-ին իշխան Ա. Կուզան, հենվելով Կոս-
տանդնուպոլսի համաժողովում ընդունված Դանուբյան իշխանություն-
ների միավորման մասին տերությունների ընդունած որոշման վրա, պաշ-
տոնապես հռչակեց Մոլդովայի և Վալախիայի միացյալ իշխանությունը, 
որը 1862 թ. հունվարի 24-ին հրավիրված Ազգային ժողովի անդրանիկ 
նիստում անվանակոչվեց Ռումինիա: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Արևմտահայ ազատական մամուլի ձայնափող «Մասիսը» Դանուբ-
յան իշխանությունների միավորման համար ազգային պայքարը ներկա-
յացնում է եվրոպական մամուլի լրատվության հիման վրա՝ շատ հաճախ 
խուսափելով ընթացող իրադարձությունների նկատմամբ կարծիք հայտ-
նելուց։ Թերթի հիմնադիր և խմբագիր Կարապետ Յություճյանը օսմանյան 
գրաքննության պայմաններում չափավոր և զգուշավոր դիրքորոշում է 
դրսևորում Մոլդովայի և Վալախիայի իշխանությունների միավորման 
համար ազգային պայքարի նկատմամբ։ Նույն դիրքորոշումը նա չէր 
պահպանում եվրոպական մյուս ժողովուրդների ազգային-ազատագրա-
կան շարժումների հարցում՝ դրսևորելով անկողմնակալություն և անա-
չառություն, իսկ երբեմն էլ՝ քողարկված համակրանք։ 
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Газета «Масис» об объединении Дунайских княжествГазета «Масис» об объединении Дунайских княжествГазета «Масис» об объединении Дунайских княжествГазета «Масис» об объединении Дунайских княжеств    

Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс     
Бернецян АрманБернецян АрманБернецян АрманБернецян Арман    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Молдавия, Валахия, борьба, независимость, 

объединение, Парижская конвенция, Румыния, национальное государство 
Дунайские княжества Молдавия и Валахия, начиная с XVI века, 

находились под властью Османской империи.  По Бухарестскому договору 
1812 года, Дунайские княжества получили определенную автономию. В 
1821 году княжества восстали против турецкого владычества, однако, 
потерпели неудачу. В 1848 году, воодушевленные победой Французской 
революции, Дунайские княжества вновь поднялись на борьбу за 
независимость, которая была жестоко подавлена. Но это не сломило 
молдаван и валахов, которые продолжили борьбу за объединение княжеств 
и создание суверенного государства. 

Борьбу Дунайских княжеств за национальное единство не обошла 
вниманием современная армянская периодическая печать. К этой борьбе 
непосредственно обратилась константинопольская газета «Масис» – рупор 
западноармянского либерального течения. Данное периодическое издание 
на основе публикаций в европейской прессе и полученных известий 
освещало весь ход борьбы молдаван и валахов. Редактор газеты, лидер 
западноармянского либерального течения Карапет Ютучян в условиях 
цензуры со стороны турецких властей проявлял осторожность при 
освещении борьбы Дунайских княжеств за национальное освобождение и 
сплочение. Для того, чтобы казаться объективным и непредвзятым, он 
предпочел освещать борьбу в Дунайских княжествах, дословно переводя 
публикации передовых европейских изданий. Тем самым, он пытался 
выразить свою позицию завуалировано, так как, будучи либеральным 
деятелем и публицистом, проявлял свободомыслие по отношению к 
угнетенным народам Европы. 
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The Newspaper “MasiThe Newspaper “MasiThe Newspaper “MasiThe Newspaper “Masis” about the Unification of the Danube Authoritiess” about the Unification of the Danube Authoritiess” about the Unification of the Danube Authoritiess” about the Unification of the Danube Authorities    

Movsisyan FeliksMovsisyan FeliksMovsisyan FeliksMovsisyan Feliks    
Bernetsyan ArmanBernetsyan ArmanBernetsyan ArmanBernetsyan Arman    

SummarySummarySummarySummary  
Key words:Key words:Key words:Key words: Moldova, Wallachia, struggle, independence, unification, Paris 

Agreement, Romania, nation state. 
The Danube Authorities Moldova and Wallachia have been under the 

Ottoman rule since the 16th century. Under the Treaty of Bucharest of 1812, the 
Danube authorities gained some autonomy. In 1821 the authorities revolted 
against the Turkish rule, which ended in failure. Encouraged by the victory of 
the French government in 1848, the Danube authorities again fought for 
independence, which was brutally suppressed. But this did not deter the 
Moldovans and Wallachians, who continued to fight for the unification of the 
authorities and the creation of an independent state. 

The struggle for the national unification of the Danube authorities 
received the attention of the Armenian periodicals of the time. The “Masis” 
newspaper of Constantinople, which was the vocalist of the Western Armenian 
liberal current, directly referred to that struggle. The newspaper based on the 
news received from the European press depicted the whole process of the 
struggle of the Moldovans and Wallachians. The newspaper’s editor-in-chief, 
Karapet Yutuchyan, the leader of the Western Armenian Liberal Movement, 
under censorship of the Turkish authorities has been cautious in covering the 
struggle for national liberation and unification of the Danube authorities. 

In order to look impartial, he preferred to cover the struggle in the 
government with a literal translation of the publications of progressive 
European periodicals. In doing so, he sought to express his position in disguise, 
because, as a liberal and public figure, he displayed a liberal attitude towards 
the struggle of the oppressed peoples of Europe. 

 

    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    13.04.13.04.13.04.13.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 930.2 
 

19191919----րդրդրդրդ    դարիդարիդարիդարի    ՇապինՇապինՇապինՇապին    ԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարի    ևևևև    հարակիցհարակիցհարակիցհարակից        
բնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերի    հայհայհայհայ    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    

ՉատինյանՉատինյանՉատինյանՉատինյան    ԶոյաԶոյաԶոյաԶոյա    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բարենորոգումներ, հասարակական, կրթա-
դաստիրակչական, ընկերություն, նվիրատվություն, արհեստավորներ, 
Թամզարա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
19-րդ դարի երկրորդ կեսին Շապին Գարահիսարը, որ հայտնի էր 

նաև Նիկոպոլիս անունով [4, 489], Օսմանյան կայսրության առևտրա-
տնտեսական աշխույժ շրջաններից էր: Սրան նպաստում էր քաղաքի 
կարևոր տարանցիկ ուղի լինելը: Մինչև Սամսոն-Սվազ խճուղու շինարա-
րությունը Շապին Գարահիսարով էին անցնում Խարբերդի, Ակնի, 
Արաբկիրի, Մալաթիայի և Սեբաստիայի առևտրական ճանապարհները 
դեպի Կ. Պոլիս: Այս ճանապարհով էր կատարվում մետաքսեղենի և 
օճառի մատակարարում Հալեպից, Այնթապից, Համայից և Մուսուլից 
մայրաքաղաք Կ. Պոլիս և Հյուսիսային նահանգներ [2, 12-13]: 

Շապին Գարհիսարը բազմազգ բնակչություն ուներ, որտեղ հայերից 
բացի ապրում էին նաև թուրքեր, չերքեզներ, թուրքմեններ, հույններ և 
քրդեր: 1872-1873 թվականներին այստեղ կար հայկական 502 տուն, հու-
նական 150 և թուրքական 2000 տուն բնակիչ [5, 205]: Չնայած հայերը այս-
տեղ բացարձակ մեծամասնություն չէին և կազմում էին բնակչության մեկ 
քառորդից ավելին, բայց կարևոր դերակատարում ունեին քաղաքի տնտե-
սական կյանքում: Շապին Գարահիսարի առևտրականների և արհեստա-
վորների 80 տոկոսը հայեր էին [5, 13, 15]: 

Տնտեսական աշխույժ կյանքին զուգահեռ Շապին Գարահիսարի 
հայերը աստիճանաբար սկսեցին ակտիվություն ցուցաբերել նաև կայս-
րության հասարակական, մշակութային ու կրթական կյանքում: Դա պայ-
մանավորված էր 1839 թ. նոյեմբերի 9-ին հռչակված բարենորոգումների 
ծրագրի ընձեռած հնարավորություններով, որով Թուրքիայում հիմք 
դրվեց Թանզիմաթի դարաշրջանին [9, 499]: 1856 թ. փետրվարի 18-ին 
եվրոպական մեծ տերությունների ճնշման տակ Օսմանյան կայսրու-
թյունը «եվրոպականացնելու» նպատակով սուլթան Աբդուլ Մեջիդի 
«Հաթթը հումայուն» հրովարտակից [1, 297] հետո այդ ակտիվությունը 
առավել ակնառու դարձավ: Արևմտահայությունը, այդ թվում Շապին 
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Գարահիսարի հայերը, ոգևորված հրովարտակի ընձեռած հնարավորու-
թյուններից, հիմնեցին մի շարք հասարակական, մշակութային և կրթա-
կան միություններ և ընկերություններ: 

ՇապինՇապինՇապինՇապին    ԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարի    հայհայհայհայ    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    
Շապին Գարահիսարի մեզ հայտնի ամենահին հայ հասարակական 

ընկերությունը «Ընթերցասիրաց» ընկերությունն է: Այն հիմնվել է 1867 
թվականի հոկտեմբերի 1-ին քաղաքի Ս. Փրկչյան վարժարանի թաղա-
մասի մի քանի երիտասարդների կողմից՝ ուսուցիչ Ավետիս Խ. Սահակ-
յանի նախաձեռնությամբ [16, 28]: Ընկերության հանդիսավոր բացումը 
տեղի է ունեցել 1869 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ս. Փրկչեան վարժա-
րանի շենքում: «Ընթերցասիրաց» ընկերության նպատակը Շապին 
Գարահիսարի հայության կրթությանը նպաստելն էր: 

Հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ ընկերությունը ուներ գրանցված 30 
անդամ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարտավորվել էր տարեկան վճարել 26 
ղուրուշ անդամավճար: 

 Ընկերությունը սկզբնապես բավարարվում էր միայն կիրակի և 
տոն օրերին Շապին Գարահիսարի Ս. Փրկչեան վարժարանում ընթերցա-
նություններ կազմակերպելով: Ընթերցման առարկաններն էին հայ եկե-
ղեցու պատմությունը, ազգային պատմությունը և ազգային պարբերա-
կաններ ու հանդեսներ, որոնք մեծամասամբ ընկերությունը ձեռք էր 
բերում նվիրատվությունների միջոցով [8, 233-235]: Օրինակ Մարկեսյան 
Գրիգոր էֆենդին ընկերությանը նվիրաբերել է «Փունջ» ամսագրի մի քանի 
համարներ [11]: 

1869 թվականի հունիսի 1-ին ընկերությանը հաջողվել է իրագործել 
իր նպատակը և առավել ընդլայնել գործունեության ուղղությունը: Նպա-
տակին հասնելուց հետո ընկերությունը վերանվանվում է «Անձնուէր»: 
Սկսում է զբաղվել Շապին Գարահիսարի երիտասարդների կրթությամբ, 
յուրաքանչյուր կիրակի կազմակերպում աշակերտների համար 
նախատեսված դասընթացներ, որոնց շրջանակներում ուսումնասիրում 
են ընթերցանություն, քերականություն և այլն: Ընկերության մեզ հայտնի 
անդամներից է բնիկ Կամրկացի Փիլիպպոս Թ. Խանզատյանը [11]: 

«Անձնուէր» ընկերության դրամագլուխը ձևավորվում էր անդամա-
վճարների և բարերարների նվիրատվությունների ու հովանավորության 
արդյունքում: Ընկերությանը հովանավորել են Թադեոս Սերճանյանը, 
Գրիգոր Մարկոսյանը և Առաքել Ալթունյանը: Նվիրատուների շարքում 
առանձնակի շռայլությամբ աչքի են ընկել են Ավետիս Սերճանյանը և 
Առաքել Սեմէրճյանը, ովքեր ընկերությանը նվիրաբերել են 148 ղուրուշ [8, 
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236]: «Անձնուէր» ընկերության հովանավորներից Առաքել Ալթունյանը 
հայ թատերական գործիչներից է: Ծնվել է 1840 թվականին: Եղբոր՝ Ստե-
փան Ալթունյանի հետ 1859 թ. Կ. Պոլսի Խասգյուղ թաղամասում հիմնել 
են Տայկյան թատրոնը, իսկ 1861 թվականին ֆինանսապես աջակցել 
«Արևելյան թատրոնի» հիմնադրմանը [10, 96]: 

«Անձնուէր» ընկերությունը բարձր է գնահատել իր բոլոր բարերար-
ներին ու հովանավորյալներին, նրանց նվիրված պատկերասրահ-թան-
գարան հիմնել, որտեղ ցուցադրվել են ընկերության բարերարների, ինչ-
պես նաև արևմտահայ հասարակական ու քաղաքական տարբեր շրջա-
նակների գործիչների լուսանկարները, անձնական իրերը, այդ թվում՝ 
Մկրտիչ Խրիմյանի լուսանկարը [11]: 

1870 թվականի սկզբին Շապին Գարահիսարի հայ մեծահարուստ 
արհեստավորները հիմնել են «Հայկազյան», իսկ նույն թվականի վերջին՝ 
«Արամյան» ընկերությունները, որոնք հանդիսացել են «Անձնուէր» ընկե-
րության օժանդակ ճյուղերը: Ընկերությունների նպատակը, ինչպես 
«Անձնուէրինը», «նվիրական օրերը ուսմանը նվիրելն էր»: «Հայկազյան» 
ընկերության կարկառուն անդամներից էր Կարապետ Պ. Պուռնազյանը 
[8, 237-238]: 

1874 թվականին ընկերությունը դեռ շարունակում էր գործունեու-
թյուն ծավալել, յուրաքանչյուր կիրակի ընթերցանություն էր դասավան-
դում քաղաքի երիտասարդների համար [8, 236]: 

 «Ուսումնասիրաց» ընկերությունը հիմնվել է 1871 թվականի հոկ-
տեմբերին Մուշեղյան վարժարանի սաների կողմից [8, 238]: Ինչպես 
սրանից առաջ Շապին Գարահիսարում հիմնված մյուս ընկերություն-
ները, այնպես էլ «Ուսումնասիրացը» նպատակ է ունեցել նպաստել 
քաղաքի երիտասարդների կրթությանը:    

«Շահասիրական» ընկերությունը հիմնվել է 1872 թվականի առաջին 
ամիսներին [8, 238]: Ընկերության մասին այլ տեղեկություններ հայտնի 
չեն: 

«Ծխարգելական» ընկերությունը հիմնվել է 1873 թվականին Նիկո-
պոլսո ազգային երևելիների կողմից: Հիմնադրման պահին ընկերությունը 
ուներ 38 անդամ, հիմնականում պատանիներ, որոնք համաձայնվել էին 
ամսական ծխախոտի համար ծախսվելիք գումարը նվիրաբերել ընկերու-
թյան գանձարանին: «Ծխարգելական» ընկերությունը նախատեսում էր 
այս գործելակերպը շարունակել 10 տարի: 1874 թվականին ընկերու-
թյունը 70 օսմանյան ոսկի է ուղարկել Կ. Պոլիս՝ Ռումելի երկաթուղուց 
թուղթ ձեռք բերելու նպատակով [8, 238-239]: 
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Ընկերության անվանումից կարելի է ենթադրել, որ այն փորձ է 
կատարել Շապին Գարահիսարի հայ երիտասարդության շրջանում պայ-
քարել ծխելու դեմ և այդ նպատակով օգտագործվելիք ֆինանսական 
միջոցները ծառայեցնել համայնքի բարեկարգմանը: 

1877 թվականին Շապին Գարահիսարում լուծարման վտանգի մեջ 
գտնվելու առնչությամբ հիշատակվում է «Յառաջդիմասէր» անունով 
ընկերություն [8, 239]: 

Ընկերության «առաջադեմ և հայրենասէր» անդամները, որոնց 
քաղաքի հասարակությունը օգնում էր թե ֆինանսապես, թե բարոյապես, 
ժամանակի հայ պարբերական մամուլում հիշատակվում են նաև 1885 
թվականի փետրվարին Բարեկենդանի օրվան նվիրված միջոցառման 
առնչությամբ [12]: 

Շապին Գարահիսարի «Գրական» ընկերությունը հիմնվել է 1879 
թվականի հունվարին Նիկոպոլսո երիտասարդների կողմից: «Մասիսը» 
գրում է. «Անագորոյ Եւորապա «գերի եւ ստրուկ ազգ» կոչեց զմեզ», ուստի 
այս ընկերության հիմնումով պետք է մաքրենք մեր անունը և պատիվը» 
[15]: Ընկերության մասին այլ տեղեկություններ չունենք: Ընկերության 
անվանումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ գրական կամ գիտական գործու-
նեություն ծավալելու նպատակ է ունեցել [8, 240]: 

19191919----րդրդրդրդ    դարիդարիդարիդարի    ՇապինՇապինՇապինՇապին    ԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարի    հարակիցհարակիցհարակիցհարակից    բնակավայրբնակավայրբնակավայրբնակավայրերիերիերիերի        
հայհայհայհայ    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    

Ընկերություններ ու միություններ հիմնվել են ոչ միայն Շապին 
Գարահիսարում, այլև շրջակա մի քանի գյուղերում, ինչպիսիք են Թամ-
զարան և Չարտախը: Շապին Գարահիսարի շրջակա գյուղերին աջակ-
ցելու նպատակով ընկերություններ են հիմնվել նաև Կ. Պոլսում և Կիրա-
սոնում:  

Շապին Գարահիսարի շրջակա գյուղերից Թամզարան 19-րդ դարի 
երկրորդ կեսին ուներ 350 տուն՝ 1100 բնակչությամբ, որից 250 տունը 
հայեր էին, 100-ը՝ թուրքեր: Գյուղը ուներ 7 վանքեր ու եկեղեցիներ՝ 
Ս. Գևորգ, Ս. Թագվոր եկեղեցիները, մատուռներ և Սբ. Աստվածածին, 
Գիտ Խաչ ուխտատեղիները: Թամզարայով էին անցնում Կիրասոնի, 
Օրտուի և Տրապիզոնի խճուղիները: Բնակչությունը հիմնականում 
զբաղվում էր առևտրով [2, 22]: 

Թամզարայում հիմնված մեզ հայտնի առաջին ընկերությունը 
«Ընթերցասիրաց» ընկերությունն է, որը հիմնվել է 1865 թվականին գյուղի 
դպրոցի աշակերտների կողմից: Ընկերության նպատակը բաժանորդների 
անդամավճարների շնորհիվ գիրք և լրագիր ձեռք բերելն էր [13, 103]: 
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1860-ական թվականներին Կիրասոնում մեծ թվով թամզարացիներ 
էին բնակվում, որոնց հիմնած ընկերության նպատակը հայրենի գյուղի 
Ս. Գևորգ վանքը վերանորոգելն էր: 1870 թվականին ընկերությունը ուներ 
7000-8000 օսմանյան ղուրուշ դրամագլուխ: Ժամանակի հայ պարբերա-
կանները, խոսելով ընկերության մասին, խորհուրդ են տալիս ֆինանսա-
կան միջոցները տրամադրել «Լամբրոնյան» ընկերությանը, քանի որ այն 
ևս նպատակ ուներ Ս. Գևորգ վանքը վերանորոգել և այնտեղ գիշերօթիկ 
դպրոց հիմնել:  

1883 թվականին ընկերությունը շարունակում էր գործունեություն 
ծավալել և մի քանի հարյուր ոսկով բարձրացրել էր դրամագլուխը [8, 246]: 

Կ. Պոլսի պանդուխտ թամզարեցիների կողմից 1869 թվականի 
դեկտեմբերի 1-ին հիմնադրվել է «Լամբրոնյան» ընկերությունը: Ընկերու-
թյան նպատակը հայրենի Թամզարա գյուղում ցերեկօրյա և գիշերօթիկ 
վարժարան հիմնելն էր: «Լամբրոնյան» ընկերության դրամագլուխը ձևա-
վորվում էր անդամավճարների՝ տարեկան 100 փարա, նվիրատվություն-
ների ու բարերարների կտակների հաշվին: Թամզարայի «Լամբրոնյան» 
ընկերությանը անդամակցել են ժամանակի հայ հասարակական, քաղա-
քական այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք են Խրիմյան Հայրիկը, Մատթեոս 
սրբազան Իզմիրլյանը, Ռեթեոս Պերպերյանը և ուրիշներ: 

1869 թ. դեկտեմբերից մինչև 1870 թ. դեկտեմբեր ընկերությանը հա-
ջողվել է կուտակել 20.054 ղուրուշ դրամագլուխ, որից նույն ժամանակա-
հատվածում ծախսել է 15.289 ղուրուշ:  

Հիմնադրումից մեկ տարի անց՝ 1870 թվականին, «Լամբրոնյան» ընկե-
րությունը հայրենի Թամզարայում հիմնում է երկսեռ վարժարան, որը ան-
վանակոչվում է հիմնադիր ընկերության անունով: Ընկերության ֆինան-
սական աջակցությամբ մայրաքաղաք Կ. Պոլսից մասնավոր ուսուցիչներ 
են վարձվում Լամբրոնյան վարժարանում դասավանդելու նպատակով:  

1871 թվականի հունիսի 20-ին Կ. Պոլսի Շերեֆ Փաշա Խանում հրա-
վիրվում է ընկերության Ընդհանուր ժողովը: Այն ընտրում է վարչություն 
և կանոնադրություն մշակելու նպատակով կազմում հատուկ հանձնա-
խումբ: Նույն թվականի հուլիսի 18-ին «Լամբրոնյան» ընկերության Ընդ-
հանուր ժողովը որոշակի փոփոխություններով ընդունում է կանոնա-
դրությունը [8, 247], ընտրում Ընդհանուր ժողովի Դիվանի կազմը և ձևա-
վորում ղեկավար մարմին՝ Տնօրենների ժողով:  

Ընդհանուր ժողովի ատենապետ է ընտրվում Մատթեոս վարդապետ 
Իզմիրլյանը, իսկ Տնօրենների ժողովի անդամներ՝ Հովսէփ Խոյլեսերյանը, 
Ավագ Մաթյանը, Վարդան Պապիկյանը, Հովհաննես Շեհրիկյանը, 
Ղազար Վասիլյանը և Գևորգ Մազմանյանը: 
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Ընդհանուր ժողովի ատենապետ Մատթեոս վարդապետ Իզմիրլյանը 
ծնվել է 1845 թվականի փետրվարի 12-ին Կ. Պոլսի Գում Գափու թաղա-
մասում: 1862 թվականին դասավանդել է Օրթուգյուղի Թարգմանչոց վար-
ժարանում [3, 5], 1864 թվականին նշանակվել է Մկրտիչ Խրիմյան պատ-
րիարքի անձնական քարտուղարը [3, 8], 1872 թ. մարտի 12-ին ընտրվել է 
Կ. Պոլսի կրոնական ժողովի անդամ, 1894 թվականին՝ Կ. Պոլսի պատ-
րիարք, իսկ 1908թ.-ից՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս [3, 9-22]: 

1871 թվականի օգոստոսի դրությամբ ընկերությունը Կ. Պոլսում 
ուներ 90 անդամ, Կիրասոնում՝ 50, իսկ Թամզարայում ՝ 83 անդամ, որոնք 
միասին վճարել էին 350 բաժին անդամավճար, այսինքը՝ 3500 փարա: 

«Լամբրոնյան» ընկերությունը կազմալուծվել է 1872 թվականին: 
Ընկերության կազմալուծումից հետո փակվում է նաև նրա հիմնադրած և 
հովանավորությամբ գործող Թամզարայի Լամբրոնյան երկսեռ վարժա-
րանը: Կ. Պոլսում հրատարակվող «Հայրենիք» պարբերականը գրում է, որ 
մինչ ընկերությունը ճիգեր էր գործադրում վարժարանի ուսուցիչների 
թիվը ավելացնելու, Թամզարայի «ջոջերը» [14], ամեն տեսակ արգելք և 
խոչընդոտ գործադրելով, կարողանում են կազմալուծել «Լամբրոնյան» 
ընկերությունը և փակել համանուն վարժարանը [8, 248]: 

1883 թվականին Թամզարայում հիմնվել է «Ծխարգելական»: Ընկե-
րության անդամները Շապին Գարահիսարի համանուն ընկերության 
նմանությամբ նպատակ են ունեցել չծխել և գումարը 10 տարի շարունակ 
հավաքել:  

1888 թվականի դրությամբ ընկերությունը շարունակում էր գործել, 
սակայն անդամների և ընկերության Գործադիր ժողովի միջև առկա էին 
լուրջ հակասություններ [8, 249]: 

Թամզարայի «Արամյան» ընկերությունը հիմնվել է 1886 թվականին 
Գալուստ Մալաթյանի կողմից: Ընկերության հիմնադիր Գալուստ 
Մալաթյանը ծնվել է 1860 թվականին Շապին Գարահիսարում: 1879 թվա-
կանինց եղել է տեղի հայկական դպրոցների տեսուչ և ուսուցիչ: Հեղինակ 
է մանկավարժությանը վերաբերող բազմաթիվ հոդվածների, 1920 թվա-
կանին հեղինակել է «Նոր դպրոցի պատմություն» աշխատությունը [7, 15]: 

Ընկերության նպատակը գյուղի վարժարանին նյութապես աջակցելն 
էր: «Արամյան» ընկերությունը երկար կյանք չի ունենցել [8, 246]: 

«Համակամ» ընկերությունը հիմնվել է 1888 թվականին: Ընկերության 
հիմնադիրը Թամզարա գյուղի վարժարանի տնօրեն Տաճատ Զուլալյանն 
էր [8, 246]: 

Շապին Գարահիսարի Չարտաղ գյուղում 19-րդ դարի երկրորդ 
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կեսում կար 70 տուն՝ 500 բնակչությամբ [2, 17]: Գյուղը ամբողջությամբ 
հայաբնակ էր և գտնվում էր քաղաքի հարավարևելյան մասում՝ 1 ժամվա 
հեռավորության վրա: Այն հայտնի է նաև Չրագ անունով [2, 25]: 

1874 թվականին Չարտախ գյուղում հիմնվել է «Ընթերցասիրաց» 
ընկերությունը: Ընկերության հիմնադիրը Չարտախի Վահանյան դպրոցի 
ուսուցիչ (1873-1876 թթ.) Վռամշապուհ ծ. վրդ. Քիպարյանն էր: Վռամշա-
պուհ ծ. վրդ. Քիպերյանը, աշխարհական անվամբ՝ Նազարեթ, ծնվել է 
1855 թվականի նոյեմբերի 11-ին Շապին Գարահիսարում: Հանդիսանում 
է Թամզարայի նշանավոր Արջուկենց տոհմի շառավիղը: 1871-1873 թվա-
կաններին դասավանդել է Շապին Գարահիսարի Ս. Փրկչյան վարժարա-
նում, 1873-1876 թվականներին՝ Չարտախի Վահանյան վարժարանում, 
1876-1886 թվականներին՝ քաղաքի Մուշեղյան վարժարանում [6, 393]: 
Նրա ջանքերով «Ընթերցասիրաց» ընկերությունը 10 տարվա ընթացքում 
կարողանում է հավաքագրել 800 օսմանյան ոսկի դրամագլուխ [8, 249-
250]: 

1882 թվականին Կ. Պոլսում գործել է «Շահաբեր» ընկերությունը, որի 
նպատակը Շապին Գարահիսարի Աղրավիս գյուղում երկսեռ վարժարան 
հիմնելն էր: 

Շապին Գարահիսարի Աղրավիս գյուղում 19-րդ դարի 80-ական 
թվականներին կար 200 տուն՝ 1600 բնակչությամբ [2, 17], մեծամասամբ 
հայաբնակ էր: Գյուղը տեղակայված էր Արաբկիր-Երզնկա-Տիվրիկ 
խճուղու վրա: Բնակչությունը մեծամասամբ զբաղվում էր երկրագործու-
թյամբ [2, 19]: 

 «Շահաբեր» ընկերությանը Կ. Պոլսի միացյալ ընկերության աջակ-
ցությամբ հաջողվում է Աղրավիս գյուղում երկսեռ վարժարան հիմնել, 
որտեղ նույն թվականի դրությամբ 100-ից ավելի աշակերտ էր ուսում 
ստանում [8, 250]: Հավանաբար ընկերությունը հիմնվել է 1880-ական 
թվականների սկզբին: 

19-րդ դարում Շապին Գրահիսարում և հարակից գյուղերում 
հիմնված հայ հասարակական ընկերությունները մեծամասամբ դադարել 
են գործել Օսմանյան կայսրությունում 1895 թվականին տեղի ունեցած 
հայկական ջարդերի արդյունքում, որը չէր շրջանցել Շապին Գարահի-
սարի հայությանը:  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
19-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած Շապին Գարահիսարում հիմնվել 

են «Ընթերցասիրաց» կամ «Անձնուէր», «Հայկազյան», «Արամյան», 
«Ուսումնասիրաց», «Շահասիրական», «Ծխարգելական», «Յառաջդէմա-
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սեր» և «Գրական» ընկերությունները, իսկ հարակից շրջաններում ու գյու-
ղերում՝ Թամզարայի «Ընթերցասիրաց», «Ծխարգելական», «Արամյան», 
«Համակամ», Չատախի «Ընթերցասիրաց» և «Շահաբեր» ընկերություն-
ները:  

Այս ընկերությունների մեծամասնությունը հիմնվել է կրթադաստիա-
րակչական գործունեություն ծավալելու նպատակով, տեղի մեծահա-
րուստ արհեստավորների, վարժարանների ուսուցիչների և աշակերտ-
ների կողմից: 

    
ԳրականություԳրականություԳրականություԳրականությունննն    

1. Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և 
կիրառութիւնը, Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրկչեան հիվանդանոցի, 
Կ. Պոլիս, 1910, 299 էջ:    

2. Արամ Հայկազ, Շապին Գարահիսար ու իր հերոսամարտը, Նիւ 
Յորք, 1957, 456 էջ:    

3. Գաբամաճեան Ս., Ամենապատիւ Տ. Տ. Մատթէոս Ս. Արքեպիսկոպոս 
Իզմիրլեան: Բարձրաշնորհ Տ. Եղիշէ Ս. եպիսկոպոս Դուրեան: 
Կենսագրութիւն իրենց լուսատիպ պատկերներով, Կ. Պոլիս, 1908, 
40 էջ: 

4. Ծոցիկեան Ս. Մ., Արեւմտահայ աշխարհ, Նիւ Յորք, 1947, 814 էջ: 
5. Հակոբյան Թ. Խ., Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Երևան, 
1987, 256 էջ: 

6. Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյց, 1923, 451 էջ: 
7. «Ով ով է. Հայեր», կենսագրական հանրագիտարան, հատոր Բ, 
Երևան, 2007, 744 էջ: 

8. Պողոսեան Վ. Հ. Եփրեմ, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերու-
թիւններու, Վիեննա, հատոր Բ, 1963, 464 էջ:    

9. Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, 499 էջ:    
10. Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 

1, Ե., 1962, 524 էջ:    
11. «Արարատ», Կ. Պոլիս, 1869, թիվ 17:    
12. «Արևելք», Կ. Պ., 1885, թիվ 348:    
13. «Ժամանակ», Կ. Պ., 1865, էջ 103:    
14. «Հայրենիք», Կ. Պ., 1872, թիվ 117:    
15. «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1879, թիվ 2261:    
16. «Օրագիր», Կ. Պոլիս, 1869, էջ 28:    
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Армянские общественные организации ШапинАрмянские общественные организации ШапинАрмянские общественные организации ШапинАрмянские общественные организации Шапин----Гарахисара и Гарахисара и Гарахисара и Гарахисара и 
прилегающих к нему населенных пунктов в 19 векеприлегающих к нему населенных пунктов в 19 векеприлегающих к нему населенных пунктов в 19 векеприлегающих к нему населенных пунктов в 19 веке    

Чатинян ЗояЧатинян ЗояЧатинян ЗояЧатинян Зоя    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: реформы, общественные, учебно-воспитательные 

организации, пожертвование, ремесленники, Тамазар, Никополис    
Шапин-Гарахисар во второй половине 19 века был одним из самых 

активных торговых и экономических регионов Османской империи. Хотя в 
этот период армяне не составляли здесь абсолютного большинства, однако 
они играли важную роль в экономической жизни города.  

Параллельно с активной экономической жизнью армяне Шапин-
Гархисара принимали деятельное участие в общественной, культурной и 
образовательной жизни империи. Это было обусловлено теми возмож-
ностями, которые предоставила провозглашенная 9 ноября 1839 года 
программа реформ, положившая начало эпохе Танзимата в Турции. С 
целью европеизации Османской империи 18 февраля 1856 г. под 
давлением крупных европейских держав, султан Абдул-Меджид принял 
указ «Хатт-и-Хумаюн», после чего эта активность стала более очевидной. 
Западные армяне, в том числе и армяне Шапин-Гарахисара, воодушев-
ленные возможностями, которые предоставлял указ, основали ряд 
социальных, культурных, образовательных организаций и союзов. 

Подобные организации и союзы были основаны не только в Шапин-
Гарахисаре, но и в окрестных селах Тамзаран и Чартах. Для оказания 
содействия прилегающим к Шапин-Гарахисару соседних сел организации 
были основаны также в Константинополе и Кирасоне.  

Эти организации формировались местными богатыми ремесленни-
ками, учителями училищ и учениками для осуществления учебно-
воспитательной деятельности. Значительная часть основанных в Шапин-
Гарахисаре и в соседних селах армянских общественных организаций в 19 
веке прекратили свое существование в результате армянских погромов, 
начавшихся в 1895 году в Османской империи, которые не обошли 
стороной и Шапин-Гарахисар.  
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Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to 
ShaShaShaShapin Garahisar in the 19pin Garahisar in the 19pin Garahisar in the 19pin Garahisar in the 19thththth    CenturyCenturyCenturyCentury    

Chatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan Zoya    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: reforms, public, educational companies, donation, craftsmen, 
Tamzara, Nikopolis 

Shapin Garahisar was one of the busiest economic regions of the Ottoman 
Empire in the second half of the 19th century. Although Armenians did not 
constitute an absolute majority during the above-mentioned period, but they 
did play an important role in the economic life of the city. 

Along with a lively economic life, the Armenians of Shapin Garhisar were 
active in the social, cultural and educational life of the empire. It was 
conditioned with the opportunities provided by the announced reform program 
that laid the foundation for the Tanzimat era in Turkey in 1839, on November 
9. In 1856, February 18th under the pressure of the great European powers, this 
activity became more obvious after the proclamation of “Hatt-i Humayun” by 
Sultan Abdul Mejid to Europeanize the Ottoman Empire. The Armenians, 
including the Armenians of Shapin Garahisar, encouraged the opportunities 
provided by the proclamation, found and established a number of public, 
cultural and educational societies. 

Companies and unions were established not only in Shapin Garahisar, but 
also in the surrounding villages of Tamzaran and Chartakh. In order to support 
the villages around Shapin Garahisar, companies were also established in 
Constantinople and Kirason. 

These companies were founded by wealthy local craftsmen, school 
teachers and students to carry out educational activities. In the 19th century, 
Armenian non-governmental organizations based in Shapin Grahisasar and 
neighboring villages largely ceased to exist as a result of the Armenian pogroms 
in the Ottoman Empire in 1895, which did not bypass Shapin Garahisar. 

 

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    14.04.14.04.14.04.14.04.2022022022022222    թթթթ....    
ԳրաԳրաԳրաԳրախոսվել էխոսվել էխոսվել էխոսվել է    18.04.18.04.18.04.18.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 338.2 

Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն 
ըստ խնդրահարույցության աստիճանիըստ խնդրահարույցության աստիճանիըստ խնդրահարույցության աստիճանիըստ խնդրահարույցության աստիճանի    

Ասլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան Արփինե    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . մարզ, հիմնախնդիր, գերակա ոլորտ, ռազմա-
վարական պլանավորում    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
  Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշումը 

մարզի միջնաժամկետ սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության մշակ-
ման ելակետն է: Այս դեպքում հիմնախնդիրներ ասելով հասկանում ենք 
մարզպետարանի կողմից սահմանվող ռազմավարական նպատակների 
ամբողջությունը` ուղղված բնակչության կյանքի որակի բարելավմանը: 
1990-ականների վերակառուցման գործընթացից հետո ՀՀ-ում սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակի հարաբերական կայունացման համատեքս-
տում խորհուրդ է տրվում մարզերում իրականացնել ռազմավարական 
պլանավորում՝ մեկից հինգ տարի ժամկետով: Սույն աշխատանքի 
հետագա շարադրմամբ ենթադրվում է, որ սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման հիմնախնդիրները պետք է որոշվեն նշված ժամանակահատվածի 
համար: 

 Մարզային վարչակազմի կողմից նպատակների ամբողջական 
շարքից հիմնախնդիրների ընտրությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի ջան-
քերը կենտրոնացվեն առավել կարևոր ոլորտների զարգացման վրա: 
Գերակա ոլորտների վրա ջանքերը կենտրոնացնելու անհրաժեշտու-
թյունը առաջին հերթին բխում է մարզային իշխանություններին հասա-
նելի ռեսուրսների սահմանափակությունից: Այս առումով անհրաժեշտու-
թյուն կա հայտնաբերելու գերակա ոլորտները, որոնք առավելագույնս 
ապահովում են բնակչության կյանքի որակի բարելավումը, և սահմանել 
դրանց զարգացումը՝ որպես մարզպետարանի կարևորագույն նպատակ: 

ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    
     Մարզի բնակչության կյանքի որակի բարելավման տեսանկյունից 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունների ընտրության 
ամենաակնհայտ չափանիշը հանրային կյանքի այնպիսի խնդրահարույց 
ոլորտների հայտնաբերումն է, որոնք առավել էականորեն են ազդում 
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բնակչության կյանքի որակի վրա: Որոշելով հանրային կյանքի խնդրա-
հարույց և նշանակալի ոլորտները` անհրաժեշտ է դիտարկել դրանք 
որպես գործոններ, որոնք իրենց ամբողջությամբ կկազմեն մարզի բնակ-
չության կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը: Բնակչության կյանքի 
որակի գնահատման ինտեգրալային ցուցիչի կիրառումը հնարավորու-
թյուն է տալիս առավել ճշգրիտ և օբյեկտիվորեն հետևել կյանքի որակը 
բնութագրող ցուցանիշների բնույթին և նշանակալիությանը: Սույն 
հոդվածում բնակչության կյանքի որակի յուրաքանչյուր գործոն (ցուցիչ) 
կդիտարկենք դրանց խնդրահարույց լինելու տեսանկյունից: 

Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների խնդ-
րահարույցության սահմանումը մի կողմից հիմնված է այլ մարզերի 
համեմատ նրա դիրքի, մյուս կողմից` սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշ-
ների դինամիկայի վերլուծության վրա: Կարելի է ենթադրել, որ ցուցա-
նիշի բացասական դինամիկան (նրա նախկին արժեքի համեմատ) և 
մարզի դիրքի միաժամանակյա վատթարացումը ազդանշում են հասա-
րակական կյանքի այսպես կոչված հիմնախնդրային իրավիճակի առկա-
յությունը: Սա հնարավորություն է տալիս օգտագործել ցուցանիշների դի-
նամիկան՝ բնակչության կյանքի ոլորտների առաջնահերթությունը որո-
շելու համար` պետական քաղաքականության միջոցով դրա վրա ազդելու 
անհրաժեշտության տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած՝ մարզի դիրքի վատ-
թարացումը անցյալում ձեռք բերված ցուցանիշի և այլ մարզերի` բերված 
արժեքների համեմատ, խոսում է դիտարկվող ցուցանիշի գերակայության 
բարձր աստիճանի, դրա փոփոխման անհրաժեշտության և հնարավո-
րության մասին: Վերոհիշյալ տրամաբանության համաձայն՝ ցուցանիշ-
ները բաժանվում են հիմնախնդրային չորս խմբերի`համաձայն հետևյալ 
ալգորիթմի: 

1. Առաջին խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը վատ-
թարանում է նախորդ ժամանակաշրջանների արժեքների և այլ մարզերի 
վարկանշային արժեքների համեմատ (հիմնախնդիրների առաջին դաս): 

2. Երկրորդ խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը վատ-
թարանում է այլ մարզերի համեմատ և բարելավվում կամ մնում է նույն 
մակարդակի վրա` համեմատած նախորդ ժամանակաշրջանների սեփա-
կան արժեքների հետ (հիմնախնդիրների երկրորդ դաս): 

3. Երրորդ խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը վատ-
թարանում է նախորդ ժամանակաշրջանների սեփական արժեքների 
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համեմատ, բայց բարելավվում կամ մնում է նույն մակարդակի վրա` 
համեմատած այլ մարզերի վարկանիշի հետ (հիմնախնդիրների երրորդ 
դաս): 

4. Չորրորդ խումբը ներառում է ցուցանիշներ, որոնց արժեքը բարե-
լավվում է ինչպես նախորդ արժեքների համեմատ, այնպես էլ մարզերի 
վարկանիշում (հիմնախնդիրների չորրորդ դաս): 

Այսպիսով, առաջին խումբը պարունակում է առավել խնդրահարույց 
ցուցանիշներ, այսինքն՝ ցուցանիշներ, որոնց արժեքները պետք է 
«բարելավվեն» առաջին հերթին: Չորրորդ խումբը ցուցանիշները արժե-
քային առումով նվազագույն խնդրահարույց են: 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման 
մեթոդաբանության հաստատումն իրականացվել է որպես Լոռու մարզի 
զարգացման ռազմավարական պլանի թերությունների բացահայտման 
մաս: Հետազոտության արդյունքներն առաջարկվել են ՀՀ Լոռու մարզպե-
տարանին 2025-2030 թթ. ռազմավարական պլանի մշակման ժամանակ 
կիրառելու համար:  

 Մարզի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության միջնաժամկետ 
առաջնահերթությունները որոշելու հայեցակարգը կյանքի կոչելու 
համար սույն հոդվածում առաջարկվում է օգտագործել Կյանքի որակի 
ինտեգրալային ցուցիչը1, որը մշակվել է ՌԴ Գիտությունների ակադե-
միայի մաթեմատիկայի և էկոնոմիկայի ինստիտուտի պրոֆեսոր 
Ս. Ա. Այվազյանի կողմից: Այս ցուցանիշը համապատասխանում է մարզի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման հայեցա-
կարգի գրեթե բոլոր պահանջներին, քանի որ այն ներառում է հանրային 
կյանքի հիմնական ոլորտների բնութագրերը և թույլ է տալիս որոշել 
մարզի դիրքն այլ մարզերի նկատմամբ: 

Հաշվարկների համար օգտագործվել են ՀՀ վիճակագրական կոմի-
տեից ստացված պաշտոնական տվյալներ 2020 և 2019 թվականների 
համար: Կատարված վերլուծություններն ամփոփվել են աղյուսակ 1-ում: 

                                                                 
1 Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելի մաթեմատիկական ալգո-

րիթմը տե՛ս Վահրամ Բաղդասարյան, Արփինե Ասլանյան, Մարզի հանրատնտե-
սական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման համար կիրառվող կյանքի 
որակի ինտեգրալային ցուցիչի կառուցման մեթոդաբանությունը, Վանաձորի 
Պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Երևան., 2021,Պրակ Ա, էջ 201: 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Լոռու մարզի սոցիալԼոռու մարզի սոցիալԼոռու մարզի սոցիալԼոռու մարզի սոցիալ----տնտետնտետնտետնտեսական զարգացման գործոնների բաշխումը սական զարգացման գործոնների բաշխումը սական զարգացման գործոնների բաշխումը սական զարգացման գործոնների բաշխումը     

ըստ խնդրահարույցությանըստ խնդրահարույցությանըստ խնդրահարույցությանըստ խնդրահարույցության    
    

     Մարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատՄարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատՄարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատՄարզի դիրքը այլ մարզերի համեմատ    
Վատթարացել էՎատթարացել էՎատթարացել էՎատթարացել է    Բարելավվել էԲարելավվել էԲարելավվել էԲարելավվել է    
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• Բնական աճի տոկոս 1000 
բնակչի հաշվով 

• Բնածին արատների գրանցված 
դեպքեր 1000 բնակչի հաշվով 

• Նորագոյացություններից 
մահվան թիվը 100 000 բնակչի 
հաշվով 

• Արյունատար համակարգի 
հիվանդություններից մահվան 
դեպքերը 100 000 բնակչի 
հաշվով 

• Շնչառական 
հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 000 
բնակչի հաշվով 

• Միգրացիայի աճի տեմպը 

• Ընդհանուր եկամտի 
հարաբերակցությունը 
ամենահարուստ 20% և 
ամենաաղքատ 20% 
բնակչության 

• Մեկ շնչի հաշվով միջին 
դրամական եկամտի 
գնողունակությունն՝ ըստ 
նվազագույն 
կենսապահովման միջոցների 
ՍԳԻ  

• Վարակիչ և մակաբուծային 
հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 
000 բնակչի հաշվով 

• Գործազրկության 
մակարդակը 

• Վնասակար և վտանգավոր 
աշխատանքային 
պայմաններում զբաղված 
աշխատողների 
մասնաբաժինը տնտեսության 
մեջ զբաղվածների միջին 
տարեկան թվաքանակում 

• Մահացու ելքով կամ 
աշխատանքային 
ունակություննեի կորստով 
աշխատավայրում 
տուժածների թիվը 
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• Մարզի ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով  
• Աշխատուժի բերված 
արտադրողականություն  

• Հաշմանդամների թիվը 1000 
բնակչի հաշվով 

• Մանկական մահացության 
գործակիցը, 1 000 կենդանի 
ծնվածի հաշվով 

• ՄԻԱՎ-ով վարակված 
հիվանդների թիվը 

• Գրանցված 
հանցագործությունների 
քանակը 

• Մեկ բնակչի 
ապահովվածությունը 
բնակարանային ֆոնդի 
ընդհանուր մակերեսով  

• Կյանքի սպասվող 
տևողությունը ծննդյան 
պահից 

• Մարսողական համակարգի 
հիվանդություններից 
մահացությունների թիվը 100 
000 բնակչի հաշվով 

• Դժբախտ պատահարներից, 
վնասվածքներից և 
թունավորումներից 
մահացությունների թիվը 100 
000 բնակչի հաշվով 

• Բարձրագույն կրթություն 
ունեցող մասնագետների 
մասնաբաժինը տնտեսության 
մեջ զբաղվածների շրջանում 

• Միջին մասնագիտացված և 
բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների ուսա-
նողների մասնաբաժինը 
մարզի բնակչության մեջ 

   
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

  Ինչպես երևում է աղյուսակից, Լոռու մարզի համար հատկապես 
խնդրահարույց է սոցիալական գործոններից բնական աճի խիստ ցածր 
ցուցանիշը, միգրացիայի բարձր աճի տեմպը, ինչպես նաև մի շարք 
հիվանդությունների պատճառով մահվան դեպքերի մեծ թիվը: Դրական 
դինամիկա կա մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ում, աշխատուժի բերված արտադ-
րողականության արժեքում, նաև նկատվել է հանցագործությունների 
թվաքանակի կրճատում: Սակայն, չնայած նախորդ ժամանակաշրջանի 
համար վերոնշյալ ցուցանիշներում առկա է դրական տեղաշարժ, 
այնուամենայնիվ այլ մարզերի համեմատ Լոռու մարզը, ըստ նույն ցուցա-
նիշների, դեռևս վատ դիրքերում է: 

Խնդրահարույցության տեսանկյունից ուշադրության են արժանի 
նաև մեկ շնչի հաշվով միջին դրամական եկամտի գնողունակության, 
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գործազրկության մակարդակի և վարակիչ ու մակաբուծային հիվանդու-
թյուններից մահացությունների ցուցանիշները: Վերջիններիս գծով այլ 
մարզերի համեմատ կա դրական դինամիկա, սակայն նախորդ ժամանա-
կաշրջանի համեմատ դրանց ցուցանիշները վատացել են: Հատկապես 
խնդրահարույց կարող է դառնալ գործազրկության մակարդակի աճը: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Айвазян С. А., Анализ синтетических категорий качества жизни насе-
ления субъектов Российской Федерации: их измерение, динамика, 
основные тенденции (по статистическим данным за 1997-1999 гг.) // 
Уровень жизни населения регионов России, 2002, №11, с. 5-6. 

2. Айвазян С.А., Россия в межстрановом анализе синтетических катего-
рий качества жизни населения. Часть I. Методология анализа и 
пример ее применения // Мир России, 2001, том X, JVb 4, с. 59-96. 

3. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե. Հայաստանի վիճակագրական տարե-
գիրք, 2021, Երևան, 2021: 

4.  Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվե-
րով, 2020, https://armstat.am/am/?nid=81&id=2324 (07.02.2022) 
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Определение приоритетов Лорийской областиОпределение приоритетов Лорийской областиОпределение приоритетов Лорийской областиОпределение приоритетов Лорийской области    
    по уровню проблемностипо уровню проблемностипо уровню проблемностипо уровню проблемности    

Асланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян Арпине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: регион, проблема, приоритетное направление, 
стратегическое планирование 

Решение вопросов социально-экономического развития является 
отправной точкой для разработки социально-экономической политики 
региона. В данном случае под проблемами мы подразумеваем комплекс стра-
тегических целей, поставленных администрацией региона, направленных на 
повышение качества жизни населения. Выделение приоритетов адми-
нистрацией области из всего спектра целей необходимо для того, чтобы 
сосредоточить усилия на развитии наиболее важных направлений. В связи с 
этим возникает необходимость выделить приоритетные направления, 
максимально повышающие качество жизни населения, определить их развитие 
как ключевую цель администрации региона. 

С точки зрения повышения качества жизни населения региона наиболее 
очевидным критерием выбора приоритетов социально-экономического 
развития является выявление таких проблемных сфер общественной жизни, 
которые оказывают наиболее существенное влияние на качество жизни 
населения. Определение проблемы основывается на ее положении, с одной 
стороны, по сравнению с другими регионами, с другой стороны, на анализе 
динамики социально-экономических показателей. Таким образом, можно 
предположить, что отрицательная динамика показателя (по сравнению с его 
предыдущим значением) и одновременное ухудшение положения региона, 
сигнализирует о наличии так называемой проблемной ситуации в 
общественной жизни. 

Для расчетов использовались официальные данные, полученные от Ста-
тистического комитета РА за 2020 и 2019 гг.  

В результате исследования стало ясно, что особенно проблематичными 
для Лорийской области являются очень низкие темпы естественного прироста 
населения от социальной деятельности, высокие темпы прироста миграции, а 
также большое количество смертей от ряда заболеваний. Наблюдается 
положительная динамика в ВВП на душу населения, в величине 
производительности труда, также наблюдается снижение количества прес-
туплений. Однако, несмотря на положительные изменения вышеуказанных 
показателей за предыдущий период, по сравнению с другими регионами, 
Лорийская область по тем же показателям все еще находится в 
неблагоприятном положении.  
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Determining the Priorities of the Lori RegionDetermining the Priorities of the Lori RegionDetermining the Priorities of the Lori RegionDetermining the Priorities of the Lori Region    
    by the Level of Problemsby the Level of Problemsby the Level of Problemsby the Level of Problems    

Aslanyan ArpineAslanyan ArpineAslanyan ArpineAslanyan Arpine    
SummarySummarySummarySummary    

Key wKey wKey wKey words: ords: ords: ords: region, problem, priority direction, strategic planning. 
The solution to the issues of socio-economic development is the starting point 

for the development of the socio-economic policy of the region. In this case, under 
the shadow of problems we mean a set of strategic goals set by the administration of 
the region, aimed at improving the quality of life of the population. The allocation 
of priorities by the administration of the region from the entire range of goals, is 
necessary in order to focus efforts on the development of the most important areas. 
In this regard, there is a need to identify priority areas that maximize the quality of 
life of the population, to define their development as a key goal of the regional 
administration. 

As for improving the quality of life of the population of the region, the most 
obvious criterion for choosing the priorities of socio-economic development is the 
identification of such problematic areas of public life that have the most significant 
impact on the quality of life of the population. 

The definition of the problem is based on its position, on the one hand, in 
comparison with other regions, on the other hand, on the analysis of the dynamics 
of socio-economic indicators. Thus, it can be assumed that the negative dynamics of 
the indicator (compared to its previous value) and the simultaneous deterioration of 
the situation in the region indicate the presence of a so-called problem situation in 
public life. 

For calculations, official data received from the RA Statistical Committee for 
2020 and 2019 were used.  

As a result of the study, it became clear that very low rates of natural 
population growth from social activities, high rates of migration growth, as well as a 
large number of deaths from a number of diseases are especially problematic for the 
Lori region. There is a positive trend in GDP per capita, in the value of labor 
productivity, and there is also a decrease in the number of crimes. However, despite 
the positive changes in the field of the above-mentioned indicators for the previous 
period, and in comparison with other regions, Lori region is still in an unfavorable 
position for the same indicators. 

 
Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    09.04.09.04.09.04.09.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    26.04.26.04.26.04.26.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 336.2 

ՀարՀարՀարՀարկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձըկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձըկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձըկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձը    

ԶաքարյանԶաքարյանԶաքարյանԶաքարյան    ՄերիՄերիՄերիՄերի    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . հարկային մարմին, հարկ վճարող, հարկային 
եկամուտ, հարկային բեռ, հաշվետվություն, շահութահարկ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Հարկման համաշխարհային փորձը, հասարակության զարգացման 

անցումը հետարդյունաբերական փուլին, երբ առավել արժեքավոր են 
դառնում տեղեկատվությունն ու ծառայությունները, տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակն ու 
տեմպը հնարավորություններ են ստեղծում հարկային վարչարարության 
արդյունավետ մեխանիզմ կառուցելու համար: Զարգացած հարկային 
վարչարարության համակարգ ունեցող երկրներում հատուկ ուշադրու-
թյուն է դարձվում հարկային մարմնի և հարկ վճարողների տեղեկատվա-
կան փոխգործակցությանը: Շեշտը դրվում է հարկային փաստաթղթերի 
(ձևեր, հաշվարկներ, հրահանգներ) պարզեցման, ինչպես նաև հարկ վճա-
րողի համար հարկային մարմնի հետ շփման առավել հարմար մեխա-
նիզմների ստեղծման վրա: Դրա համար վերջիններս լայնորեն օգտագոր-
ծում են տեղեկատվության տարածման բոլոր եղանակները՝ զանգվա-
ծային լրատվության միջոցներից մինչև համացանց: 

Հարկային վարչարարությունը պետական կառավարման անբաժա-
նելի տարր է և երկրի տնտեսության հաջող զարգացման կարևորագույն 
հանգամանք: Արտասահմանյան երկրները հարկային վարչարարության 
ոլորտում կուտակել են հսկայական փորձ, որն օգտագործելիս անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել պետության տնտեսական և քաղաքական իրավի-
ճակը, քաղաքացիների մտածելակերպը, ինչպես նաև հարկային օրենս-
դրության առանձնահատկությունները: 

Միջազգային փորձի վերլուծությունՄիջազգային փորձի վերլուծությունՄիջազգային փորձի վերլուծությունՄիջազգային փորձի վերլուծություն    
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հարկային վարչարա-

րության արդյունավետ համակարգ ունենալու գործում կարևորվում է 
նախնական հարկային կարգավորման ինստիտուտի գործառույթը: Դրա 
նշանակությունը այն է, որ հարկ վճարողը պայմանավորվում է հարկային 
մարմնի հետ գործարքների հարկային հետևանքների, գնագոյացման 
հարցերի, շահույթի բաշխման, ներդրումային նախագծերի և այլ բիզնես-
գործարքների վերաբերյալ՝ նախքան դրանք իրականացնելը: Նման հա-
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րաբերությունները գործում են ինչպես հարկային պայմանագրեր կնքելու, 
այնպես էլ անհատական խորհրդատվություն ստանալու ձևով [5, 41]: 
Դրանց կիրառման արդյունավետության վառ օրինակ են Ֆրանսիան, 
Նիդեռլանդները, Շվեդիան, Գերմանիան, ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան 
(աղյուսակ 1), որտեղ հարկերից խուսափելու ցածր մակարդակ է գրանց-
ված: Հարկային համաձայնագրերի առավելությունները ներառում են 
հարկ վճարողի համար իրավիճակի թափանցիկություն և անկանխատե-
սելի հարկային ռիսկերի բացակայության երաշխիք, իսկ էական թերու-
թյունն այն է, որ մեծանում է կոռուպցիայի աճը, քանի որ որոշումները 
առավել հաճախ ընդունվում են անհատապես: 

ԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսաԱղյուսակ 1կ 1կ 1կ 1    
Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի Հարկային կարգավորման նախնական ինստիտուտի     

գործառույթի նկարագրությունըգործառույթի նկարագրությունըգործառույթի նկարագրությունըգործառույթի նկարագրությունը    

ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր    ՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրությունՆկարագրություն    
Ֆրանսիա, ԱՄՆ,  
Շվեդիա 

Հարկ վճարողն իրավունք ունի հարցում ներկայացնել 
հարկային մարմիններ՝ պլանավորված գործարքի հնա-
րավոր հարկային հետևանքների առումով նախնական 
կարծիք ստանալու համար 

Գերմանիա Ընթացակարգը իրականացվում է առանձին հարկային 
վճարումների մասով հարցերի կամ ֆիսկալ վերահսկողու-
թյան իրականացման հետ կապված փաստացի իրա-
վիճակների գնահատման վերաբերյալ հարկ վճարողներին 
խորհրդատվության տրամադրմամբ 

Նիդեռլանդներ Հարկային ռիսկի առաջացման դեպքում ընկերությունը 
դիմում է հարկային մարմին, որը որոշակի ժամանակում 
պարտավոր է դրանից դուրս գալու համար առաջարկու-
թյուններ տալ 

Մեծ Բրիտանիա Հարկ վճարողները բիզնեսի կազմակերպման նոր սխեմա-
ների ներդրումից առաջ հարկային և մաքսային ծառայու-
թյուններին պետք է ներկայացնեն դրանց նկարագրու-
թյունը 

 
Հարկ վճարողների կողմից կատարված հարկային իրավախախտ-

ման կամավոր բացահայտման խրախուսման քաղաքականությունը 
ուղղված է հարկային վարչարարության սուր խնդիրների լուծմանը: 
Ծրագիրը սկզբնապես ներդրվել է 2011թ.-ին ԱՄՆ-ում, որից ստացված 
օգուտը գնահատվել է ավելի քան 3 մլրդ $, իսկ ընդօրինակած Մեծ Բրի-
տանիայիում՝ 275 մլն ֆունտ ստեռլինգ [4, 121]: Ծրագիրը շարունակվել է 
նաև հետագա տարիներին: 2020 թ. մարտին ԱՄՆ-ի հարկային մարմին-
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ների կողմից կազմակերպված հարցման հրապարակված արդյունքների 
համաձայն՝ ամերիկացիների 95%-ը կարծում է, որ յուրաքանչյուրի 
քաղաքացիական պարտքն է վճարել հարկերի իրենց արդար բաժինը: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում արտասահմանյան զարգացած 
երկրներում կատարված բարեփոխումների վերլուծությունը հարկային 
վարչարարության համակարգերի կատարելագործման և արդիականաց-
ման մի քանի ընդհանուր ուղղություն է առանձնացնում՝ հարկերի կառա-
վարման գործընթացի արդյունավետության օպտիմալացում և համընդ-
հանրացում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում, հարկային 
մարմինների գործառույթների իրականացման համար երրորդ կողմերի 
ներգրավում։ Մասնավորապես՝ կարևորվում է տեղեկատվական նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրման դերը հարկերի վճարումից խուսափելու 
հարցում, քանի որ շատ հաճախ դա կատարվում է հարկային հաշվառ-
ման, հաշվետվությունների ներկայացման և վճարումների իրականաց-
ման բարդ ընթացակարգերի միջով անցնելու հարկ վճարողի դժկամու-
թյան արդյունքում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերո-
նշյալ ընթացակարգերի թվայնացումը հանգեցրել է հարկ վճարողների 
կողմից իրենց քաղաքացիական պարտքի իրացման բարձրացմանը: Հաշ-
վետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի արդյունա-
վետության գնահատման համար կատարել ենք SWOT-վերլուծություն 
(աղյուսակ 2 և 3)։ Նշենք նաև, որ Արգենտինայում, Դանիայում, Իտալիա-
յում, Իսպանիայում էլեկտրոնային համակարգով հանձնվող հարկային 
հաշվետվությունների տեսակարար կշիռը ներկայացվող բոլոր հաշվետ-
վությունների մեջ կազմում է 100%։ 

Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2.     
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի     

SWOTSWOTSWOTSWOT----վերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմերվերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմերվերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմերվերլուծություն՝ ուժեղ և թույլ կողմեր    

Ուժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմեր    Թույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմեր    
Ժամանակի և ֆինանսական 
ռեսուրսների տնտեսում 

Տեխնիկական բազայի առկայություն 

Հարկային մարմին այցելելու 
անհրաժեշտության նվազում 

Համապատասխան մասնագետների 
առկայություն 

Չհաստատված հարկային ձևերով 
հաշվետվությունների ներկայացման 

փաստի բացակայություն 

Հաշվետվությունների 
կրկնապատկում հարկային մարմնի 

դրոշմակնիքով 
Հաշվետվությունների ներկայացում 
հարկային մարմնի աշխատանքի 

գրաֆիկից անկախ 

Էլեկտրոնային ստորագրության 
օգտագործում 
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Ուժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմերՈւժեղ կողմեր    Թույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմերԹույլ կողմեր    
Հաշվետվությունների ընդունման 

հաստատում 
Սարքավորումների ձեռքբերման 

ծախսերի մեծություն 
Տեղեկատվության գաղտնիության 

ապահովում 
 

Համակարգից օգտվելու հեշտություն 
և պարզություն 

 

Հաշվետվությունների գրագիտության 
բարձրացում 

 

Հարկային մարմնի տեսուչի կողմից 
օգնության ցուցաբերում 

 

    
Աղյուսակ 3. Աղյուսակ 3. Աղյուսակ 3. Աղյուսակ 3.     

Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի     
SWOTSWOTSWOTSWOT----վերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներվերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներվերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներվերլուծություն՝ հնարավորություններ և սպառնալիքներ 

ՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններ    ՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներ    
Հաշվետվետվությունների լրացման 
տեխնիկական սխալների կրճատում 

Ինտերնետ-պրովայդերի և օպերատորի 
աշխատանքից կախվածություն 

Հաշվետվետվությունների և այլ 
փաստաթղթերի պատմության և 

արխիվի դիտում 

Ծրագրային ապահովման 
խանգարումներ 

Երկրում էլեկտրոնային 
ենթակառուցվածքների զարգացում 

Ծրագրի օգնությամբ ոչ բոլոր սխալների 
ֆիքսում 

Միջազգային ընկերությունների հետ 
տեղեկությունների փոխանակում 

Տեղեկատվության կորուստ 

Արտասահմանյան առաջատար փորձի 
կիրառում 

Տեղեկատվության հասանելիություն 
երրորդ անձանց 

Հարկային մարմինների աշխատանքի 
արդյունավետության բարձրացում 

Կախվածություն էլեկտրաէներգիայի 
առկայությունից 

Մատուցվող ծառայությունների որակի 
բարձրացում 

 

Օրենսդրական և նորմատիվ ակտերի 
փոփոխություններին անմիջական 

տեղեկացում 

 

Հարկ վճարողների գրագիտության և 
իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացում 

 

Հարկ վճարողների քաղաքացիական 
պարտքի իրացում 

 

Տնտեսական զարգացման խթանում  
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ՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններՀնարավորություններ    ՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներՍպառնալիքներ    
Հարկային վարչարարության 

արդյունավետության բարձրացում 
 

Հարկային մարմինների կողմից 
հսկողության ուժեղացում 

 

 
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից 

օգտվելու արդյունքները բարելավելու համար կիրառվում են տարբեր 
մեթոդներ: Այսպես. եթե հարկ վճարողը պարտավոր է վճարել հարկերը և 
հարկային հայտարարագիր ներկայացնել մինչև ամսվա 1-ը, ապա 
վճարողը, ով հայտարարագիրը ներկայացնում է հաշվետվությունների 
ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, կարող է հետաձգել 
վճարման ժամկետը 15-20 օրով: Այսպիսով, նա կարող է իր շրջանառու 
միջոցները լրացուցիչ օգտագործել արտադրությունում: Օրինակ՝ Ավստ-
րալիայում բոլոր այն հարկ վճարողները, ովքեր հայտարարագրեր են 
ներկայացնում թղթային եղանակով, ըստ օրենքի՝ գերավճարի վերադարձ 
ստանում են 28 օրվա ընթացքում, իսկ հաշվետվությունների ներկայաց-
ման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկայացնողները՝ 4 օրվա 
ընթացքում: Հարկային հաշվետվությունները ժամանակին ներկայաց-
նելու մշակույթի զարգացման համար Թայվանում և Ինդոնեզիայում 
կիրառվում է վիճակախաղերի փորձը, որին մասնակցելու համար հարկ 
վճարողը պետք է ժամանակին ներկայացնի հարկային հաշվետվու-
թյունը, իսկ վիճակախաղի արդյունքներով հաղթողը ստանում է մեծ 
գումար: Ֆրանսիայում հարկային հայտարարագիր չներկայացնելու դեպ-
քում հարկային մարմինը հաշվարկում է հարկ վճարողի պլանավորված 
եկամուտը՝ ելնելով նրա կենսակերպից: Այսպես. եթե հարկ վճարողը 
ունի տուն, որի կադաստրային արժեքը որոշված է, ապա եկամուտը հաշ-
վարկվում է տարեկան վարձավճարի հնգապատիկի չափով: Համարվում 
է, որ տնային աշխատողի առկայության դեպքում եկամուտը կազմում է 
առնվազն 30 հազար եվրո, նոր մեքենայի դեպքում՝ արժեքի 75% [2, 68]: 

Միջազգային փորձից առանձնացրել ենք նաև հարկային պարտավո-
րությունների կամավոր կատարման մշակույթի ձևավորման առանձնա-
հատկությունները, մասնավորապես՝ բնակչության քաղաքացիական 
պարտքի իրացման՝ հասկացնելով մարդկանց, որ հարկերի և տուրքերի 
չվճարումը բացասաբար է ազդում երկրի տնտեսական զարգացման վրա: 
Օրինակ՝ Ֆրանսիայում բյուջե հարկային վճարումների գրեթե 98%-ը 
հարկ վճարողները վճարում են կամավոր հիմունքներով, ինչը բա-
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ցատրվում է հասարակության իրազեկվածության և պատասխանատվու-
թյան բարձր մակարդակով, ֆինանսական պատժամիջոցների զգալի քա-
նակությամբ, հավասար գործընկերությամբ և հարկային հարաբերու-
թյունների սուբյեկտների միջև փոխազդեցությամբ: Շվեդիայում հարկ 
վճարողների 80%-ը բարեխիղճ և օրինապահ հարկ վճարող է: Միաժա-
մանակ մի շարք երկրներում հարկերի կամավոր վճարման մակարդակը 
բավականին ցածր է, ինչի արդյունքում բյուջեի եկամուտները ձևավոր-
վում են հարկ վճարողների վրա հարկային մարմնի ճնշման և հարկային 
պարտավորության կատարման տարբեր գործիքների և ընթացակարգերի 
օգտագործման արդյունքում: Օրենքին համապատասխանության աստի-
ճանը ԱՄՆ-ում շատ բարձր է. հաշվարկված հարկերի 83%-ը վճարվում է 
կամավոր և ճիշտ: Նման արդյունքներ ձեռք են բերվել հարկային վարչա-
րարության 15 տարվա բարեփոխումների արդյունքում: 

Կախված երկրի տնտեսության և, մասնավորապես, հարկաբյուջե-
տային համակարգի զարգացման մակարդակից, արտաքին և ներքին գոր-
ծոնների ազդեցությունից, վերահսկող մարմինների նկատմամբ հարկ 
վճարողների վստահության աստիճանից՝ հարկային պարտավորության 
գանձման համար կիրառվում են հարկային վարչարարության տարբեր 
մեթոդներ: Ֆրանսիայում հարկ վճարողների հարկային պարտավորու-
թյունների կատարումն ապահովելու նպատակով նախատեսված է 
գրավի վաճառք, պարտապանի տրանսպորտային միջոցների բռնագրա-
վում մինչև հարկային պարտավորության վճարումը [6, 226]: Շվեդիայում 
հարկային վարչարարության համակարգը ենթադրում է հարկերի աստի-
ճանական վճարում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում: Իռլան-
դիայում և Իսպանիայում հարկային պարտավորության կառավարման 
նախազգուշական ընթացակարգերի հետ մեկտեղ կիրառվում է ազդեցու-
թյան բարոյական կողմը, որի դեպքում պարտապանների անուն-ազգա-
նունները պաշտոնապես հրապարակվում են լրատվամիջոցներում 
յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ՝ հարկային օրենսդրության խախտման 
տվյալների ամբողջական նշումով: Նման փորձ կիրառվում է նաև Հայաս-
տանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում: 
Արցախի Հանրապետությունում տարեկան կտրվածքով հրապարկվում 
են հաշվետու տարվա արդյունքներով 1 մլն դրամ և ավելի հարկային 
ապառքներ կուտակած հարկ վճարողների ցանկը [1]: Չնայած այդ պրակ-
տիկան կիրառվում է դեռևս 2006 թ.-ից, սակայն այն իր գործուն ազդեցու-
թյունը չունի Արցախի Հանրապետությունում ապառքների կառավարման 
տեսանկյունից: Ինչպես աշխարհի շատ երկրներում՝ Պորտուգալիայում 
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հարկային պարտավորությունների պետական կառավարումն իրակա-
նացվում է ժամանակին չվճարված հարկերի նկատմամբ տույժ-տուգանք-
ների խիստ համակարգի կիրառմամբ: Այսպես. ժամանակին հարկային 
մարմնի որոշած գումարի մուծում չիրականացնելու դեպքում տուգանքը 
գանձվում է անմիջապես՝ առանց նախազգուշացման և բյուրոկրատական 
ընթացակարգերի, ներառյալ՝ դատական: 

Հարկային վարչարարության ընթացակարգերի նկատմամբ հարկ 
վճարողների հանդուրժողականության պատճառներից մեկը հարկային 
մարմնի հետ շփման դյուրինությունն է: Շվեդիայում չկան հերթեր, սպա-
սումներ և բյուրոկրատիա, և երկրի բնակչությունը, ինչպես և ԱՄՆ-ում, 
լավագույն հարկ վճարողներից է: Հասարակական կարծիքների հար-
ցումը ցույց է տալիս, որ շատերը համաձայն կլինեն հարկ եղած դեպքում 
վճարել ավելի շատ հարկեր, քանի որ նրանք վստահում են պետությանը 
և հարկային մարմնին: ԱՄՆ-ում գործում է «վստահության հեռախոսը», 
որին կարող է դիմել ցանկացած հարկ վճարող, ով ունի հարկային 
օրենսդրության խախտման կասկածներ կամ հուսալի ապացույցներ: 
Կամավոր տեղեկատվիչները կարող են ակնկալել հայտնաբերված 
գումարի մինչև 10%-ի պարգևատրում, բայց 100 000 $-ից ոչ ավելի [3, 101]: 
Իսպանիայում նման տեղեկություն ուղարկվում է էլեկտրոնային եղանա-
կով՝ նշելով անձի տվյալները և ստորագրելով այն: 

Մեծ ուշադրության է արժանի հարկային հսկողություն և ստուգում 
իրականացնող հարկային տեսուչների աշխատանքի գնահատման բալա-
յին համակարգը Գերմանիայում: Բալային նորմատիվ ցուցիչը համապա-
տասխան գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից հարկային 
տեսուչների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականաց-
ման միջոց է: Ցուցիչի էությունն այն է, որ կախված յուրաքանչյուր ստուգ-
ված ընկերության կատեգորիայից՝ տեսուչին տրվում են որոշակի միա-
վորներ՝ 1-8 բալ: Հաշվետու տարվա համար յուրաքանչյուր տեսուչ պետք 
է ունենա առնվազն 34 բալ, ինչով գնահատվում է նրա համապատասխա-
նությունը պաշտոնին: Բացի այդ՝ բալային ցուցիչը առանձին տեսուչների 
միջև բեռի օպտիմալ բաշխման տեսանկյունից հիմք է ծառայում հաջորդ 
տարվա ստուգումների պլանի կազմման համար [7, 59]: Ուսումնասիրե-
լով Կանադայի փորձը՝ շատ փորձագետներ նշում են, որ նրանց հաջողվել 
է ստեղծել հարկային վարչարարության գրեթե կատարյալ համակարգ [9, 
537]: Կանադայի հարկային վարչարարության հիմնական առանձնա-
հատկությունն այն է, որ պետությունը իրեն իրավունք է վերապահում 
պահանջել հարկեր վճարել ցանկացած եկամտից, ներառյալ՝ անօրինա-
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կան (թմրանյութերի ապօրինի շրջանառություն): Հետևաբար, քննության 
ընթացքում, բացի հանցավոր գործունեության փաստից, բոլոր դեպքե-
րում էլ սահմանվում է դրա իրականացման արդյունքում ստացված 
եկամտի չափը: Արգենտինայում և Էկվադորում հարկային տեսուչը 
ժամանում է խանութ և խնդրում գնորդներից ներկայացնել անդորրագիր, 
որը հավաստում է գնումը: Եթե այն չի ներկայացվում, ապա խանութը 
փակվում է մի քանի օրով կամ շաբաթով [8, 724]: 

Հարկային վարչարարության զարգացած համակարգի առկայու-
թյունը իր ուրույն ազդեցությունը ունի նաև բիզնեսի վարման դյուրինու-
թյան վրա, որի ապացույցն է Համաշխարհային բանկի խմբի կողմից 
«Doing Business» ծրագրի շրջանակներում տարեկան կտրվածքով 190 
երկրների համար հաշվարկվող բիզնեսի վարման դյուրինության աստի-
ճանը. «Paying Taxes»-ը 10 ցուցանիշներից մեկն է: Վերլուծությունները 
ցույց են տալիս, որ 2 ցուցանիշներով առաջին տասնյակի մեջ ընդգրկված 
երկրներից Նոր Զելանդիան, Սինգապուրը, Հոնգ Կոնգը և Դանիան 
պահպանում են իրենց տեղը տասնյակի մեջ: Ըստ տարվա կտրվածքով 
կատարվող հարկային վճարումների՝ լավագույն արդյունքը 3 վճարումն է՝ 
Հոնգ Կոնգում և Չինաստանում, վատագույնը՝ 63 վճարում, ըստ վճարում-
ների ժամանակի՝ լավագույնը 49 ժամ է՝ Սինգապուրում, վատագույնը՝ 696 
ժամ, իսկ հարկի ընդհանուր դրույքաչափը (հարկի ընդհանուր գումարի 
մասնաբաժինը գործառնական շահույթից)՝ լավագույնը 26.1%՝ Կա-
նադայում, Դանիայում, Սինգապուրում, վատագույնը՝ 84% (Աղյուսակ 4)։ 

    
Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4.        

«Paying Taxes» «Paying Taxes» «Paying Taxes» «Paying Taxes» ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020ցուցանիշի բաղկացուցիչները 2020    թ.թ.թ.թ.----ին՝ ին՝ ին՝ ին՝     
ըստ տարածաշրջանների [10]ըստ տարածաշրջանների [10]ըստ տարածաշրջանների [10]ըստ տարածաշրջանների [10]    

ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր    
Վճարումներ Վճարումներ Վճարումներ Վճարումներ 

տարվա տարվա տարվա տարվա 
ընթաընթաընթաընթացքումցքումցքումցքում    

Ժամաքանակ Ժամաքանակ Ժամաքանակ Ժամաքանակ 
տարվա տարվա տարվա տարվա 

ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    

ՀարկերիՀարկերիՀարկերիՀարկերի    ընդընդընդընդ. . . . 
դրույքաչափըդրույքաչափըդրույքաչափըդրույքաչափը    

շահույթիշահույթիշահույթիշահույթի    
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ 

OECD high income 10,3 158,8 39,9 
Արևելյան Ասիա և 
Խաղաղ օվկիանոս 

20,6 173 33,6 

Եվրոպա և Կենտրոն. 
Ասիա 

14,4 213,1 31,7 

Լատին. Ամերիկա և 
Կարիբյան կղզիներ 

28,2 317,1 47 
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Միջին Արևելք և 
Հյուսիսային Աֆրիկա 

16,5 202,6 32,5 

Հարավային Ասիա 28,2 317,1 47 
Սահարյան Աֆրիկա 36,6 280,6 47,3 
Լավագույն արժեք 3 49 26,1 

Որպեսզի ներկայացնենք, թե երկրներում հարկային վարչարարու-
թյան ներկայացված ձևերի կիրառումը ինչպես է ազդում հարկային և 
տնտեսական համակարգերի, հետևաբար նաև՝ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների վրա, ուսումնասիրենք այդ երկրներում հարկային բեռը, 
համախառն ներքին արդյունքում (ՀՆԱ) և պետական բյուջեում հարկա-
տեսակների տեսակարար կշիռները: Թիրախավորենք OECD անդամ 
երկրները. «Paying Taxes» ցուցանիշով լավագույն արդյունքները դիտվում 
են հենց այդ երկրներում: Հարկային բեռի միջին ցուցանիշը 2019 թ.-ին 
կազմում է 33,8%, առավելագույնը՝ 46,3% Դանիայում: 2002-2019 թթ. առա-
վելագույն հարկային բեռ դիտվում էր հիմնականում Դանիայում, բա-
ցառությամբ 2017 թ.-ի և 2018 թ.-ի, երբ այն առավելագույնն էր Ֆրանսիա-
յում։ 2019 թ.-ին Ֆրանսիան զբաղեցնում է 2-րդ տեղը՝ 45,4% հարկային 
բեռով։ Նվազագույն հարկային բեռը 2019 թ.-ին դիտվել է Մեքսիկայում՝ 
16,5%։ 2019 թ.-ին 2018 թ.-ի համեմատ 35 երկրներից հարկային բեռը աճել 
է 20-ում, նվազել՝ 15-ում (աղյուսակ 5): 

Աղյուսակ 5 Աղյուսակ 5 Աղյուսակ 5 Աղյուսակ 5     
Հարկային բեռի փոփոխությունները Հարկային բեռի փոփոխությունները Հարկային բեռի փոփոխությունները Հարկային բեռի փոփոխությունները OECD OECD OECD OECD անդամ երկրներում [11]անդամ երկրներում [11]անդամ երկրներում [11]անդամ երկրներում [11]    

Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019Հարկային բեռի առավելագույն աճ 2019    թ.թ.թ.թ.----ին՝ 2018ին՝ 2018ին՝ 2018ին՝ 2018    թ.թ.թ.թ.----ի համեմատի համեմատի համեմատի համեմատ    

ԵրկիրԵրկիրԵրկիրԵրկիր    ՊատճառըՊատճառըՊատճառըՊատճառը    

Դանիա՝ ՀՆԱ-ի 2.0%-ով Շնորհիվ եկամտային հարկից աճի (2,4 
տոկոսային կետ, որը փոխհատուցվել է սպառման 
հարկերից, բացառությամբ ԱԱՀ-ից, մուծումների 
կրճատմամբ) 

Հարկային բեռի 1%-ը գերազանցող հավելաճ որևէ այլ երկրում չի գրանցվել 
Հարկային բեռի Հարկային բեռի Հարկային բեռի Հարկային բեռի առավելագույնառավելագույնառավելագույնառավելագույն    նվազումնվազումնվազումնվազում    2019201920192019    թթթթ....----ին՝ին՝ին՝ին՝    2018201820182018    թթթթ....----իիիի    համեմատհամեմատհամեմատհամեմատ    

Հունգարիա՝ -1,7%-ով  Շնորհիվ շահութահարկից մուծումների 
կրճատման (ՀՆԱ-ի նկատմամբ 0,6%-ով), ինչը 
արդյունք է բիզնեսի կանխավճարային 
մուծումների նկատմամբ պարտադիր հավելման 
վերացման, ինչպես նաև այլ հարկերի ավելի քիչ 
չափով նվազման, որոնք իրենց անվանական 
արժեքով ավելացել են ավելի քիչ չափով, քան 
ՀՆԱ-ի անվանական ցուցանիշը 
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Իսլանդիա՝ -1,1%-ով, 
Բելգիա և Շվեդիա՝ 

 -1,0%-ով 

Բելգիայում նման նվազումը պայմանավորված է 
եկամտային հարկի և շահութահարկի նվազմամբ։ 
Շահութահարկի նվազեցումը պայմանավորված է 
2017 և 2018 թթ.-ին կանխավճարային մուծումների 
ավելացմամբ։ Այն ժամանակավորապես 
հանգեցրել է 2017 և 2018 թթ.-ին շահութահարկից 
եկամուտների ավելացմանը, ինչն էլ բերել է 
2019 թ.-ին դրանց կրճատմանը։  

Հարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռի    աճաճաճաճ Հարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռիՀարկային բեռի    նվազումնվազումնվազումնվազում 
Հարկային բեռի միջին 
ցուցանիշը 2019 թ.-ին 

2009 թ.-ի (31,8%) 
համեմատ աճել է: 2019թ.-
ին 2009 թ.-ի համեմատ 

հարկային բեռը աճել է 31 
երկրում: Առավելագույն 

աճը դիտվել է 
Հունաստանում՝ 8%, իսկ 
5%-ից ավելի աճ դիտվել 

է Ճապոնիայում և 
Սլովակիայում։ 

Հարկային բեռի նվազում 2019 թ.-ին 2009 թ.-ի 
համեմատ դիտվել է 6 երկրում: Ամենամեծ 
նվազումը դիտվել է Իռլանդիայում՝ 28,0%-ից 
հասնելով 22,7%-ի, հիմնականում շնորհիվ ՀՆԱ-ի 
բացառիկ աճի 2015 թ.-ին: Մեծ նվազում դիտվել է 
նաև Հունգարիայում՝ 3,1%: 

 
2018 թ.-ի համեմատ 2019 թ.-ին 20 երկրում դիտվել է հարկային բեռի 

աճ. ՀՆԱ-ի հավելաճը դրական է, սակայն փոքր՝ հարկային եկամուտների 
հավելաճից: Հարկային բեռի նվազում ֆիքսած 15 երկրներից 13-ում 
հարկային եկամուտների անվանական արժեքները աճել են, սակայն 
հավելաճը փոքր է անվանական ՀՆԱ-ի հավելաճից: Անվանական ՀՆԱ-ի 
դրական և հարկային եկամուտների բացասական աճ գրանցվել է միայն 
Նոր Զելանդիայում, անվանական ՀՆԱ-ի կրճատում ոչ մի երկրում չի 
գրանցվել։ Ավստրալիայում և Ճապոնիայում հարկային եկամուտների 
անվանական ներհոսքերը աճել են ավելի արագ, քան ՀՆԱ-ն, ինչը հան-
գեցնում էր հարկերի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության աճին։ 

Հարկային եկամուտներում ևս գերակշռում են եկամտային և ավե-
լացված արժեքի հարկերից մուտքերը։ Եթե դիտենք OECD միջին 
ցուցանիշը, կտեսնենք, որ հարկային եկամուտների մեծ մասը գոյանում է 
ԱԱՀ-ից ստացվող մուտքերից (32,7%), սակայն Ավստրալիայում, 
Բելգիայում, Կանադայում, Դանիայում, Իսլանդիայում, Շվեյցարիայում և 
ԱՄՆ-ում եկամտային հարկից եկամուտները տեսակարար կշռով գերա-
զանցում են ԱԱՀ-ից եկամուտներին, իսկ Ավստրիայում, Ֆրանսիայում, 
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Գերմանիայում, Իռլանդիայում, Իտալիայում, Ճապոնիայում, Լյուքսեմ-
բուրգում, Նոր Զելանդիայում և Շվեդիայում գրեթե հավասար են: Շահու-
թահարկից ստացվող եկամուտների տեսակարար կշիռը հարկային եկա-
մուտներում կազմում է միջինը 10,0%: Մեծագույն տեսակարար կշիռնե-
րով առանձնանում են Չիլին՝ 23,4%, և Կոլումբիան՝ 24,5%: Շահութա-
հարկի՝ 10%-ից ավելի մասնաբաժին դիտվում է նաև Լյուքսեմբուրգում, 
Կանադայում, Իռլանդիայում, Նոր Զելանդիայում, Կորեայում, Նորվե-
գիայում, Շվեյցարիայում: Եթե դիտարկենք ՀՆԱ-ում հարկային եկամուտ-
ների մասնաբաժինը, ապա կտեսնենք, որ Չիլիում, Կոլումբիայում, Թուր-
քիայում, Սլովենիայում, Սլովակիայում, Լիխտենշտեյնում, Լատվիայում, 
Չեխիայում, Հունաստանում, Էստոնիայում, Հունգարիայում, Լեհաստա-
նում և Պորտուգալիայում անուղղակի հարկերը գերազանցում են ուղղա-
կիին, Ավստրալիայում, Բելգիայում, Կանադայում, Դանիայում, Գերմա-
նիայում, Իսլանդիայում, Իռլանդիայում, Լյուքսեմբուրգում, Նոր Զելան-
դիայում, Նորվեգիայում, Շվեյցարիայում, Շվեդիայում, Ճապոնիայում, 
Կորեայում, Մեքսիկայում, Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում՝ հակառակը, 
այլ երկրներում՝ գրեթե հավասար են: 

Մարդկության պատմության մեջ մարդկանց մեծամասնությունը 
չուներ տնտեսական ազատություն և հնարավորություններ՝ դատա-
պարտվելով աղքատության և զրկանքի: Այսօր մենք ապրում ենք պատ-
մության ամենաբարգավաճող ժամանակներում, երբ տնտեսական ազա-
տությունը նախապայմաններ է ստեղծում բիզնեսի զարգացման համար: 
Այն կազմող կարևոր բաղկացուցիչներից է հարկային բեռը՝ 11 այլ ցուցա-
նիշների հետ: Կատարենք ցուցանիշների միջև կոռելյացիոն կապի վեր-
լուծություն. արդյունքում՝ տնտեսական ազատության վրա ամենամեծ 
ազդեցությունը ունի հենց հարկային բեռը. եվրոպական երկրներում՝ 
95,4%, աշխարհի մասշտաբով՝ 91,3% (գծապատկեր 1):  
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ԳԳԳԳծապատկերծապատկերծապատկերծապատկեր    1. 1. 1. 1. Տնտեսական ազատության և Տնտեսական ազատության և Տնտեսական ազատության և Տնտեսական ազատության և     
հարկային բեռհարկային բեռհարկային բեռհարկային բեռի դինամիկան աշխարհում [12]ի դինամիկան աշխարհում [12]ի դինամիկան աշխարհում [12]ի դինամիկան աշխարհում [12]    

 
«Heritage» հիմնադրամի կողմից հաշվարկվող հարկային բեռը իր մեջ 

ընդգրկում է հարկային բեռի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, եկամտային 
հարկի և շահութահարկի առավելագույն սահմանային դրույքաչափը՝ 
ըստ մասնաբաժինների: ՀՆԱ-ում հարկային բեռի մասնաբաժնի վերլու-
ծությունը ցույց է տալիս, որ ԵՏՄ-ում 2020 թ.-ին ամենամեծ հարկային 
բեռը Բելառուսիայում է՝ 25,1%, մինչդեռ 2013-2018 թթ. այն առավելա-
գույնն էր Ռուսաստանում՝ 2018 թ.-ի 29,2%-ից հասել է 2019 թ.-ին 22.2%-ի: 
Նվազագույն հարկային բեռը Ղազախստանում է՝ 16,4%: Տարածաշրջա-
նային երկրներից նվազագույնը Իրանում է՝ 7,3%, որը նույնիսկ ցածր է 
Արցախի Հանրապետության հարկային բեռից, առավելագույնը Վրաս-
տանում՝ 25,7%, իսկ 2013-2018 թթ.՝ Թուրքիայում: OECD երկրներում 
վերջին տարիներին առավելագույն հարկային բեռը Դանիայում է՝ 47,8% 
միջինը, իսկ նվազագույնը՝ Սինգապուրում՝ միջինը 13,8%: Աշխարհում 
նվազագույն հարկային բեռ ունի Քուվեյթը. 2020 թ.-ին՝ 1,4%, իսկ առավե-
լագույնը՝ Ֆրանսիան՝ 46,2 %: Միջին հարկային բեռը աշխարհի մասշտա-
բով 2020 թ.-ին 21,7% է, որից բարձր հարկային բեռ ունի 85 երկիր, իսկ 
ցածր՝ 96 (գծապատկեր 2 և 3): 
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ԳԳԳԳծապատկերծապատկերծապատկերծապատկեր    2. 2. 2. 2. Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը     
ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱ----ում տարածաշրջանային երկրներում [12]ում տարածաշրջանային երկրներում [12]ում տարածաշրջանային երկրներում [12]ում տարածաշրջանային երկրներում [12]    

 

 
ԳԳԳԳծապատկերծապատկերծապատկերծապատկեր    3333. . . . Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը Հարկային բեռի մասնաբաժինը     

ՀՆԱՀՆԱՀՆԱՀՆԱ----ում ԵՏՄ անդամում ԵՏՄ անդամում ԵՏՄ անդամում ԵՏՄ անդամ----երկրներումերկրներումերկրներումերկրներում    [12][12][12][12]    
    
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, հարկային վարչարարության բարելավման և արդիակա-

նացման միջազգային փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հարկ 
վճարողների օրինականության բարձրացման, հարկերի կամավոր վճար-
ման, հարկային եկամուտների և ՀՆԱ-ի կայուն աճի վրա մեծապես 
ազդում են նրանց և հարկային մարմնի միջև փոխվստահության, նրանց 
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գործունեության թափանցիկության, հարկային ծառայողների արհեստա-
վարժության բարձր մակարդակի, ինչպես նաև ժամանակակից տեխնոլո-
գիաներով հագեցած հարկային վարչարարության առկայությունը: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Международный опыт применения Международный опыт применения Международный опыт применения Международный опыт применения     
налогового администрированияналогового администрированияналогового администрированияналогового администрирования    

ЗакЗакЗакЗакарян Меарян Меарян Меарян Мериририри    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевКлючевКлючевКлючевые ые ые ые словасловасловаслова:::: налоговый орган, налогоплательщик, налоговый 

доход, налоговое бремя, отчет, налог на прибыль 
Налоговое администрирование, как элемент государственного управ-

ления, является инструментом успешного экономического развития. В 
практике налогового администрирования зарубежных стран накоплен 
огромный опыт, изучение элементов и моделей которых, а также 
возможное внедрение положительного опыта в Республике Арцах могут 
быть очень важными и ценными. Цель исследования – изучить 
международный опыт налогового администрирования и современные 
тенденции его развития, особенно выделяя совокупность элементов 
налогового администрирования, которые могут быть применены в нашей 
Республике. 

Исследование международного опыта в сфере налогового админист-
рирования показывает, что большая часть налоговых поступлений бюдже-
тов в развитых странах формируется благодаря среднему классу, в то время 
как бюджет Республики Арцах имеет большую зависимость от налоговых 
поступлений, обеспечиваемых крупными налогоплательщиками. Кроме 
того, наибольшее влияние на налоговую систему и эффективную реализа-
цию налогового администрирования в развитых странах оказывает высокая 
степень грамотности и осведомленности налогоплательщиков, высокая 
степень прозрачности в деятельности налоговых органов и доверия к ним, 
что стимулирует культуру добровольной выплаты налогов налогоплатель-
щиками. 
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International Experience on Tax AdministrationInternational Experience on Tax AdministrationInternational Experience on Tax AdministrationInternational Experience on Tax Administration    

Zakaryan MeZakaryan MeZakaryan MeZakaryan Meriririri    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: tax authority, taxpayer, tax income, tax burden, report, 

income tax 
Tax administration as an element of public administration is a tool for 

successful economic development. A huge experience has been accumulated in 
the practice of tax administration in foreign countries, the study of its elements 
and models, as well as the possible introduction of positive experience in the 
Republic of Artsakh can be very important and valuable. The aim of the 
research is to study the international experience of tax administration and 
current trends in its development, especially highlighting the set of elements of 
tax administration that can be applied in our Republic. 

The study of international experience in the field of tax administration 
shows that most of the tax revenues of budgets in developed countries are 
generated by the middle class, while the budget of the Republic of Artsakh is 
highly dependent on tax revenues collected from large taxpayers. In addition, 
the greatest impact on the tax system and the effective implementation of tax 
administration in developed countries has a high degree of literacy and 
awareness of taxpayers, a high degree of transparency in the activities of tax 
authorities and trust in them, which stimulates the culture of voluntary 
payment of taxes by taxpayers. 
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ՀԴՏ 338.1  

ՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի ՀանրապետությունումՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի ՀանրապետությունումՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի ՀանրապետությունումՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում    

Հարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան Ռաֆայել    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ՓՄՁ ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 
զբաղվածություն, ոլորտի տեսակարար կշիռ, վիճակագրական ցուցանիշ-
ներ, տարածքային համաչափ զարգացում, տնտեսական կայունություն    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ձեռնակատիրական գործունեությունը շուկայական տնտեսության 

շարժիչ ուժն է, և ոլորտի զարգացումը ապահովում է երկրի տնտեսական 
կայունությունը և հուսալիությունը։ 2022 թ. ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է անցումային տնտեսություն 
ունեցող երկրների շարքին [19]։ Հայաստանը շարունակում է բախվել 
կառուցվածքային զգալի մարտահրավերների, ինչպիսիք են բիզնեսի և 
ներդրումային միջավայրի հետագա բարելավման անհրաժեշտությունը, 
շարունակական բարձր գործազրկությունը, հմտությունների մշտական 
անհամապատասխանությունը և ընկերությունների թույլ մրցունակու-
թյունը: Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն՝ 2022 թ. 
ՀՀ արտաքին պարտքը ՀՆԱ-ի համեմատությամբ կկազմի 66,9%, (նա-
խորդ տարվա համեմատությամբ աճը կկազմի 3,5%), աղքատության 
ցուցանիշը (վերին միջին եկամուտ ունեցող երկրների աղքատության մա-
կարդակով) 2022 թ. կարող է հասնել բնակչության 39,6 տոկոսին, ինչը 3 
տոկոսային կետով բարձր է պատերազմի բացակայության հակափաս-
տական սցենարի համեմատ։ Խոցելիությունը կարող է աճել՝ պայմանա-
վորված դրամական փոխանցումների նվազմամբ, կոմունալ վճարների 
բարձրացմամբ և սննդամթերքի գների աճով [20, 3]։ 

Նման մարտահրավերների առկայության պայմաններում պետու-
թյունն առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնի հատկապես փոքր և 
միջին ձեռնարկությունների ձևավորմանը, կայացմանը և զարգացմանը՝ 
որպես տնտեսական ներքին անկախության ապահովման հնարավոր 
գործիքի։ ՓՄՁ ոլորտի զարգացումը ռեգիոնալ քաղաքաքանության 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որը հնարավորություն է ստեղ-
ծում լուծելու տնտեսության համաչափ զարգացման կարևորագույն հիմ-
նախնդիրը։ Նշված խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով աշխա-
տանքում իրականացվել է ոլորտի համադրական վերլուծություն, 
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քննարկվել է 2020-2024 թթ. ռազմավարական ծրագիրը, նախանշվել են 
առկա բացերը և դրանց լուծման ուղիները։ 

Համաշխարհային տնտեսության մեջ վերջին ժամանակահատվածի 
արագ փոփոխությունները էական դժվարություններ են ստեղծում խոշոր 
և գերխոշոր ընկերությունների համար։ Մինչդեռ ՓՄՁ ոլորտն ավելի 
ճկուն է, արագ է հարմարվում փոփոխություններին, ունի վերա-
կանգնման ավելի կարճ ժամանակահատված, ինչն էլ օգնում է ազգային 
տնտեսություններին դիմակայելու ճգնաժամերին՝ հատկապես աշխա-
տատեղերի պահպանման տեսանկյունից։ Արդյունքում ապահովվում է 
տնտեսության կայունություն և հասարակության միջին խավի ձևավո-
րում:  

«Փոքր բիզնես» (small business) տերմինը լայն տարածում է ստացել 
միայն անգլիախոս երկրներում [2, 88]: Մնացած արևմտաեվրոպական 
երկրներում և Ճապոնիայում ավելի հաճախ օգտագործվում են «փոքր և 
միջին ձեռնարկություններ» (Small and Medium Enterprises, SME), իսկ 
Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում և մի շարք այլ ասիական երկրներում՝ 
«Փոքր չափի արդյունաբերություն» (Small Scale Industry; SSI) տերմինները, 
որոնք, ըստ էության, ունեն միևնույն նշանակությունը [13, 2]: 

Վերոհիշյալ տերմինները յուրաքանչյուր երկրում բնութագրվում են 
տարբեր կերպ, և այդ պատճառով էլ գոյություն չունի փոքր և միջին ձեռ-
նարկությունների՝ բոլորի կողմից ընդունված մեկ միասնական սահմա-
նում:  

Գերմանիայում ՓՄՁ-ներում աշխատողների առավելագույն թիվը 
սահմանված է ոչ ավելի, քան 500-ը [12, 3], Ճապոնիայում` 300-ը, 
Ռուսաստանում` 1000-ը [15]։ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Մեծ Բրիտա-
նիայում, Դանիայում, Լեհաստանում և Հունաստանում արդեն իսկ 
կիրառվում են Եվրամիության՝ 2005 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ուժի մեջ 
մտած չափորոշիչները, որի համաձայն՝ փոքր և միջին ձեռնարկություն-
ներ են համարվում այն կազմակերպությունները, որոնցում աշխատող-
ների թիվը չի գերազանցում 250 մարդը: 2011 թվականից ՀՀ-ում ՓՄՁ 
ոլորտի առանձնացման հիմք դարձավ աշխատողների միջին ցուցակային 
թվաքանակը, որը համապատասխանեցվեց Եվրամիության անդամ 
երկրների ցուցանիշին։ 

Համաշխարհային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
ՓՄՁ ոլորտը մեծ կարևորություն ունի բոլոր երկրների համար։ Փոքր և 
միջին բիզնեսն ապահովում է աշխարհում աշխատատեղերի 70%-ը, իսկ 
համաշխարհային ՀՆԱ-ում նրանց բաժինը կազմում է 50%-ը [16]: Ըստ 
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առանձին երկրների՝ այդ ցուցանիշները կարող են լինել ավելի բարձր, 
մասնավորապես, ԳԴՀ-ում աշխատատողների 58%-ը զբաղված է ՓՄՁ 
ոլորտում՝ ապահովելով արտահանման 17 %-ը [17]։ Իտալիայում ոլոր-
տում զբաղված է 68%-ը, իսկ ՌԴ-ում՝ ընդամենը 20%-ը [18]։ Վերջին 
ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ ՌԴ-ում ՓՄՁ ոլորտը դեռևս թույլ է 
զարգացած, տնտեսությունն ունի խիստ կենտրոնացված բնույթ, և այն 
դեռևս դիվերսիֆիկացման կարիք ունի։ 

ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը, առավել ևս նրանց տեղը և 
ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա դժվար է գնահատել միջնաժամկետ 
և երկարաժամկետ տեսանկյունից: ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտի վերաբերյալ 
որոշակի ամբողջական պատկեր սկսել է ձևավորվել միայն 2009-2010 թ. 
ից, իսկ վիճակագրական ցուցանիշների տեսակետից այն հնարավոր է 
վերլուծել միայն 2017 թ. հետո, քանի որ մինչ այդ ցուցանիշները ներկա-
յացված են «ՓՄՁ ԶԱԿ»-ի և դրամաշնորհային կազմակերպությունների 
կողմից ընտրովի հետազոտությունների ձևով և բավական իրարամերժ 
են: Հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանում մինչև 2017 թ. ՀՀ 
ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից չի իրականացվել այդ 
ոլորտի առանձնացված հաշվառում (սակայն վերջինիս կողմից պարբե-
րաբար իրականացվել են ոլորտի ձեռնարկություններին վերաբերող 
ընտրանքային հետազոտություններ):  

Մինչ այդ՝ 2014 թվականի դեկտեմբերին, դոնորների օժանդակու-
թյամբ պատրաստվել է Եվրոպայի Փոքր բիզնեսի ակտի տասը սկզբունք-
ների շուրջ կառուցված ռազմավարության նախագիծ. 2015 թ. հունիսին 
այն քննարկվել է կառավարության հիմնական շահակիցների հետ [3, 207-
208]: ՓՄՁ ոլորտային հիմնախնդիրների վերաբերյալ համալիր ուսում-
նասիրություն է իրականացվել Եվրոպայի փոքր բիզնեսի ակտի իրակա-
նացման գնահատման շրջանակներում: 2014 թվականի մարտի 27-ի N 
442-Ն որոշմամբ ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության 2014-
2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը», որով 
ոլորտի կարգավորման համար նախանշվել են հիմնական խնդիրները, 
դրանց հաղթահարման ուղիները և հայեցակարգերը: Ներկայումս ՀՀ-ում 
ՓՄՁ-ներ են համարվում հետևյալ ցուցանիշներին համապատասխանող 
ընկերությունները։ 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    
ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում    միկրոմիկրոմիկրոմիկրո, , , , փոքրփոքրփոքրփոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    

դասակարգումըդասակարգումըդասակարգումըդասակարգումը    [4, 9][4, 9][4, 9][4, 9]    
 Աշխատակիցների Աշխատակիցների Աշխատակիցների Աշխատակիցների 

միջին ցուցակային միջին ցուցակային միջին ցուցակային միջին ցուցակային 
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

Նախորդ տարվա Նախորդ տարվա Նախորդ տարվա Նախորդ տարվա 
գործունեությունից գործունեությունից գործունեությունից գործունեությունից 
ստացված հասույթըստացված հասույթըստացված հասույթըստացված հասույթը    

Կամ նախորդ Կամ նախորդ Կամ նախորդ Կամ նախորդ 
տարեվերտարեվերտարեվերտարեվերջի ջի ջի ջի 
դրությամբ դրությամբ դրությամբ դրությամբ 
ակտիվների ակտիվների ակտիվների ակտիվների 

հաշվեկշռային հաշվեկշռային հաշվեկշռային հաշվեկշռային 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

գերփոքր 0-9 <100 միլիոն ՀՀ դրամ <100 միլիոն ՀՀ 
դրամ 

փոքր 10-49 <500 միլիոն ՀՀ դրամ <500 միլիոն ՀՀ 
դրամ 

միջին 50-249 <1.5 մլրդ. ՀՀ դրամ <1.0 մլրդ. ՀՀ դրամ 
 
Աղյուսակը ներկայացնում է ցուցանիշներ, սակայն չկա սահմանում, 

որով կարելի է հստակ նշել, թե ո՛ր ընկերությունն է համարվում ՓՄՁ։ 
Միաժամանակ դասակարգումը խնդրահարույց է, քանի որ նախ՝ չի 
համապատասխանում ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից ընդունելի 
մեթոդաբանությանը, երկրորդ՝ նաև հակասում է «Հաշվապահական 
հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքին: Ցանկացած ընկերության դեպքում 
գործունեությունից ստացվող հասույթը և հաշվապահական հաշվեկշռի 
արժեքը նույն սանդղակով դիտարկելը այնքան էլ ընդունելի մոտեցում չէ, 
որովհետև դրանցից առաջինը հոսքային ցուցանիշ է, իսկ երկրորդը՝ 
պահային [1, 8]:  

Բացի դրանից՝ բերված ցուցանիշները չունեն հիմնավորում, թե ինչու 
դասակարգումը պետք է լինի ուղղակի եվրոպական երկրների օրինակով, 
և հաշվի չառնվեն ՀՀ տնտեսության յուրահատկությունները։ Այս դասա-
կարգմամբ չի հստակեցվում, թե ընկերությունը ո՛ր խմբին է պատկանում։ 
Ներկայումս ՀՀ-ում կան բազմաթիվ տնտեսվարողներ, որոնք ունեն մինչև 
ինն աշխատող, իսկ կան նաև այնպիսիք, որ աշխատողներ չունեն, սա-
կայն ունեն բավական մեծ տարեկան շրջանառություն, որը երբեմն գերա-
զանցում է միջին մեծության ձեռնարկության ցուցանիշը. ուստի հարց է 
առաջանում, թե այս վերջին դեպքում տվյալ ընկերությունը ո՛ր խմբին է 
պատկանում։  

Հետաքրքական է նաև այն փաստը, որ վիճակագրական տեղեկա-
գրերում, որոնք ամփոփում են ՓՄՁ ոլորտը, ընդհանրացված են նաև 
խոշոր ընկերությունների ցուցանիշները, և առանձին ՓՄՁ-ների վերլու-
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ծություն հիմնականում կատարված չէ [5, 3]։ Ուսումնասիրելով վիճակա-
գրական ծառայության հաշվառման մոտեցումը և ՓՄՁ զարգացման ծրա-
գիրը՝ կարող ենք արձանագրել, որ մեթոդաբանության առումով մեկը 
մյուսին չի համապատասխանում, քանի որ դասակարգման հիմքը միայն 
աշխատողների քանակն է. ՓՄՁ սուբյեկտների տարանջատումն իրակա-
նացվում է բացառապես աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակով 
որոշվող չափերով [6, 7]։  

ՀՀ-ն՝ որպես փոքր ներքին շուկա, արտահանման համար սահմանա-
փակ հնարավորություններ ունեցող երկիր, պետք է մեծ ջանքեր գործա-
դրի ՓՄՁ հատվածի կայացման համար, ինչի շնորհիվ կմեղմվի ներկայիս 
տնտեսական կախվածությունը մի քանի խոշոր ձեռնարկություններից 
(որն իր մեջ մեծ ռիսկեր է պարունակում), կձևավորվի համամասնություն 
փոքրաթիվ խոշոր և անհամեմատ մեծ թվով, սակայն շատ ավելի քիչ 
շուկայական մասնաբաժին ունեցող սուբյեկտների միջև։ Այսպիսի տար-
բերակված զարգացումը կմեղմի խոշոր ընկերություններից ցանկացածի 
ձախողմամբ պայմանավորված տնտեսական անկայունության առաջաց-
ման հնարավոր ռիսկը, ինչի ականատեսն ենք եղել 2008 թ. համաշխար-
հային տնտեսական ճգնաժամի, 2019 թ. համավարակի, 2020 թ. 44-օրյա 
պատերազմի և ներկայումս ընթացող ՌԴ-ի և Ուկրաինայի միջև ընթացող 
հակամարտության արդյունքում։ 

Ներկայումս հանրապետությունում բյուջեի կատարողականի գերա-
կշիռ մասն ապահովում են խոշոր և գերխոշոր ընկերությունները։ Մաս-
նավորապես ՀՀ-ում 2019 թվականի փաստացի հարկային եկամուտները 
կազմել են 1 տրլն 507.1 մլրդ դրամ [9], որից 70.4%-ը [10] գոյացել է առա-
ջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների հաշվին (ՀՀ-ում գործող ընկերություն-
ների 0,0135%-ը) [11]: Ավելին՝ առաջին 100 տնտեսվարողները ապահո-
վում են հարկային եկամուտների 38,9%-ը: Հարկային մուտքերի նման 
կառուցվածքը տնտեսական կայունությանը սպառնացող ռիսկ է, իսկ այդ 
ռիսկը կառավարելու կարևորագույն գործիք կարող է լինել բյուջետային 
մուտքերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության տեսակարար կշռի 
ավելացումը:  

Պատկերը էականորեն տարբերվում է, երբ դիտարկում ենք զբաղվա-
ծության ցուցանիշները։ 

ՀՀ-ում 2019 թ-ին ՓՄՁ և խոշոր ձեռնարկություններում ընդհանուր 
առմամբ զբաղված է եղել 355429 վարձու աշխատող, որոնց միայն 107360-ը 
կամ 30,2%-ն է բաժին ընկնում խոշոր, իսկ 175737 աշխատող կամ 49,4%-ը՝ 
փոքր և գերփոքր ընկերություններին։ Սրանից կարող ենք եզրակացնել, որ 
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մեծ ընկերությունները, ի տարբերություն հարկային մուտքերի, առանց-
քային նշանակություն չունեն զբաղվածության տեսանկյունից [5, 13]:  

Ներկայումս ՀՀ տնտեսությունը տարածքային տեղաբաշխման 
տեսանկյունից ունի գերկենտրոնացված բնույթ։    

Վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունից պարզ է դառ-
նում, որ Երևանում են գտնվում ՓՄՁ-ների 51,6%-ը, իսկ միջին ձեռնար-
կությունների 72,2%-ը [6, 7]։ Հետևաբար կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում 
անկախության ընթացքում բոլոր կառավարությունների ծրագրերի հիմ-
նական կետերից մեկը՝ տարածքային համաչափ զարգացումը, գրեթե չի 
իրագործվել։ Ուսումասիրելով ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կատարված աշխատանք-
ները՝ տեսականորեն պատկերը պետք է լիներ այլ, քանզի իրականաց-
ված ծրագրերի 90%-ը բաժին է ընկել մարզերին [8], մինչդեռ փաստորեն 
ընկերությունների թիվն ավելացել է Երևանում։ Մեր կարծիքով իրակա-
նացված ծրագրերի արդյունավետությունը խիստ ցածր է եղել և շատ թույլ 
է նպաստել ոլորտի զարգացմանը մարզերում։     

ՀՀ տնտեսական զարգացման գլխավոր գրավականներից մեկը ներ-
դրումների ներգրավումն է∗ , ինչը հնարավոր է իրականացնել տեխնոլո-
գիական արտադրության զարգացման միջոցով։ Այս համատեքստում 
հետաքրքիր է ուսումնասիրել ՓՄՁ ոլորտի կառուցվածքը։ Ներկայումս 
ՓՄՁ սուբյեկտների շուրջ 59%-ը գործում են մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ոլորտում։ Այն գերակշիռում է ինչպես Երևանի, այնպես էլ բոլոր 
մարզերի ոլորտային կառուցվածքում: ՓՄՁ-ների ընդամենը 8.4%-ն է ար-
տադրական (այդ թվում շուրջ 40%-ը՝ պարենային մթերքի արտադրու-
թյան) և 2.6%-ը՝ տեղեկատվության ու կապի բնագավառի [7, 5]: Տնտեսու-
թյան նման կառուցվածքն արտացոլում է երկրի զարգացման ռազմավա-
րությունն ու բովանդակությունը, որը ժամանակակից տեխնոլոգիական, 
գիտական ուղղվածության հետ ընդհանուր եզրեր գրեթե չունի։  

Փաստացի տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՓՄՁ 
ոլորտի տնտեսվարողների հաշվառման մեխանիզմները ևս ունեն էական 
վերանայման կարիք, քանզի վիճակագրական ծառայության կողմից բեր-
ված տվյալները միանման մեթոդաբանության կիրառման դեպքում 
երբեմն իրար հակասում են։ Մասնավորապես 2020 թ.-ին, ըստ պաշտո-
նական տվյալների, ՓՄՁ-ների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ 

                                                                 
∗  Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն՝ 2019-2021 թթ. ՀՀ-ում ներ-

դրումների ծավալները կրճատվել են, կանխատեսվում է ներդրումների կրճա-
տում նաև 2022-2024 թթ. [20]: 
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ավելացել է 10%-ով՝ 75045-ից հասնելով 83032-ի, սակայն զբաղվածների 
թիվը կրճատվել է 15114-ով։ Զբաղվածության կրճատումը հասկանալի է, 
քանզի տվյալ տարում համավարակի և պատերազմական գոր-
ծողությունների պատճառով բազմաթիվ տնտեսվարողներ փակվել են, 
մյուսները ուղղակի չեն գործել, բայց միևնույն ժամանակ ՎԾ տվյալներով 
դիտվել է ՓՄՁ-ների քանակական աճ։ 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև միջին աշխատավարձի 
ցուցանիշների ուսումնասիրությունը՝ ըստ ոլորտների։ 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Միջին ամսական անվանական աշխՄիջին ամսական անվանական աշխՄիջին ամսական անվանական աշխՄիջին ամսական անվանական աշխատավարձնատավարձնատավարձնատավարձն∗∗∗∗     ըստ տնտեսական ըստ տնտեսական ըստ տնտեսական ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.    2) [6] 2) [6] 2) [6] 2) [6] բաժինների և բաժինների և բաժինների և բաժինների և 
տնտեսվարողների չափերի, 2020տնտեսվարողների չափերի, 2020տնտեսվարողների չափերի, 2020տնտեսվարողների չափերի, 2020    թ.թ.թ.թ.    

    ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդամենըմենըմենըմենը    

այդ թվում 
ՓՄՁ, 

ընդամեն
ը 

այդ թվում խոշոր 
գերփոքր փոքր միջին 

B. Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 

բացահանքերի 
շահագործում 

455 215455 215455 215455 215    222 558 145 013 185 809 364 439 512 147 

C. Մշակող 
արդյունաբերություն 

166 211166 211166 211166 211    124 157 84 143 116 573 161 193 233 345 

D. Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի 

մատակարարում 

242 688242 688242 688242 688    199 751 123 796 155 356 435 540 251 615 

E. Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 

կառավարում, 
վերամշակում 

206 226206 226206 226206 226    141 892 128 297 137 404 167 401 217 410 

F. Շինարարություն 201 061201 061201 061201 061    178 402 116 706 164 297 217 694 329 251 
G. Մեծածախ և 

մանրածախ առևտուր. 
ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլետների 

նորոգում 

137 818137 818137 818137 818    129 108 88 741 148 363 196 332 168 950 

                                                                 
∗  2020 թ. ցուցանիշը հիմնված է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալ-

ների՝ վարձու աշխատողների եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնա-
վորված հաշվառման տվյալների բազայի վրա, որում տնտեսվարող սուբյեկտների 
տարանջատումն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ մակարդակում՝ ինչպես 
տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակով, այնպես էլ մարզով: 
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H. Փոխադրումներ և 
պահեստային 
տնտեսություն 

176 293176 293176 293176 293    146 795 98 386 131 056 242 726 245 539 

I. Կացության և 
հանրային սննդի 
կազմակերպում 

91 14991 14991 14991 149    85 479 66 122 78 808 121 389 128 448 

J. Տեղեկատվություն և 
կապ 

503 219503 219503 219503 219    480 151 252 395 461 104 704 137 548 867 

L. Անշարժ գույքի հետ 
կապված 

գործունեություն 
135 772135 772135 772135 772    134 223 99 751 165 576 195 653 _ 

M. Մասնագիտական, 
գիտական և 

տեխնիկական 
գործունեություն 

202 253202 253202 253202 253    205 766 130 307 263 427 300 064 160663 

N. Վարչարարական և 
օժանդակ 

գործունեություն 
125 837125 837125 837125 837    125 710 103 372 145 384 130 226 126 345 

S95. Համակարգիչների, 
անձնական 

օգտագործման և 
կենցաղային 

արտադրատեսակների 
նորոգում 

108 397108 397108 397108 397    108 397 90 535 139 563 140 743 _ 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    191 821191 821191 821191 821    159 505159 505159 505159 505    100 585100 585100 585100 585    171 076171 076171 076171 076    227 082227 082227 082227 082    265 897265 897265 897265 897    

 
Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ ամենից բարձր աշխատավարձերը 

ՓՄՁ հատվածում առկա է տեղեկատվության և կապի ոլորտում, որին 
հաջորդում է էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մա-
տակարարում ոլորտը։ Սակայն եթե դիտարկենք զբաղվածության ցուցա-
նիշները, ապա կտեսնենք, որ ընդամենը 2788 տնտեսվարող է գործում ՏՏ 
ոլորտում, որից 2384-ը գերփոքր ընկերություններ են և ապահովում են 
ընդամենը 17428 մարդու զբաղվածություն, իսկ աղյուսակի D ոլորտում 
գործում է ընդամենը 107 ձեռնարկություն, որից 89` գերփորքր, և ունեն 
ընդամենը 617 վարձու աշխատող։ Միջին աշխատավարձի ցուցանիշը 
ՓՄՁ ոլորտի համար չի արտացոլում իրական պատկերը, և համամաս-
նություն պահպանելով հաշվարկ իրականացնելու դեպքում աշխատա-
վարձի ցուցանիշը կնվազի մոտ 20%-ով:  

Ամենից ցածր վարձատրվող ոլորտներն են կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպումը, վարչարարական և օժանդակ գործունեությունը, 
որոնցում աշխատողների քանակը գրեթե կրկնակի ավելի է նախորդ 
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ոլորտներից։ Եթե սրան գումարենք նաև մշակող արդյունաբերության և 
մանրածախ ու մեծածախ առևտրի ցուցանիշները, որոնք ևս բավական 
ցածր են, կտեսնենք, որ ոլորտի վիճակագրական նկարագիրը չի արտա-
ցոլում տնտեսության զբաղվածության և եկամտի իրական ցուցանիշ-
ները։ 

ՀՀ-ում պետության կողմից ՓՄՁ ոլորտի ապագա զարգացումը 
պետք է ապահովի 2020-2024 թթ. ռազմավարական ծրագիրը, որի մի 
քանի առանցքային դրույթներ վերլուծված են ստորև։ 

Յուրաքանչյուր ռազմավարության մշակման համար կարևորագույն 
խնդիրը տեղեկատվական հիմքն է: Ինչպես ներկայացված է ռազմավա-
րության 1-ին՝ ՓՄՁ ցուցանիշներ հատվածում, ՓՄՁ վիճակը բնութա-
գրվում է միայն 2017 թվականի տվյալների հիման վրա [4, 4]։ Սա, անկաս-
կած, ռազմավարության թույլ կողմերից մեկն է, որովհետև ոչ միայն դի-
տարկվել են մի քանի տարվա վաղեմության ցուցանիշներ, այլև դրանք 
չեն դիտարկվել դինամիկ շարքերի տեսքով: 

Ռազմավարությունում ներկայացված տեսլականը ունի հետևյալ 
ձևակերպումը. «Հայաստանի Հանրապետության ՓՄՁ-ները ունեն նորա-
րարական գաղափարներ և տեխնոլոգիա ընդունելու, ներդնելու և գենե-
րացնելու բարձր ունակություն, միջազգայնորեն մրցունակ են և ներառ-
ված ինչպես տարածաշրջանային, այնպես և գլոբալ արժեթղթերում, իսկ 
մշակույթը, գործարար և ներդրումային միջավայրը նպաստում են ձեռ-
ներեցությամբ զբաղվելուն» [4, 5]։  

Նման ձևակերպումը չի բավարարում նվազագույն պահանջներին: 
Այն պետք է ցույց տա այն ցանկալի վիճակը, որին ՀՀ կառավարությունը 
հասնելու է ռազմավարության իրականացման արդյունքում, միտված 
լինի դեպի ապագան և ուղենշի ռազմավարության իրականացման 
ընթացքում կատարվելիք աշխատանքները։ Մինչդեռ ռազմավարության 
տեսլականը կարծես միայն բնութագրում է ոլորտի առկա վիճակը, և, 
ամենակարևորը, չի ապահովում չափելիությունը, որը տեսլականի 
կարևորագույն բնութագրիչներից է։ 

Ռազմավարությունում ներկայացված են մի շարք առաջնահերթ 
գործողություններ, որոնք պետք է իրականացվեն: Սակայն այդ դրույթ-
ները չափելի չեն, քանզի բացակայում է այդ գործողությունների իրակա-
նացման հստակ ժամանակացույց (Գանտի գծույթի տեսքով), ինչպես նաև 
նշված չեն իրականացման պատասխանատուները:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 
կողմից 2020-2024 թթ.-ի ռազմավարության 2020-2022 թթ.-ի գործողու-
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թյունների ծրագրի 2020 թ. կատարողականի հաշվետվությունը։ Տվյալ 
փաստաթուղթը բաղկացած է 12 էջից, որում նկարագրական մասից զատ 
չկան կատարված աշխտանքների հստակ ցուցանիշներ ու բնութագրիչ-
ներ։ «Ծրագրի նպատակներ» բաժնի 20 կետերի դիմաց գրված է «պատե-
րազմական դրությամբ և ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ան-
հրաժեշտ է ծրագրի բովանդակության արդիականացում, անհրաժեշտ է 
վերանայել կատարման ժամկետները»։ Նպատակներից մեկը գործող 
ՓՄՁ-ների շահառուների և ֆինանսական ներկայացուցիչների հետ 
նորարական ծրագրերի ֆինանսական աջակցության գործիքի մշակումը 
և քննարկումն է, առանց որի իրականացման ծրագրի բազմաթիվ կետեր 
հնարավոր չէ շարունակել։ Այս պարագայում ճիշտ կլիներ ծրագիրը 
չեղարկել և նոր մոտեցմամբ այն իրագործել՝ նշելով իրատեսական գոր-
ծողությունների ժամանակացույց։  

ՀՀ-ի նախորդ ռազմավարությունների ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ հաջորդ տարիների համար ռազմավարության բովանդակային 
փոփոխություն գրեթե չի կատարվում։ Վերը նշվածը փաստելու համար 
ստորև ներկայացնում են 2016-2018 թթ. ՓՄՁ ռազմավարական ծրագրի 
հիմնական դրույթները, նպատակները և գործողությունների հիմնական 
ուղղությունները, որոնք են՝  

1) ինստիտուցիոնալ, օրենսդրական և գործառնական միջավայրի 
բարելավում ՓՄՁ-ների ստեղծման և զարգացման համար, 

2) ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսավորման հասանելիության բարելա-
վում, 

3) ձեռնարկատիրական կարողությունների (մշակույթի) խթանում և 
զարգացում, 

4) ՓՄՁ սուբյեկտների ներքին և արտաքին մրցունակության բարձ-
րացում, 

5) պետություն–մասնավոր հատված երկխոսության բարելավում, 
6) ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանն աջակցող կառույցների ուժեղացում, 
7) կանանց ձեռներեցության խթանում, ինչպես նաև սկսնակ գործա-

րարներին աջակցության տրամադրում: 
Սույն կետերը նույն ձևակերպմամբ իրենց արտացոլումն են գտել 

2020-2024 թթ. ռազմավարական ծրագրում։ Հասկանալի է, որ կան ծրագ-
րեր, որոնք պահանջում են երկարատև, շարունական իրականացում, 
բայց ցանկացած մեկնաբանության դեպքում ռազմավարության արդ-
յունքը պետք է լինի խնդիրների լուծումը և նոր հայեցակարգի առաջա-
դրումը, որն էլ ուղղված կլինի տնտեսության հարատև զարգացմանը, այլ 
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ոչ թե նախորդ ռազմավարության կետերի կրկնօրինակմանը։ 
Հետաքրքիր է նաև ռազմավարության ծրագրում կառավարության 

կողմից իրականացվող առաջնահերթ գործողությունների սահմանումը 
[4, 12]։ Ստորև ներկայացված է ռազմավարության «ՓՄՁ սուբյեկտների 
համար շուկաների հասանելիության ապահովում» գլխի առաջին առաջ-
նահերթության գործողությունների մեկ կետ։ 

Առաջնահերթ գործողություն 1։ ՓՄՁ-ներին նոր շուկաներ մուտք 
գործելիս շարունակական աջակցություն։ 

Կառավարությունը մտադիր է բարելավել ՓՄՁ-ներին տրամադրող 
աջակցության թիրախավորումը` նպատակ ունենալով աջակցել արտադ-
րողականության ավելացմանը նպաստող նորարական ծրագրերի իրա-
գործմանը։ Մասնավորապես իրագործվելու են միասնական օգտագործ-
ման տեխնոլոգիական կենտրոնների հիմնման ծրագրեր։ 

Գործողության ձևակերպումը՝ «կառավարություը մտադիր է», չունի 
չափելիություն և ռազմավարական ծրագրի հենքային կետ չի կարող լինել 
նման մեկնաբանմամբ և բովանդակթյամբ։ Ի դեպ, ծրագրի առաջնահեր-
թությունների գերակշիռ մասի համար «գործողությունները» արտահայտ-
վում են մտադրությամբ, ինչն առնվազն վերանայման կարիք ունի։ 

Խնդրահարույց է նաև «Հարկային օրենսգրքի» հաճախակի փոփո-
խությունը, որը տնտեսվարողներին հնարավորություն չի տալիս կազ-
մելու միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր, 
ճիշտ կառավարելու ռիսկերը և կանխատեսելու եկամուտները։ Վերջին 5 
տարվա ընթացքում հարկային օրենսգիրքը 3 անգամ փոփոխվել է, և ներ-
կայումս էլ նախատեսվում է նոր փոփոխություն, որը հատկապես փոքր և 
միջին ըներությունների համար ստեղծում է լրացուցիչ դժվարություններ: 
Օրինակ՝ շրջանառության հարկով աշխատող ԱՁ-ն եռամսյակը մեկ 
անգամ պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել հարկային 
մարմնին, որը պահանջում է մասնագիտական գիտելիքներ: Հաջորդ 
տարի սահմանված ժամկետում հարկային մարմնին դիմում չներկայաց-
նելու դեպքում գործունեությունը կհայտնվի ընդհանուր հարկման 
դաշտում։ Հարկային մարմինները որևէ պարտավորություն չեն կրում 
նախապես ծանուցում իրականացնելու համար։  

Վերը թվարկվածից զատ կան նաև բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք 
սահմանափակում են ՓՄՁ ոլորտի կայուն զարգացումը։ Այդպիսիք են՝ 
ֆինանսական ռեսուրսների ցածր հասանելիություն, վարկերի բարձր 
տոկոսադրույքներ, եկամտային հարկի բարձր դրույքաչափ, ենթակա-
ռուցվածքների զարգացման թույլ մակարդակ (հատկապես մարզերում), 
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տարբեր հարկային դրույքաչափեր ՓՄՁ ոլորտում գործող կազմակեր-
պությունների համար, ինչն էլ հնարավորություն չի տալիս փոքր ընկե-
րություններին համագործակցելու ԱԱՀ-ով աշխատող ձեռնարկություն-
ների հետ և այլն։ Սակայն բոլոր խնդիրները մեկ հոդվածի շրջանակում 
հնարավոր չէ քննարկել։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում ՓՄՁ 

ոլորտը զարգանում է տարերայնորեն, և պետական միջամտության 
ծրագրերը ունեն կատարելագործման կարիք, ունեն գործնական կիրառե-
լիության բազմաթիվ խնդրահարույց դրույթներ։ Շատ դեպքերում դրանք 
միտված չեն նոր բացվող ընկերությունների հարատև զարգացմանը, ինչի 
հետևանքով դրանց մեծ մասը փակվում է գործուեություն ծավալելուց 
հետո 1-2 տարվա ընթացքում∗ ։ Վերը նշված խնդիրները հաղթահարելու 
համար առաջարկում ենք իրականացնել հետևյալ քայլերը։ 

1. Տնտեսության արդիականացման համար պետությունն առաջնա-
յին ուշադրություն պետք է դարձնի կրթական համակարգի իրական 
բարեփոխմանը։ Կլաստերային մոտեցմամբ ստեղծվեն մասնագիտացված 
կրթական կենտրոններ, որոնք կիրականացնեն շուկայում պահանջվող 
մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում կարճաժամակետ 
կամ միջնաժամկետ (առավելագույնը 1,5 տարի տևողությամբ) ծրագրերի 
միջոցով՝ դրանք չկենտրոնացնելով միայն Երևան քաղաքում։ Ոլորտի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՓՄՁ-ների գերակշիռ մասն 
այսօր ունի կադրային խնդիրներ [14]։ Հայկական բիզնես կոալիցիայի 
կողմից իրականացված հետազոտությունում որակյալ կադրերի բացա-
կայությունը աշխատաշուկայում արձանագրվել է որպես ՓՄՁ զարգաց-
մանը խոչընդոտող 4-րդ գործոն, իսկ անհրաժեշտ վերապատրաստման 
դասընթացների անհասանելիության, տեղեկատվության մատչելիության 
պակասը՝ որպես 6-րդ գործոն [7, 6], ինչը թերևս նշանակում է, որ կրթա-
կան համակարգից սպասելիքները մնում են բարձր, իսկ բիզնեսի կառա-
վարման և մարքեթինգի տեսանկյունից կրթական համակարգը դեռևս չի 
կարողանում բավարարել ՓՄՁ ոլորտի կարիքները:  

2. Վերանայել ՓՄՁ ռազմավարության կազմման մեթոդաբանու-
թյունը. այն պետք է ունենա չափելիություն ցանկացած գործողության 
համար, համապատասխանեցվի ոլորտում առկա խնդիրներին, պետք է 

                                                                 
∗  ՎԾ տվյալների համաձայն՝ ՀՀ-ում 3 տարի կարողանում է գոյատևել ստեղծ-

վող ընկերությունների ընդամենը 40%-ը։ 
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ընտրվեն ավելի քիչ թվով թիրախներ, որպեսզի 2-4 տարվա համար ապա-
հովվի իրագործելիություն, այլ ոչ թե ներառի տեսական մոտեցումներ և 
մտադրություններ, որոնք կարող են արտահայտվել հաջորդ ծրագրերում։        

3. Անհրաժեշտ է ստեղծել պետական խորհրդատվական և լոգիստիկ 
կենտրոներ, որոնք բիզնես սկսելուց առաջ մարդկանց կտրամադրեն 
համապարփակ տեղեկատվություն նախատեսվող գործունեության վե-
րաբերյալ: Օրինակ՝ եթե մարդը ցանկանում է զբաղվել զովացուցիչ ըմպե-
լիքների արտադրությամբ Վանաձոր քաղաքում, հստակ տեղեկատվու-
թյուն տրամադրվի, թե քանի նմանատիպ ապրանքներ արտադրողներ 
կան մարզում և հանրապետությունում, որքան է շուկայի հագեցվածու-
թյունը նման ապրանքներով, ինչ գնային միջակայքում են գտնվում ապ-
րանքները, քանի տնտեսվարող է այդ ոլորտում դադարեցրել գործունեու-
թյունը վերջին 3 տարիներին և այլն: Հարկ է ՓՄՁ-ներին ծանոթացնել, 
ուղղորդել սեփական բրենդի մշակման ծառայություններում՝ սկսած 
փաթեթավորման ձևից և անվանումից մինչև արտահանում, ինչն էլ 
կնպաստի շուկայում ընկերության առաջխաղացմանը:    ՀՀ-ում սկսնակ 
ընկերությունների մեծ մասը նման տեղեկատվության ստացման, գործի-
քակազմից օգտվելու հնարավորություն կամ բավարար հմտություններ 
չունի, ինչն էլ բարձրացնում է բիզնեսի կայացման ռիսկայնությունը։ 

4. Սկսնակ գործարարների համար հիմնել հարկային մենթորության 
ինստիտուտ, որը կօգնի նրանց խուսափելու հարկային սխալներից և 
կբարձրացնի գործարարների գիտելիքները և կարողություններն այս 
ոլորտում։    

5. ՓՄՁ զարգացման քաղաքականությունը համադրել տարածքային 
զարգացման քաղաքականության հետ: Այս կերպ կառավարությունը 
կլուծի միանգամից երկու խնդիր. մի կողմից՝ կմեղմվի տարածքային 
անհամաչափ զարգացումը, մյուս կողմից հնարավորություն կստեղծվի 
խթանելու փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը: 

Առաջարկվում է իրականացնել ընկերությունների հարկային աջակ-
ցություն՝ կախված աշխատողների թվից և գոյատևման ժամանակահատ-
վածից∗ ։ Մասնավորապես փոքր ընկերությունների դեպքում, գոյատևման 

                                                                 
∗  Համաձայն ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»՝ միկրոձեռնարկատիրության սուբ-

յեկտներն ազատվում են միկրոձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր 
պետական հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորու-
թյունից։ Անշուշտ այս մոտեցումը նպաստում է գերփոքր ընկերությունների 
ձևավորմանը, սակայն, մեր կարծիքով, գլխավոր խնդիրը պետք է լինի այդ ընկե-
րությունների հետագա զարգացումը։ 
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3-րդ տարուց սկսած, նվազագույն աշխատողների շեմը հաղթահարելուց 
հետո՝ յուրաքանչյուր նոր աշխատատեղ ստեղծելիս, իրականացվի եկա-
մտային հարկի նվազեցում սահմանված չափով մարզերում գործող ընկե-
րությունների համար։ Դա կարող է նպաստել միջին մեծության ընկե-
րությունների կայացմանը, տնտեսության որոշակի ապակենտրոնաց-
մանը և բիզնես միջավայրի ձևավորմանը ՀՀ-ում։ 

ՓՄՁ ոլորտի համապարփակ զարգացման շնորհիվ հնարավորու-
թյուն կստեղծվի ապահովելու ՀՆԱ-ի իրական աճ, զբաղվածության մա-
կարդակի բարձրացում, տնտեսության համաչափ զարգացում և աղքա-
տության կրճատում: 
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Анализ сектора МСП в Республике АрменияАнализ сектора МСП в Республике АрменияАнализ сектора МСП в Республике АрменияАнализ сектора МСП в Республике Армения    

Арутюнян РафаэльАрутюнян РафаэльАрутюнян РафаэльАрутюнян Рафаэль    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: программа стратегического развития МСП, 

занятость, доля отрасли, статистические показатели, сбалансированное 
территориальное развитие, экономическая устойчивость 

Предпринимательство является движущей силой рыночной эконо-
мики. Оно позволяет создать дифференцированную экономическую 
систему, которая быстрее адаптируется к изменяющимся условиям. Во всех 
развитых странах мира малые и средние предприятия обеспечивают более 
50% ВВП. В статье представлена методология определения малых и сред-
них предприятий в разных странах, история развития, механизмы урегули-
рования, существующие проблемы, пути их преодоления в Республике 
Армения. Для достижения цели был проведен анализ утвержденных 
стратегических программ, статистических данных и собственных исследо-
ваний в Республике Армения. Обоснован потенциал сектора МСП в эконо-
мической системе республики, особенно с точки зрения обеспечения 
занятости. Путем сравнения фактических данных выявлены пробелы, 
мешающие быстрому развитию отрасли. Проблемные моменты интерпре-
тируются более подробно с фактическими примерами. В конце статьи 
сделаны выводы, основанные на содержании исследования. Работа имеет 
научно-практическую значимость, так как обоснованные предложения 
могут быть применены, способствовать сбалансированному развитию эко-
номики республики, обеспечить занятость населения, что являлось основ-
ной целью программ развития всех правительств Республики Армения. 
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SME Sector Analysis in the Republic of ArmeniaSME Sector Analysis in the Republic of ArmeniaSME Sector Analysis in the Republic of ArmeniaSME Sector Analysis in the Republic of Armenia    

Harutyunyan RafaelHarutyunyan RafaelHarutyunyan RafaelHarutyunyan Rafael    

SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: strategic development program for SME, employment, 

industry share, statistical indicators, balanced territorial development, 
economic sustainability 

Entrepreneurship is the driving force of a market economy. It enables the 
creation of a differentiated economic system that adapts more quickly to a 
changing environment. In all the developed countries of the world, small and 
medium enterprises provide more than 50% of GDP. The paper presents the 
methodology of defining small-medium enterprises in different countries, the 
history of development, the settlement mechanisms, the existing problems, the 
ways of overcoming them in the Republic of Armenia. In order to achieve the 
goal, an analysis of strategic programs, statistical data and own studies approved 
in the Republic of Armenia was carried out. The potential of the SME sphere in 
the economic system of the republic was substantiated, especially from the 
point of view of providing employment. By comparing the actual data, the gaps 
that prevent the rapid development of the sector have been identified. The 
problematic points are interpreted in details with factual examples. Conclusions 
are drawn at the end of the article, which are based on the content of the 
research. The work has a scientific-practical significance, as the implemented 
proposals can be applied, promote the balanced development of the economy in 
the republic, ensure the employment of the population, which has been the 
main target of the development programs of all the governments of the 
Republic of Armenia.        
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ՀՏԴ 331.1 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատուՆախադպրոցական ուսումնական հաստատուՆախադպրոցական ուսումնական հաստատուՆախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թյունների թյունների թյունների 
ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը 

Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություններումկազմակերպություններումկազմակերպություններումկազմակերպություններում    

Դավթյան ՀասմիկԴավթյան ՀասմիկԴավթյան ՀասմիկԴավթյան Հասմիկ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մոտիվացիա, մոտիվացիոն գործոններ, հակա-
մոտիվներ, ոչ նյութական մոտիվացիա, կազմակերպություն, պահանջ-
մունքներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից աշխատող-

ների մոտիվացիան կազմակերպության կառավարման կարևոր ուղղու-
թյուններից մեկն է։ Աշխատողը հանդիսանում է կազմակերպության 
յուրահատուկ ռեսուրս, նրա գործունեության հաջողության գործոններից 
մեկն է, ուստի նրա արդյունավետ կառավարումն ու մոտիվացիոն համա-
կարգի ճիշտ ձևավորումը ցանկացած կազմակերպության հաջողության 
հիմքն է։ Հաճախ կազմակերպության ղեկավարության կողմից աշխա-
տողների համար մշակվում է մոտիվացիոն համակարգ, իսկ ղեկավար-
ների համար մոտիվացիոն հատուկ գործոններ չեն կիրառվում, որը սխալ 
մոտեցում է։  

Ղեկավարը՝ որպես կազմակերպության աշխատակից, նույնպես 
ունի մոտիվացիայի կարիք. բնական է՝ ղեկավարների պահանջմունք-
ներն ու սպասելիքները այլ աշխատողներից տարբերվում են, հետևաբար 
նրանց նկատմամբ կիրառվող մոտիվացիոն գործոնները նույնպես պետք 
է տարբերվեն։ Ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգ մշակելիս պետք 
է հաշվի առնվեն այն բոլոր առանձնահատկությունները, որոնցով տար-
բերվում են ղեկավարները այլ աշխատողներից, և մոտիվացիոն համա-
կարգում ներառել այնպիսի մոտիվացիոն գործոններ, որոնք կնպաստեն 
մոտիվացված ղեկավարներ ունենալուն։ 

 Ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական հատվածում արդյունա-
վետ մոտիվացիոն համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ են աշ-
խատողների շրջանում հետազոտություններ և անհրաժեշտ մոտիվացիոն 
գործոնների բացահայտում, որը հաճախ անտեսվում է, և մոտիվացիոն 
գործոնները կիրառվում են թերի, ոչ նպատակային, հաճախ անգամ 
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բացակայում է հատուկ մշակված մոտիվացիոն համակարգ, որը ժամա-
նակակից պայմաններում կառավարման տեսանկյունից լուրջ խնդիր է։  

ՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտությունՀետազոտություն    
Հաշվի առնելով ղեկավարների մոտիվացիայի կարևորությունը՝ 

ուսումնասիրության է ենթարկվել Վանաձոր համայնքի նախադպրո-
ցական ուսումնական հաստատություն (ՆՈՒՀ) համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների մոտիվացիոն հա-
մակարգը։ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) տեղական ինքնա-
կառավարման մասին օրենքի՝ կրթության, մշակույթի և երիտասարդու-
թյան հետ տարվող աշխատանքների բնագավառում համայնքի ղեկա-
վարն իր սեփական լիազորությունների շրջանակներում կազմակերպում 
է նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության իրականացումը 
համայնքի տարածքում [1]: 

Վանաձոր համայնքի ենթակայության տակ գտնվող նախադպրոցա-
կան ուսումնական հաստատությունների քանակը 20 է [2]։ 

Վանաձոր համայնքի ենթակայության տակ գտնվող նախադպրոցա-
կան ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազ-
մակերպությունների (ՀՈԱԿ) ղեկավար մարմիններն են տնօրենը և 
ուսումնական գծով տեղակալները՝ մեթոդիստ։ 

Ներկայումս նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
տնօրենների նշանակումն իրականացվում է առանձին համայնքների 
կողմից սահմանված կարգով, մինչդեռ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի մարտի 26-ի N 02-Ն 
հրամանի համաձայն՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 
տնօրենի մրցույթին մասնակցելու համար կարող է դիմել «Նախադպրո-
ցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ 
հոդվածով սահմանված չափանիշները բավարարող անձը: 

Տվյալ բնագավառը կարգավորելու և միասնական քաղաքականու-
թյուն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել նախա-
գիծ մշակել, համաձայն որի՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստա-
տության տնօրեն կարող է լինել միայն այն անձը, ով ունի համապատաս-
խան հավաստագիր։ 

Ներկայացվող նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանանվորված է 
այն հանգամանքով, որ հաճախ նախադպրոցական հաստատություննե-
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րում առկա խնդրիների ստեղծման հիմնական նախադրյալ է հանդիսա-
նում տնօրենների մասնագիտական և ղեկավարման հմտությունների 
բացակայությունը, որը հաճախ էական և շարունակական ազդեցություն է 
ունենում հաստատության բնականոն գործունեության խաթարման վրա:  

Նախագծի ակնկալվող արդյունքը. իրավական ակտի գործարկման 
արդյունքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 
տնօրենների հավակնորդները հնարավորություն կունենան վերապատ-
րաստվելու, ինչը վերջիններիս հնարավորություն կտա տիրապետելու 
կրթության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին, ծանոթանալու 
ոլորտի նորարարություններին: 

Մանկավարժական անձնակազմի միջև համագործակցային աշխա-
տաոճի սերմանումը կնպաստի կրթական գործընթացի բարելավմանը, 
արդիականացմանը: Կապահովվի կրթության մատուցման համար 
որակյալ կադրերի առկայությունը՝ ազդելով կրթական արդյունքի վրա: 

Նախատեսվում է, որ մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ՆՈՒՀ-երի 
բոլոր աշխատող տնօրենները պետք է ունենան հավաստագիր, իսկ 2023 
թվականի հունվարի 1-ից տնօրենի հաստիքում աշխատանքի կարող են 
ընդունվել միայն հավաստագիր ունեցող անձինք [3]։ 

Իհարկե, նախագիծը բավական առաջավոր փորձի ներդրում է և 
կարելի դրական համարել, սակայն նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավարների մոտիվացիայի խնդիրը, որը չափա-
զանց կարևոր նշանակություն ունի անձի կողմից աշխատանքի նկատ-
մամբ ունեցած վերաբերմունքի, ձգտումների և արդյունավետության 
տեսակետից, դեռևս չունի մշակված հստակ լուծում և մոտեցումներ։ Տնօ-
րենների նկատմամբ նման պահանջների փոփոխությունները պետք է 
ուղեկցվեն նաև համապատասխան մոտիվացիոն գործիքների ներ-
դրմամբ, քանի որ հավաստագրում անցած անձի սպասելիքները փոխ-
վում են, և նրա ակնկալիքները վարձատրության և այլ մոտիվացիոն գոր-
ծիքների նկատմամբ ավելի են մեծանում։ 

Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ համայնքային ոչ առևտրային կազմա-
կերպության մոտիվացիոն պրոֆիլի գործոններն են. 

▪ հասարակությունում որոշակի դիրք զբաղեցնելու հնարավորու-
թյան ընձեռում, 

▪ ծառայողական աճի հնարավորությունը մեթոդիստների համար, 
▪ սիրելի գործով զբաղվելու հնարավորություն, 
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▪ համայնքի այս ոլորտում նման պաշտոն զբաղեցնելու սահմանա-
փակ հնարավորությունները։  

Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների ղեկավարների պահանջ-
մունքներն են. 

▪ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ, 
▪ հարգանքի պահանջմունքներ, 
▪ սոցիալական ապահովության պահանջմունքներ, 
▪ փոխազդեցության հետ կապված պահանջմունքներ, 
▪ ինքնաարտահայտման պահանջմունքներ։  
Համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների ղեկավարների աշխատանքի մոտիվ-

ներն են. 
▪ իրենց մասնագիտությամբ այլ նմանօրինակ ղեկավար 

աշխատանք չգտնելու հավանականությունը, 
▪ ճանաչում, իշխանություն ունենալու ձգտումը, 
▪ սեր դեպի մասնագիտությունը, աշխատանքը։ 
Այս շարքում պետք է լինեին նաև մի շարք այլ մոտիվացիոն գործոն-

ներ, մասնավորապես աշխատավարձը, աշխատանքային պայմանները, 
սակայն դրանք այս դեպքում թույլ ազդեցություն ունեն։ Աշխատավարձի 
մասով պատկերն այսպիսին է. նախադպրոցական կրթության ՀՈԱԿ-
ների գործունեությունը ֆինանսավորվում է տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների կողմից համայնքային բյուջեից։ ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներից 
ստացված եկամուտները և բյուջեով նրանց հատկացված գումարների 
չափերի փոփոխությունը ըստ տարիների պայմանավորված է սաների 
քանակի փոփոխությամբ, ինչպես նաև աշխատավարձի չափի փոփոխու-
թյամբ, որոնց տարիֆային փոփոխությունը հաստատվում է ավագանու 
կողմից։ 

Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրենների և փոխտնօրեն-
ների համար սահմանված են աշխատավարձի տարիֆիկացիոն հետևալ 
դրույքաչափերը (տե՛ս աղյուսակ 1)։ 
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ԱղյոԱղյոԱղյոԱղյուսակ 1ւսակ 1ւսակ 1ւսակ 1 
Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն     

ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերըների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերըների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերըների աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերը1111    
ՊաշտոնՊաշտոնՊաշտոնՊաշտոն    Աշխատավարձի չափը Աշխատավարձի չափը Աշխատավարձի չափը Աշխատավարձի չափը     

1,0 1,0 1,0 1,0 հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի 
պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում    

մինչ 2020թվականըմինչ 2020թվականըմինչ 2020թվականըմինչ 2020թվականը    

Աշխատավարձի չափըԱշխատավարձի չափըԱշխատավարձի չափըԱշխատավարձի չափը    
1,0 1,0 1,0 1,0 հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի հաստիքային միավորի 

պայմաններում պայմաններում պայմաններում պայմաններում     
2020 2020 2020 2020 թվակաթվակաթվակաթվականիցնիցնիցնից    

ՆՈՒՀ տնօրենՆՈՒՀ տնօրենՆՈՒՀ տնօրենՆՈՒՀ տնօրեն    109 000 ՀՀ դրամ    129 000 ՀՀ դրամ    
ՆՈՒՀ մեթոդիստ, ՆՈՒՀ մեթոդիստ, ՆՈՒՀ մեթոդիստ, ՆՈՒՀ մեթոդիստ,     
ուսուսուսուս....    գծով տնօրենի գծով տնօրենի գծով տնօրենի գծով տնօրենի 
տեղակալտեղակալտեղակալտեղակալ    

92 000 ՀՀ դրամ    108 500 ՀՀ դրամ    

 
Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատու-

թյուններում ղեկավարների մոտիվացիոն առկա համակարգի ախտորոշ-
ման գնահատման և վերլուծության նապատակով կատարված հետազո-
տությունների, հարցազրույցների (ընդհանուր թվով 35 ղեկավար անձնա-
կազմի շրջանում), տնօրենների և մեթոդիստների շրջանում ֆոկուս 
քննարկումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ թիրախի ընտրությունը 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՆՈՒՀ-երի հաստիքացուցակի 
համաձայն ղեկավարներ են հանդիսանում տնօրենը և մեթոդիստը։ 
Ֆոկուս քննարկումների առանքային հարցերի շարքին են դասվել. 

▪ մոտիվացիա հասկացության ընկալումը և ինքնամոտիվացիան, 
▪ վարձատրման համակարգը և դրա ազդեցությունը ղեկավարի 
մոտիվացիայի վրա, 

▪ ոչ նյութական մոտիվացիայի բաղադրիչը ՆՈՒՀ-երի ղեկավար-
ների մոտիվացիոն համակարգում, 

▪ հակամոտիվները աշխատանքում, 
▪ մոտիվացիոն գործոնների ցանկալի համախումբը, որը առավելա-
գույն չափով կնպաստի արդյունավետ աշխատանքին։ 

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ աշխատավարձի 
չափից դժգոհ են գրեթե բոլորը, նրանցից որոշները աշխատավարձի 
դրույքաչափի առնվազն 50%-ով բարձրացնելու ցանկություն ունեն, որոշ-
ները՝ 100% և ավելի, որոշները հստակ չափ չեն նշում՝ ասելով՝ որքան 
թույլ կտա համայնքային բյուջեն (տե՛ս գծապատկեր 1)։ 

                                                                 
1 Աղյուսակը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են ՎՀ-ի 

հաշվապահ ՀՈԱԿ-ից: 
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Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատություն ՀՈԱԿհաստատություն ՀՈԱԿհաստատություն ՀՈԱԿհաստատություն ՀՈԱԿ----ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի 

դրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալդրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալդրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալդրույքաչափերի փոփոխության վերաբերյալ2222    
 
Գույքային ապահովվածության տեսանկյունից կարելի է ասել, որ 

ՆՈՒՀ-երի գերակշիռ մասը՝ 75%-ը, աշխատում է հին գույքային պայ
ներում, 15%-ը ամբողջությամբ նոր գույք ունի, իսկ 10%-
թյամբ ունի և՛ նոր գույք, և՛ օգտագործում է հին, բայց դեռևս պիտանի 
գույքը (տե՛ս գծապատկեր 2)։ 

 

    
Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատությհաստատությհաստատությհաստատությունունունուն    ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմանները
                                                                 

2 Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, մեր հետազոտություններից ստաց
ված տվյալների հիման վրա: 

3 Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են Վանաձոր 
համայնքի զարգացման ծրագրից 2018-2022 թթ. http://vanadzor.am/2018
zargacman-tsragir/ վերջին դիտում՝ 17.11.2021: 

29%

34%

37%

աշխատավարձիավելացում առվազն 50 %

աշխատավարձիավելացում 100%-ով
աշխատավարձիավելացում որքան հնարավոր

75%

15%

10%

ՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀՆՈՒՀ-երիերիերիերի գգգգույքայինույքայինույքայինույքային պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ

ապահովված է հին
ապահովված է նոր
ապահովված է հին

 
Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 1. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 

ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի ների ղեկավարների ակնկալիքները աշխատավարձի 
    

Գույքային ապահովվածության տեսանկյունից կարելի է ասել, որ 
մ է հին գույքային պայման-

-ը համատեղու-
թյամբ ունի և՛ նոր գույք, և՛ օգտագործում է հին, բայց դեռևս պիտանի 

 

Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական Գծապատկեր 2. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական 
ների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմաններըների գույքային պայմանները3333    

տկերը կազմված է մեր կողմից, մեր հետազոտություններից ստաց-

Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են Վանաձոր 
anadzor.am/2018-2021-

50 %-ով

հնարավոր է

հին գույքով
նոր գույքով
հին և նոր գույքով
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Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն ՀՈԱԿ-
ների շարքում կան ՆՈՒՀ-եր, որոնք դեռևս փայտի վառարաններով են 
ջեռուցվում, կամ համատեղում են փայտեվառարաններն ու էլեկտրա-
էներգիայով ջեռուցող սարքերը. դրանք ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 28%-ն 
են կազմում, համայնքի ենթակայության տակ գտնվող մնացած ուսում-
նական հաստատությունները ջեռուցվում են լոկալ, անհատական ջեռուց-
ման համակարգերով (տե՛ս գծապատկեր 3): 

 

 
Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն Գծապատկեր 3. Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական հաստատություն 

ՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿՀՈԱԿ----ների ջեռուցման ների ջեռուցման ների ջեռուցման ների ջեռուցման պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները4444    
 
Վանաձոր համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ ղեկավարների աշխատանքային 

մոտիվացիայի ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել են 
աշխատանքում առկա հետևալ հակամոտիվները. 

▪ ոչ նյութական մոտիվացիոն գործոնների բացակայությունը, 
▪ սոցիալական մոտիվացիայի բացակայությունը, 
▪ հաստիքացուցակում անհրաժեշտ քանակով աշխատողների բա-
ցակայությունը, 

▪ ցածր աշխատավարձի պայմաններում ինքնազարգացման ցան-
կության բացակայությունը, 

                                                                 
4 Գծապատկերը կազմված է մեր կողմից, տվյալները վերցված են Վանաձոր 

համայնքի զարգացման ծրագրից 2018-2022 թթ. http://vanadzor.am/2018-2021-
zargacman-tsragir/ վերջին դիտում՝ 17.11.2021: 
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փայտի վառարան

անհատական ջեռուցման համակարգ

լոկալ ջեռուցման համակարգ

փայտ և էլ․էներգիա
կաթսայատուն
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▪ վարձատրման համակարգի թերությունները, 
▪ աշխատանքային պայմանների ոչ լիարժեք բարվոք վիճակ, 
▪ ֆինանսական սղությունը, 
▪ ինքնազարգացման ծրագրերի, դասընթացների բացակայությունը, 
▪ ծառայողական մեքենաների բացակայությունը,  
▪ աշխատանքի գնահատման ոչ ամբողջական համակարգը։ 
Ղեկավարների համար չեն կիրառվում ոչ նյութական մոտիվացիոն 

գործոններ։ 
Բավական լուրջ խնդիր է սոցիալական փաթեթների բացակայու-

թյունը, որը ցածր աշխատավարձի պայմաններում կարող էր լրացուցիչ 
մոտիվացիա հանդիսանալ աշխատակիցների համար։ Բոլոր աշխատող-
ները սոցիալական փաթեթ ունենալու ցանկություն ունեն, որը ներկա 
մոտիվացիոն համակարգում բացակայում է։ 

Հաստիքացուցակով նախատեսված աշխատողների քանակը և դրույ-
քաչափերը ղեկավարների համար հակամոտիվացիոն գործոն են այն 
առումով, որ գործառույթների լիարժեք կատարման համար ղեկավարը 
իր ձեռքի տակ չի ունենում բավարար ռեսուրսներ, որի պայմաններում իր 
ուսերի վրա է ընկնում պատասխանատվության ավելի բարձր մակար-
դակ, ինչպես նաև դա կարող է ազդել իր կատարած աշխատանքի որակի 
վրա։ 

Ընդհանուր առմամբ աշխատողների մոտ ինքնամոտիվացիայի բա-
վականին ցածր մակարդակ է, մեծամասնությունը՝ 55%, իրեն 3 տարի 
հետո տեսնում է նույն պաշտոնում, որոշները`10: Աշխատողները պար-
զապես նշում են, որ չգիտեն, և միայն մի փոքր հատված՝ 25%-ն է տեսնում 
իրեն սեփական բիզնեսում կամ ավելի հեռանկարային ուսումնական 
հաստությունում, 10%-ը երկրից դուրս է տեսնում իրեն 3 տարի հետո։ 
Ցավոք, այս հանգամանքը բավական կարևոր ցուցիչ է այն բանի, որ ինչ-
պես պետական ողջ կառավարման համակարգի, այնպես էլ իրենց աշ-
խատանքային պայմանների և կառավարման համակարգի մեխանիզմը 
մոտիվացնող թույլ ուժ ունի։ 

Հակամոտիվացիոն գործոն են նաև վարձատրման համակարգի 
թերությունները, որի պայմաններում հազվադեպ ոչ կանոնակարգված 
սկզբունքով տրվում են պարգևավճարներ։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Վանաձոր համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատու-

թյունների ղեկավար անձնակազմի մոտիվացիոն համակարգի ուսումնա-
սիրությունն ու վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ առկա մոտի-
վացիոն համակարգը ունի բավական թերություններ, չեն կիրառվում ժա-
մանակակից մոտիվացիոն գործոններ, և առկա են մի շարք հիմնախնդիր-
ներ։ Առկա հիմանխնդիրների լուծման նպատակով պետք է մոտիվացիոն 
համակարգի ձևավորման նոր մոտեցումներ կիրառել և համակարգում 
ներառել այն բոլոր մոտիվացիոն գործոնները, որոնք կապահովեն ղեկա-
վարների աշխատանքի մոտիվացիայի բարձր մակարդակ։ 

 
  

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին, 
  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150060 
2. Վանաձոր համայնքի 2021 թվականի բյուջե, 
 http://vanadzor.am/hamaynqi_byuge/ վերջին դիտում՝ 17.11.2021 
3. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկա-

վարման իրավունքի համար վերապատրաստման և հավաստա-
գրման ընդհանուր իրավունքի կարգ, 

 https://www.e-draft.am/projects/3630/about վերջին դիտում՝ 28.11.2021 
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Анализ системы мотивации руководителей Анализ системы мотивации руководителей Анализ системы мотивации руководителей Анализ системы мотивации руководителей     
дошкольных образовательных некоммерческих организаций дошкольных образовательных некоммерческих организаций дошкольных образовательных некоммерческих организаций дошкольных образовательных некоммерческих организаций 

Ванадзорской общиныВанадзорской общиныВанадзорской общиныВанадзорской общины    
ДавтянДавтянДавтянДавтян    АсмикАсмикАсмикАсмик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме        
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мотивация, мотивационные факторы, демотиваторы, 

нематериальная мотивация, организация, потребность 
С точки зрения управления человеческими ресурсами мотивация 

является одной из важнейших областей организационного управления. 
Сотрудник является уникальным ресурсом организации и одним из фак-
торов успеха её деятельности, поэтому эффективное управление и 
правильная постановка системы мотивации является основой успеха 
любой организации. Часто руководство организации разрабатывает моти-
вационную систему для сотрудников, а для руководителей не 
используются специальные мотивационные факторы, что является 
неправильным подходом. 

Менеджер, как сотрудник компании тоже нуждается в мотивации, 
естественно, потребности и ожидания отличаются от других сотрудников, 
следовательно, применяемые к ним мотивационные факторы тоже должны 
быть другими. При разработке системы управленческой мотивации 
следует учитывать все особенности, отличающие руководителей от других 
сотрудников и включить мотивационные факторы в мотивационную 
систему, которая поможет иметь мотивированных лидеров. 

Как в частном, так и в государственном секторе для формирования 
эффективной мотивационной системы необходимы исследования среди 
сотрудников и выявления необходимых мотивационных факторов, 
которые часто игнорируются и мотивационные факторы используются не 
полностью, нецеленаправленно, часто даже отсутствует специально разра-
ботанная мотивационная система, что в современных условиях с точки 
зрения управления является серьезной проблемой. 
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Analysis of the Motivational System of the HeadsAnalysis of the Motivational System of the HeadsAnalysis of the Motivational System of the HeadsAnalysis of the Motivational System of the Heads    
    of Preof Preof Preof Pre----School Educational Institutions in Community NonSchool Educational Institutions in Community NonSchool Educational Institutions in Community NonSchool Educational Institutions in Community Non----Commercial Commercial Commercial Commercial 

Organizations of Vanadzor CommunityOrganizations of Vanadzor CommunityOrganizations of Vanadzor CommunityOrganizations of Vanadzor Community    

Davtyan HasmikDavtyan HasmikDavtyan HasmikDavtyan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: motivation, motivational factors, antimotives, non-material 
motivation, organization, requiremеnts. 

From the point of view of human resource management employee’s 
motivation is one of the important areas of organizational management. 
Employee is a unique resource of the company, one of the success factors of its 
activity, so effective management and right formation of motivational system is 
the foundation of any organization’s success. Often the motivational system is 
developed for employees by the management of organization, and no special 
motivational factors are used for managers, which is a wrong approach. 

The manager, as an employee of the organization also needs motivation, of 
course, needs and expectations of managers are different from those of other 
employees, therefore the motivational factors applied to them should also be 
different. While developing a motivational system for managers, all the features 
that distinguish managers from their employees should be taken into account 
and include motivational factors in the motivational system that will help to 
have motivated leaders. 

In order to form an effective motivational system in both private and 
public sectors, research among employees and identification of necessary 
motivational factors is needed. The above-mentioned factors are often ignored 
or used incompletely, non-targeted, often there is no specially developed 
motivational system, which is a serious problem from the point of view of 
management. 

 

 

    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    13.05.13.05.13.05.13.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 342.9 

Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության 
որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀորոշ հիմնախնդիրներ ՀՀորոշ հիմնախնդիրներ ՀՀորոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ----ումումումում    

Հակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան Արման    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. իրավախախտում, կրկնակի պատասխա-
նատվություն, մեղք, հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ, 
իրավաբանական անձի պաշտոնատար անձ, պատճառահետևանքային 
կապ, ի շահ իրավաբանական անձի, դատական կարգով սեփականու-
թյունից զրկում 

Նախաբան։Նախաբան։Նախաբան։Նախաբան։ Աշխատանքում ուսումնասիրվել են իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվության որոշ առանձնահատկու-
թյուններ: Ներկայացնելով առկա իրավական կարգավորումները՝ վեր են 
հանվել օրենքի նորմերում և ՎԻՎՕ նախագծում առկա որոշ բացթողում-
ներ, որոնց առաջարկվել են լուծումներ՝ հիմնավորելով դրանց նպատա-
կահարմարությունը, ինչպես նաև տրվել են որոշ տեսական խնդրահա-
րույց հարցերի մեկնաբանություններ: Վերոնշյալ իրավական խնդիր-
ներին հոդվածում առաջարկված լուծումները կխթանեն և բարենպաստ 
իրավական հենարան կստեղծեն իրավաբանական անձանց գործունեու-
թյան իրականացման համար, ինչպես նաև էականորեն կթեթևացնեն դա-
տարանների ծանրաբեռնվածությունը՝ լայն լիազորություններ տալով 
վարչական մարմիններին: 

Ներկայումս վարչական պատասխանատվության ինստիտուտի բա-
րեփոխումների համատեքստում արդիական նշանակություն են ձեռք 
բերել ինչպես իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվու-
թյունը կարգավորող իրավական ակտերին, այնպես էլ այդ ոլորտում 
իրավակիրառ պրակտիկային առնչվող որոշ հարցադրումներ, որոնց էլ 
անդրադարձ է կատարվել սույն հոդվածում: Մասնավորապես, նպատա-
կահարմար ենք համարել ուսումնասիրել վարչական պատասխանատ-
վության ինստիտուտներից մեկի՝ իրավաբանական անձանց վարչական 
պատասխանատվության, դրա առավել խնդրահարույց որոշ հիմնա-
խնդիրների և դրանք լուծելու ուղիների մշակման խնդիրները: 

Բովանդակություն։Բովանդակություն։Բովանդակություն։Բովանդակություն։ Իրավաբանական անձանց վարչական պատաս-
խանատվության խնդիրները դեռևս անհրաժեշտ չափով ուսումնասիր-
ված չեն ո՛չ հայրենական, ո՛չ էլ արտասահմանյան վարչական իրա-
վունքի մասնագետների կողմից: Բազում հիմնախնդիրների վերաբերյալ 
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դեռևս չկան միասնական, համակարգված մոտեցումներ ոչ միայն օրենս-
դրության, այլ նաև տեսական գրականության մեջ: Այս ինստիտուտը տե-
սական մշակմամբ, ինչպես նաև օրենսդրական ամրագրմամբ էականո-
րեն զիջում է ֆիզիկական անձանց վարչական պատասխանատվության 
ինստիտուտին: Ինչպես հայտնի է, նույն իրավիճակն է նաև քրեական 
իրավունքում, քանզի քրեական օրենսդրությամբ իրավաբանական 
անձինք դեռևս ճանաչված չեն որպես պատասխանատվության ենթակա 
սուբյեկտներ: 

Վարչական իրավունքի աղբյուրներում առկա են իրավական ակտեր, 
որոնք վարչական պատասխանատվություն են նախատեսում նաև իրա-
վաբանական անձանց համար, ընդ որում, մի մասը նախատեսում է 
պատասխանատվություն միայն իրավաբանական անձանց համար, իսկ 
մի մասը և՛ ֆիզիկական, և՛ իրավաբանական անձանց համար: Վար-
չական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը, որը հան-
դիսանում է վարչական պատասխանատվություն սահմանող հիմնական 
իրավական ակտը, ընդհանրապես չի նախատեսում իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվություն, ինչը, մեր կարծիքով, 
խոչընդոտում է համապատասխան միասնական սկզբունքների ձևավոր-
ման գործընթացին: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա-
ձայն [3]՝ իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, 
որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտա-
վորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր 
անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույ-
քային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես 
գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

Վարչական իրավունքում «իրավաբանական անձ» եզրույթն ունի 
առավել լայն իմաստ, թեպետ այն փոխառված է քաղաքացիական իրա-
վունքից: Այստեղ առանձնահատկությունն այն է, որ իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը կարող է 
տարածվել նաև իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազ-
մակերպությունների, մասնավորապես ներկայացուցչությունների և մաս-
նաճյուղերի վրա։ Ներկայումս կազմակերպությունները հանդես են գալիս 
որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտներ՝ հիմնականում 
հողային, շինարարության, մաքսային, հարկային, բնության և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրական ակտերով 
[1, 97]: 
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Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության 
հարցում առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում վերջիններիս 
գործողություններում մեղքի առկայության խնդիրը. այստեղ այն 
խստորեն տարբերվում է իրավունքի տեսության մեջ ընդունված մեղքի 
ընդհանուր սահմանումից, քանի որ բովանդակում է օբյեկտիվ մեղսայ-
նացման տարրեր: Խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վրա է հաս-
նում վարչական պատասխանատվություն՝ առանց վնաս պատճառելու 
մեղքի: Եթե «իրավաբանական անձի» հասկացությունը կարելի է փո-
խառել քաղաքացիական իրավունքից, ապա նույնացնել նաև մեղավորու-
թյան կանոններն անթույլատրելի է. այն համահունչ չէ վարչաիրավական 
հարաբերությունների էությանը, մասնավորապես հենց վերջիններիս 
կարևորագույն սկզբունքների առանցքային առանձնահատկություննե-
րին։ Ի տարբերություն քաղաքացիական-իրավական հարաբերություն-
ների՝ վարչաիրավական հարաբերություններում առկա է սուբյեկտների 
անհավասարություն, քանի որ դրանցից առնվազն մեկն օժտված է 
պետական-իշխանական լիազորություններով, ուստի միասնական 
օրենսդրական մոտեցումը, մեր կարծիքով, չի կարող հիմնավորված լինել։ 
Գործնականում այս հարցի առնչությամբ առկա շփոթը հաղթահարելու 
համար դեռևս 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով ընդունված սահմա-
նադրական փոփոխություններում, թերևս առաջին անգամ, գործածվեց 
«հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ» եզրույթը, ինչը նախկի-
նում երբևէ չէր կիրառվել հայրենական իրավական համակարգում և 
իրավունքի տեսության մեջ [2]:  

Իրավագիտության և հոգեբանության մեջ մեղքը բնութագրվում է 
գիտակցական-կամային հատկանիշով և արտահայտում է իրավախախ-
տի հոգեբանական վերաբերմունքն իր արարքի և դրա հետևանքների 
նկատմամբ: Իրավաբանական անձի՝ որպես իրավունքի ինքնուրույն 
սուբյեկտի իրավունակությունը և գործունակությունն իրականացվում են 
նրա մարմինների միջոցով, հետևաբար, ի տարբերություն ֆիզիկական 
անձանց, իրավաբանական անձանց դեպքում այդ մեղքի կամային հատ-
կանիշը ձևավորվում է մի քանի ֆիզիկական անձանց կամ իրավաբանա-
կան անձի մարմինների կամարտահայտության արդյունքում: 

Տեսության մեջ ընդունված է իրավաբանական անձի «մեղքը» ճանա-
չել այն դեպքում, երբ հաստատվում է տվյալ կազմակերպության կողմից 
օրենսդրությամբ իր վրա դրված և/կամ իր կողմից սեփական նախաձեռ-
նությամբ ստանձնած պարտականությունների չկատարման կամ ոչ 
պատշաճ կատարման, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կողմից այդ 
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նորմերի չպահպանման փաստը: Որոշ իրավագետներ գտնում են, որ ի 
տարբերություն քրեական և քաղաքացիական պատասխանատվության՝ 
այստեղ սուբյեկտիվ մեղքի առկայությունը վարչական պատասխանատ-
վության ենթարկելու պարտադիր պայման չէ: Հաճախ իրավաբանական 
անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու բավարար 
հիմք է միայն հակաիրավական արարքի առկայությունը՝ անկախ մեղքի 
առկայությունից: Այս գաղափարը արտացոլված է նաև Վարչական իրա-
վախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի նախագծում (այսուհետ՝ 
նաև Նախագիծ) հետևյալ կերպ. «Վարչական պատասխանատվության 
ենթակա է այն անձը, ով սույն օրենսգրքով սահմանված վարչական իրա-
վախախտումը կատարել է մեղավորությամբ, բացառությամբ իրավաբա-
նական անձի» [9]: 

Կարծում ենք, որ այս տեսակետը հակասում է իրավունքում տեղ 
գտած մեղքի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցմանը: Ինչպես ցանկացած 
տեսակի պատասխանատվության պարագայում, վարչական պատաս-
խանատվության դեպքում նույնպես անհրաժեշտ է իրավախախտման 
կազմի առկայությունը, որի տարրերն են հանդիսանում՝ ա) հակաիրա-
վական արարքը, բ) վնասի առկայությունը, գ) պատճառահետևանքային 
կապի առկայությունը հակաիրավական արարքի և առաջացած վնասի 
միջև և դ) մեղքի առկայությունը: Ընդ որում, վերոնշյալ պայմանների միա-
ժամանակյա առկայությունը ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբա-
նական անձանց դեպքում, պարտադիր է, քանի որ դրանցից որևէ մեկի 
բացակայությունը բացառում է պատասխանատվության կիրառումը: 
Վերոնշյալ չորս պայմաններից կարևորություն է ներկայացնում մեղքի 
առկայության պայմանը, որը բնութագրում է արարքի սուբյեկտիվ կողմը:  

Իրավաբանական անձանց մեղքի սահմանման հարցում մենք համա-
ձայն ենք Թ. Շաքարյանի տեսակետի հետ, համաձայն որի՝ իրավաբանա-
կան անձի մեղքը կատարված վարչական իրավախախտման նկատմամբ 
նրա պատասխանատու ֆիզիկական անձի (պաշտոնատար անձ, աշխա-
տակից և այլք) հոգեբանական վերաբերմունքի և կատարված արարքի 
նկատմամբ վարչական մարմինների իրավասու պաշտոնատար անձանց 
իրավական գնահատականի համակցությունն է՝ ելնելով իրավաբանական 
անձի կողմից սահմանված կանոնները խախտելուն ուղղված կոնկրետ 
գործողության կամ անգործության բնույթից, որի համար իրավաբանա-
կան անձը պետք է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության [7, 19]։ 

Աշխատանքի շրջանակներում ուսումնասիրվել են նաև որոշ այլ 
պետություններում ոլորտի վերաբերյալ առկա կարգավորումները:  
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Մասնավորապես, Ռուսաստանի Դաշնության վարչական իրավա-
խախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն, իրավաբանական 
անձը վարչական իրավախախտում կատարելու համար մեղավոր է 
ճանաչվում, եթե կհաստատվի, որ վերջինիս մոտ կար այն կանոնների և 
նորմերի պահպանման հնարավորություն, որոնց խախտման համար 
սույն օրենսգրքով կամ Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների օրենք-
ներով նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն, սակայն 
տվյալ անձի կողմից չեն ձեռնարկվել իրենից կախված դրանց պահպան-
ման հետ կապված բոլոր միջոցները [10]:  

Իրավախախտումների վերաբերյալ Մոլդովայի Հանրապետության 
օրենսգրքում իրավախախտման համար իրավաբանական անձը, բացա-
ռությամբ հանրային իշխանության մարմինների և հանրային հաստա-
տությունների, սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում, իր անունից 
կամ իր մարմինների կամ դրանց ներկայացուցիչների կողմից հօգուտ իր 
շահերի կատարված արարքների համար պատասխանատվություն է 
կրում հետևյալ պայմաններից որևէ մեկին համապատասխան` ա) այդ 
անձը մեղավոր է պարտականություններ նախատեսող կամ որոշակի 
գործունեության իրականացումն արգելող օրենքի դրույթների չկատար-
ման կամ ոչ պատշաճ կատարման մեջ, բ) այդ անձը մեղավոր է հիմնա-
դիր փաստաթղթերին կամ հայտարարված նպատակներին հակասող 
գործունեություն իրականացնելու մեջ, գ) արարքներ, որոնք այլ անձին, 
հասարակությանը կամ պետությանը պատճառել են զգալի վնաս կամ 
ստեղծել են այդպիսի վտանգ, կատարվել է այդ անձի շահերից ելնելով, 
թույլատրվել, սանկցավորվել, հաստատվել, օգտագործվել է դրա իրա-
վասու մարմինների կամ պաշտոնարար անձի կողմից [6]: 

Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև իրավաբանական 
անձանց և դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատ-
վության համատեղման և հարաբերակցության հիմնախնդիրը: Այս 
խնդրին համալիր կերպով անդրադառնում է Նախագիծը, որտեղ նշվում 
է, որ իրավաբանական անձը ենթակա է վարչական պատասխանատվու-
թյան,    եթե վարչական իրավախախտումը կատարվել է ի շահ կամ հօգուտ 
տվյալ իրավաբանական անձի՝ այն ֆիզիկական անձի կողմից, որը՝ 

1) գործել է իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ իրավաբանա-
կան անձի անունից կամ տվյալ իրավաբանական անձի լիազոր 
ներկայացուցիչն է կամ,  

2) տվյալ իրավաբանական անձի ղեկավարն է կամ, 
3) տվյալ իրավաբանական անձի աշխատակիցն է կամ պաշտոնա-
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տար անձը, որի վրա օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանո-
նադրությամբ կամ իրավաբանական անձի այլ ակտով կամ աշ-
խատանքային պայմանագրով դրված են կոնկրետ պարտակա-
նություններ, որոնց չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման 
արդյունքում իրականացվել է տվյալ վարչական իրավախախ-
տումը: 

Նախագիծը՝ ի շահ կամ հօգուտ (իրավաչափ կամ ոչ իրավաչափ) 
տվյալ իրավաբանական անձի կատարված է համարում այն վարչական 
իրավախախտումը, որի նպատակն է գույքային կամ ոչ գույքային բնույթի 
օգուտներ ստանալը տվյալ իրավաբանական անձի համար, այդ թվում՝ 
եկամուտ ստանալը, եկամտի չափերն ավելացնելը, ծախսերից խուսա-
փելը, ծախսերը նվազեցնելը, կատարված վարչական իրավախախտման 
արդյունքում օրենսդրությամբ սահմանված այլ պատասխանատվությու-
նից ազատվելը կամ այլ իրավախախտում կատարելը թաքցնելը, գույքա-
յին իրավունքներ ձեռք բերելը կամ գույքային բնույթի պարտականու-
թյուններից ազատվելը [9]: 

Վերոգրյալ կարգավորման մեջ վիճահարույց է այն, որ բացակայում է 
իրավախախտման կատարման կապը ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց միջև: Այսինքն, եթե նույնիսկ ֆիզիկական անձը գործում է ի շահ 
կամ հօգուտ իրավաբանական անձի, սակայն վերջինս որևէ կերպ 
առնչություն չունի կատարված իրավախախտման կամ այն կանխելու 
հետ, միևնույնն է, կարող է ենթարկվել վարչական պատասխանատվու-
թյան: 

Եթե իրավաբանական անձը ենթարկվել է վարչական պատասխա-
նատվության, ապա տվյալ վարչական իրավախախտման համար մեղա-
վոր ֆիզիկական անձը չի ազատվում վարչական պատասխանատվու-
թյունից, այնպես, ինչպես ֆիզիկական անձին վարչական պատասխա-
նատվության ենթարկելը տվյալ վարչական իրավախախտման համար 
վարչական պատասխանատվությունից չի ազատում իրավաբանական 
անձին [9]: Այս հիմնահարցի վերաբերյալ մեր տեսակետը սկզբունքորոն 
տարբերվում է առկա հիմնական կարծիքներից: Եթե իրավաբանական 
անձը իր անունից կատարում է որևէ գործողություն կամ անգործություն, 
որն առաջացնում է վարչական իրավախախտման հատկանիշներ, ապա 
դրա համար վարչական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի 
միայն իրավաբանական անձը և ոչ նրա համապատասխան աշխատա-
կիցը, եթե վերջինիս արարքը դուրս չի գալիս իրավաբանական անձի 
կողմից իրեն տրված լիազորությունների շրջանակից: Այս դեպքում իրա-
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վաբանական անձն իր նախաձեռնությամբ կարող է իրավախախտին 
կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել: Նախ, եթե նույն 
արարքի համար վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում և՛ 
իրավաբանական անձը, և՛ նրա պաշտոնատար անձ հանդիսացող ֆիզի-
կական անձը, ապա այստեղ, մեր կարծիքով, առաջ է գալիս կրկնակի 
պատասխանատվության խնդիրը: Ասվածը նաև հիմնավորվում է հենց 
իրավաբանական անձի սահմանմամբ և դրա գաղափարի ստեղծման 
նպատակներով: Ֆիզիկական անձինք, ցանկանալով զբաղվել ձեռնարկա-
տիրական գործունեությամբ, ստեղծում են կազմակերպություն, որը, 
որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորու-
թյունների համար պատասխանատվություն է կրում այդ գույքով, իր 
անունից ձեռք է բերում ու իրականացնում գույքային և անձնական ոչ 
գույքային իրավունքներ, կրում պարտականություններ, դատարանում 
հանդես գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Հետևաբար վարչա-
կան իրավախախտում թույլ տալու համար ևս պատասխանատվության 
պետք է ենթարկվի իրավաբանական անձը: 

Այստեղ անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ 
չնայած իրենց իրավակարգավորման առարկայով հարկային և վարչա-
կան պատասխանատվության բնագավառներն օրենքով օբյեկտիվորեն 
տարբերակված են թե՛ իրենց նպատակի և թե՛ իրավակարգավորման 
մեթոդների առումներով, այնուհանդերձ, դրանք հարկային իրավախախ-
տումների կանխարգելման, կիրառվող պատասխանատվության միջոց-
ների իրավական հետևանքների տեսանկյունից գտնվում են փոխադարձ 
սերտ կապի մեջ։ 

Սահմանադրական դատարանը նույնպես հայտնել է այն դիրքորո-
շումը, որ հարկային, ինչպես նաև վարչաիրավական հարաբերություննե-
րում իրավասու սուբյեկտները, ելնելով այդ հարաբերությունների բովան-
դակությունից ու առանձնահատկություններից, անհրաժեշտաբար (օբյեկ-
տիվորեն) կարող են հանդես գալ իրավական մի քանի կարգավիճակնե-
րով՝ միաժամանակ հանդես գալով թե՛ որպես հարկային և թե՛ վարչա-
իրավական հարաբերության սուբյեկտներ, և որոնց նկատմամբ միաժա-
մանակ հարկային և վարչական պատասխանատվության միջոցների 
կիրառումը կարող է մեկնաբանվել որպես միևնույն արարքի համար 
իրավական կրկնակի պատասխանատվություն [4]։  

Չնայած մեր էականորեն տարբերվող տեսակետին, տարբեր պետու-
թյունների օրենսդրության իրավահամեմատական վերլուծությունից 
բխում է, որ որոշ երկրներում եթե իրավաբանական անձի նկատմամբ 
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նշանակվել է վարչական պատասխանատվություն, ապա դա չի ազա-
տում պատասխանատվությունից տվյալ զանցանքի կատարման համար 
մեղավոր ֆիզիկական անձին և, հակառակը, եթե ֆիզիկական անձի 
նկատմամբ նշանակվել է վարչական պատասխանատվություն, ապա դա 
չի ազատում իրավաբանական անձին տվյալ զանցանքի կատարման 
համար վարչական պատասխանատվությունից։  

Այժմ անդրադառնանք Նախագծի համատեքստում իրավաբանական 
անձանց նկատմամբ կիրառվող տույժերին: Այստեղ սահմանվել են վեց 
տեսակի վարչական տույժեր, որոնք կարող են կիրառվել իրավաբա-
նական անձանց նկատմամբ. դրանք են՝ նախազգուշացումը, վարչական 
տուգանքը, վարչական իրավախախտման գործիք կամ անմիջական 
օբյեկտ հանդիսացող առարկայի կամ գույքի բռնագրավումը, լիցենզիայի 
կամ թույլտվության գործողության կասեցումը, լիցենզիայի կամ թույլ-
տվության գործողության դադարեցումը, իրավաբանական անձի գործու-
նեության դադարեցումը։ Նույն Նախագծի 44-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
վարչական իրավախախտման գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդի-
սացող առարկայի կամ գույքի բռնագրավումը՝ որպես վարչական տույժ, 
վարչական իրավախախտում կատարած անձին սեփականության իրա-
վունքով պատկանող վարչական իրավախախտման գործիք կամ անմի-
ջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի կամ գույքի հարկադրաբար և 
անհատույց վերցնելն է` ի uեփականություն պետության կամ համայնքի: 

Տեսության մեջ առկա է կարծիք, համաձայն որի՝ վարչական մարմնի 
կողմից, առանց դատարան դիմելու, վարչական իրավախախտման 
գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկայի կամ գույքի 
բռնագրավումը հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածին: 
Համաձայն Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ոչ ոք չի 
կարող զրկվել սեփականությունից՝ բացառությամբ դատական կարգով՝ 
օրենքով սահմանված դեպքերի [2]:  

Մենք կարծում ենք, որ այս դեպքում չի խախտվում Սահմանադրու-
թյան 60-րդ հոդվածով սահմանված անձի սեփականության իրավունքը: 
Սահմանադրության վերոնշյալ հոդվածում ներդրված է սեփականության 
իրավունքի՝ դատական կարգով պաշտպանության իրավունքը: Այսինքն՝ 
վարչական մարմինների կողմից, որպես վարչական տույժ, սեփականու-
թյունից հարկադրաբար զրկելու դեպքում յուրաքանչյուր ոք Սահմանա-
դրության 60-րդ հոդվածի ուժով կարող է դատական կարգով վիճարկել 
այդ գործողությունների իրավաչափությունը: Դատական կարգի կիրա-
ռումը առանց բացառության բոլոր դեպքերում կարող է գործնականում 
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լուրջ խնդիրներ առաջացնել: Օրինակ, հնարավոր են դեպքեր, երբ իրա-
վապահ մարմինները ստիպված լինեն հանրության համար վտանգավոր 
իրավիճակներից խուսափելու համար արագ միջոցներ ձեռնարկել [8, 72]: 
Միևնույն ժամանակ նշենք, որ ո՛չ Եվրոպական միության հիմնական 
իրավունքների խարտիան, ո՛չ էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական 
կոնվենցիան չեն նախատեսում սեփականությունից զրկելու համար դա-
տական կարգի պահանջ [5]:  

Եզրակացություն.Եզրակացություն.Եզրակացություն.Եզրակացություն. Ամփոփելով իրավաբանական անձանց վարչա-
կան պատասխանատվության ինստիտուտի առանձին հարցադրումների 
առնչությամբ մեր նկատառումները՝ կարող ենք արձանագրել, որ 

1. ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց վարչա-
կան պատասխանատվության դեպքում պարտադիր է իրավախախտման 
կազմի առկայությունը, որի տարրերն են հանդիսանում՝ ա) հակաիրա-
վական արարքը, բ) վնասի առկայությունը, գ) պատճառահետևանքային 
կապի առկայությունը հակաիրավական արարքի և առաջացած վնասի 
միջև և դ) մեղքի առկայությունը,  

2. իրավախախտման համար իրավաբանական անձը վարչական 
պատասխանատվություն է կրում, եթե վարչական իրավախախտումը 
կատարվել է ի շահ կամ հօգուտ տվյալ իրավաբանական անձի, իսկ 
տվյալ իրավաբանական անձի ղեկավարը, պաշտոնատար անձը կամ 
աշխատակիցը մեղավոր է պարտականություններ նախատեսող կամ 
որոշակի գործունեության իրականացումն արգելող օրենքի դրույթների 
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման մեջ, 

3. եթե իրավաբանական անձը կատարում է որևէ գործողություն, որն 
առաջացնում է վարչական իրավախախտման հատկանիշներ, ապա դրա 
համար վարչական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի միայն 
իրավաբանական անձը և ոչ նրա համապատասխան աշխատակիցը, 
պաշտոնատար անձը կամ ղեկավարը։ Տվյալ դեպքում կոնկրետ իրա-
վախախտին իրավաբանական անձը կարող է ենթարկել կարգապահա-
կան պատասխանատվության:  

Այսպիսով, գտնում ենք, որ մեր կողմից բարձրացված հարցերը և 
դրանց վերաբերյալ վերոնշյալ պարզաբանումները կարող են նպաստել 
իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվությանն 
առնչվող հարաբերությունների համակարգված օրենսդրական կարգավ-
մանը և վարչական գործերի քննության արդյունավետության բարձրաց-
մանը:  
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Некоторые проблемы административной ответственности Некоторые проблемы административной ответственности Некоторые проблемы административной ответственности Некоторые проблемы административной ответственности 
юридических лиц в РАюридических лиц в РАюридических лиц в РАюридических лиц в РА    

АкобджанянАкобджанянАкобджанянАкобджанян    АрманАрманАрманАрман    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: правонарушение, двойная ответственность, публич-
ное юридическое лицо, официальное лицо юридического лица, в 
интересах юридического лица, лишение имущества по решению суда 

Вопросы административной ответственности юридических лиц еще 
недостаточно изучены ни отечественными, ни зарубежными специалис-
тами в области административного права. До сих пор нет единых, систем-
ных подходов ко многим вопросам не только в законодательстве, но и в 
теории. Этот институт теоретически уступает институту административ-
ной ответственности физических лиц как в теории, так и в законо-
дательстве. 

В настоящее время, в условиях реформирования института админист-
ративной ответственности, как правовые акты, регулирующие администра-
тивную ответственность юридических лиц, так и некоторые вопросы, 
связанные с правоприменительной практикой в этой сфере, которые расс-
матриваются в настоящей статье. приобрел актуальность. В частности, мы 
посчитали целесообразным изучить проблемы одного из институтов адми-
нистративной ответственности, юридической ответственности юридичес-
ких лиц, некоторые ее наиболее проблемные вопросы и пути их решения. 

В данной научной статье изучены некоторые особенности админист-
ративной ответственности юридических лиц. При ознакомлении с дейст-
вующими нормативно-правовыми актами были выявлены некоторые 
упущения в нормах закона и в проекте Кодекса об Административных пра-
вонарушениях, предложены пути их решения, обосновав их целесообраз-
ность, а также даны комментарии по некоторым теоретически проблем-
ным вопросам. Предложенные в статье решения вышеуказанных правовых 
вопросов будут стимулировать, создавать благоприятную правовую базу 
для деятельности юридических лиц, а также существенно снижать нагруз-
ку на суды, наделяя административные органы широкими полномочиями. 
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Some Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RASome Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RASome Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RASome Problems of Administrative Responsibility of Legal Entities in RA    

Hakobjanyan ArmanHakobjanyan ArmanHakobjanyan ArmanHakobjanyan Arman    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: offense, double responsibility, sin, public law legal entity, 
official person of legal entity, causal link, in the interest of a legal person, 
dispossession 

The issues of administrative liability of legal entities have not yet been 
sufficiently studied by either domestic or foreign administrative law specialists. 
Still, there are no unified, systematic approaches to many issues, not only in 
legislation but also in theory. This institute is theoretically inferior to the 
institute of administrative responsibility of individuals in theory as well as in 
legislation. 

At present, in the context of the reforms of the institute of administrative 
liability, both the legal acts regulating the administrative liability of legal 
entities, as well as some questions related to the legal practice in this field, 
which are addressed in this article, have gained urgency. In particular, we 
considered it appropriate to study the problems of one of the institutions of 
administrative responsibility, the legal liability of legal entities, some of its most 
problematic issues and ways to solve them. 

In this scientific article, some features of administrative responsibility of 
legal entities have been studied. Introducing the existing legal regulations, some 
omissions in the norms of the law and in the draft of the Code on 
Administrative Offenses were identified, which were offered solutions, 
substantiating their expediency, as well as comments on some theoretically 
problematic issues. The solutions proposed in the article to the above-
mentioned legal issues will stimulate, create a favorable legal basis for the 
activities of legal entities, as well as significantly reduce the workload of the 
courts, giving broad powers to the administrative bodies. 
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ՀՏԴ 327 

Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և 
ռազմաքաղաքական ագրեսիռազմաքաղաքական ագրեսիռազմաքաղաքական ագրեսիռազմաքաղաքական ագրեսիայի կերպափոխման պայմաններումայի կերպափոխման պայմաններումայի կերպափոխման պայմաններումայի կերպափոխման պայմաններում    

Պողոսյան ԳարիկՊողոսյան ԳարիկՊողոսյան ԳարիկՊողոսյան Գարիկ    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. մադրիդյան սկզբունքներ, խաղաղաստեղծու-
թյուն, Բիշքեկի զինադադար 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ժամանակակից պայմաններում որքանո՞վ են համարժեք արցախյան 

հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման սկզբունքները միջազգային խաղա-
ղաստեղծ պրակտիկային: Որքանո՞վ են դրանք արտացոլում հակամար-
տության մեջ ներքաշված ադրբեջանաթուրքական շահերի ամբողջու-
թյունը: Հիմնավոր և իրավարա՞ր են արդյոք, եթե դրանք դիտարկենք բա-
նակցային գործընթացում փոփոխական հաջողություններ գրանցելու 
կողմերի թվացյալ կամ առարկայական խաղից դուրս: Թեպետ հայ քաղա-
քագիտական և պատմագիտական միտքը բազմակողմանիորեն հիմնա-
վորել է Արցախի հայկական պատկանելությունը, բնութագրել ինքնորոշ-
ման իրավունքի իրացման պատմաքաղաքական և իրավաքաղաքական 
հիմքերը (Ա. Մանասյան, Տ. Բալայան, Հ. Մ. Հարությունյան, Ե. Իշխանյան, 
Ա. Ղարիբյան, Տ. Հակոբյան և այլք), սակայն Արցախի հարցով դիրքորո-
շումների և հատկապես հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
առաջարկների խորքային վերլուծությունը շարունակում է հեռու մնալ 
դրանցից: Իսկ ինչու՞ մեզանում բացակայում էր կամ չկար նման խոսույթ:  

Ակնհայտ է, որ 2020 թվականի ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան 
ընդդեմ խաղաղասեր Արցախի փոխել է Հարավային Կովկասում աշխար-
հաքաղաքական ուժերի փխրուն հավասարակշռությունը: Դա նոր գոյա-
բանական խնդրի առաջ է կանգնեցրել արցախահայությանն ու Հայաս-
տանի Հանրապետությանը: Պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապե-
տությունը 2021 թվականի փետրվարի 25-ի պաշտոնական զեկույցում 
ամրագրել է, որ «Թուրքիայի օժանդակությամբ և ահաբեկչական խմբա-
վորումների ներգրավմամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձա-
զերծված… պատերազմի հետևանքների վերացումը, Արցախի կարգավի-
ճակի հստակեցումը շարունակում են մնալ ՀՀ արտաքին քաղաքականու-
թյան առաջնահերթ գերակայություններ» [2]: 
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ՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյան    սկզբունքների՝ Արցախյանսկզբունքների՝ Արցախյանսկզբունքների՝ Արցախյանսկզբունքների՝ Արցախյան    հիմնահիմնահիմնահիմնահարցիհարցիհարցիհարցի    հետհետհետհետ    
անհամատեղելիության միտումներըանհամատեղելիության միտումներըանհամատեղելիության միտումներըանհամատեղելիության միտումները    

Մադրիդյան սկզբունքների անհամատեղելիությունը միջազգային 
խաղաղաստեղծության հաջողված և ընթացիկ նախադեպերի ու 
սկզբունքների հետ խորապես հասկանալու համար նախ անդրադառ-
նանք արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ հայ վերլուծաբանների դիր-
քորոշումներին։ Այսպես, պատմաբան Տարոն Հակոբյանը կատարել է 
պատմության, իրավունքի և անվտանգության խնդիրների խորքային վեր-
լուծություն։ Նա անդրադառնում է հույժ կարևոր այնպիսի խնդրի, ինչ-
պիսին նախկին ԼՂԻՄ-ի հարակից տարածքների հայկական պատկանե-
լությունն է։ Պատմաբանը ԼՂԻՄ կազմավորման մասին խոսելիս ասում է, 
որ «նորաստեղծ մարզի սահմանների մեջ չընդգրկվեցին հարթավայրային 
Ղարաբաղի մեծ մասն ու արևմտյան լեռնային շրջանները» [3, 4]: Ավելին, 
հեղինակն արդեն կոնֆլիկտի վերածնման ժամանակակից փուլի մասին 
(զինադադարին նախորդող քաղաքական անցուդարձը նկարագրելիս) 
թեպետ ուշագրավ հղում է կատարում զինադադարի կնքման տրամաբա-
նությանը՝ հիշեցնելով, որ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայկա-
կան կողմից զինադադարի կնքման առնչությամբ նախապայմաններ 
առաջ չքաշելը պայմանավորել էր Ադրբեջանի նույնատեսակ դիքորոշ-
ման առկայության պահանջը բավարարելով [157], սակայն զինադադարի 
համաձայնագրի մեջ չընդգրկված նախապայմանների ներառումը չի կա-
պում միջնորդների հնարավոր առաջարկների մեջ դրանց անընդունե-
լիության հետ։ Այս համատեքստում կարևորում ենք նաև դիվանագետ 
Տիգրան Բալայանի հետազոտությունը: Նա ԵԱՀԿ-ն ներկայացնում է 
որպես հակամարտությունների կարգավորման մեջ փորձ չունեցող մի 
կառույց Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդական ջանքերը այդ 
կառույցին վստահելու պատմությունը քննության առնելիս [1]: Սրանով 
հանդերձ հեղինակը չի մեկնաբանում միջնորդների առաջարկների հնա-
րավոր անհամատեղելիությունը միջազգային նորմերի ու սկզբունքների 
հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ ստեղծում է դա անելու համար 
անհրաժեշտ պատմաքաղաքական հիմք։ Հատկապես կարևոր է վերո-
գրյալ շարադրանքին հաջորդող հեղինակի մեկ այլ դիտարկում. «ԵԱՀԽ-ի 
հիմնադիր փաստաթղթում՝ 1975 թ. Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտում, 
արձանագրված է պետությունների տարածքային ամբողջականության 
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սկզբունքը, որն Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել իր հավակնություն-
ները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ արդարացնելու համար»։ Սա այն 
հանգուցակետն է, որտեղ խաչվում են հայ քաղաքական, դիվանագիտա-
կան, պատմագիտական մտքի ներկայացուցիչների մոտեցումները։ Մաս-
նավորապես ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականու-
թյան սկզբունքների արհեստական հակադրության մասին են վկայում 
նաև Ալեքսանդր Մանասյանը և Ալեն Ղևոնդյանը Ադրբեջանական Հան-
րապետության Գերագույն խորհրդի 1991 թ. հոկտեմբերի 18-ի «Պետական 
անկախության մասին» սահմանադրական ակտին անդրադարձ կատա-
րելիս: «Ակտն ապօրինի և ուժից զրկված էր հայտարարում ԽՍՀՄ կազ-
մավորումից ի վեր Ադրբեջանի վերաբերյալ բոլոր ակտերը և Ադրբեջա-
նական Հանրապետությունը սահմանադրորեն հայտարարում էր 1918-
1920 թթ. գոյատևած, միջազգային հանրության կողմից դե-յուրե չճանաչ-
ված և առանց սահմաններ ձեռք բերելու պատմությունից հեռացած ԱԴՀ-
ի իրավահաջորդ» [5, 105]։ Այստեղ տեղին է հիշատակել նաև Ա. Հարու-
թյունյանի և Ս. Պետիկյանի անդրադարձն արցախցիների ինքնորոշման 
ժամանակակից փուլի իրավական գործընթացին [6, 52-67]: Հեղինակները 
ներկայացնում են ինչպես 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ԼՂԻՄ-ում և 
Շահումյանի շրջանում պետական ինստիտուտների ձևավորման սկիզբը, 
Արցախի ժամանակավոր կարգավիճակի ծնունդը, այնպես էլ լուսաբա-
նում 1991 թվականի նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեին առնչվող որոշման 
իրավարարությունը, ինչը ևս մեկ անգամ բացահայտում է այն խզումը, որ 
առկա է միջնորդների առաջարկների և Արցախի հարցի իրավաքաղաքա-
կան տրամաբանության միջև: Մադրիդյան սկզբունքների միջազգային 
իրավական ուժ ունեցող նորմերի հետ անհամատեղելիության հարցին 
սերտորեն առնչվում է պրոֆեսոր Ա. Մանասյանի հոդվածը, որում նա 
նշում է. «արցախահայությունը XX դարում երկու անգամ ինքնորոշվել է 
այլ պետության իրավադասությունից դուրս գտնվող կամ այլ կերպ՝ որևէ 
մի պետության մաս չկազմող և այդ իմաստով իրենից բացի որևէ մեկին 
չպատկանող տարածքներում՝ դրանց կարգավիճակի մասին միջազգային 
իրավական հիմքերի բացակայության պայմաններում» [4, 39]: 

ՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյանՄադրիդյան    սկզբունքներսկզբունքներսկզբունքներսկզբունքները ը ը ը ևևևև    միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    նորմերինորմերինորմերինորմերի    հեհեհեհետտտտ    դրանց դրանց դրանց դրանց 
անհամատեղելիությունըանհամատեղելիությունըանհամատեղելիությունըանհամատեղելիությունը    

Նախքան մադրիդյան սկզբունքները մասնավորից ընդհանուր քննա-
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դատական-նախադեպային վերլուծության ենթարկելը, դրանք միջազ-
գային նորմերի ու հակամարտությունների կարգավորման համաշխար-
հայնորեն ընդունելի օրինաչափությունների դաշտում տեղորոշելը, 
հիշատակենք մադրիդյան սկզբունքները [10]: Դրանք են՝ 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների ապառազմականացու-
մը և տարհանումը (evacuation and demilitarization), 

բ) Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ անվտանգու-
թյան և ինքնակառավարման երաշխիքների տրամադրմամբ, 

գ) Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, 
դ) Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի 

վճռում ապագայում պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կա-
մարտահայտման միջոցով, 

ե) բոլոր փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց 
վերադարձ իրենց նախկին բնակության վայրեր, 

զ) անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն 
խաղաղապահ գործողություն: 

Այսպիսով, առաջին կետով փուլային կարգավորում ենթադրող 
մադրիդյան սկզբունքները հակասության մեջ են մտնում ինչպես միջազ-
գային նորմերի, այնպես էլ արցախյան հակամարտության պատմության 
հետ: Հատկանշական է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների 
ապառազմականացումը և տարհանումը չի ընդգրկում Շահումյանի 
հայաբնակ շրջանը: Եթե ապառազմականացումը վերաբերում է նախքան 
հակամարտության ժամանակակից փուլի սկիզբը իրադրության վերա-
կանգնմանը, ապա առնվազն տարօրինակ է, որ այդ փուլից դուրս է մնում 
բռնի հայաթափված Շահումյանի շրջանը:  

20-րդ դարում ՄԱԿ-ի գլխավորությամբ ապագաղութացման գործըն-
թացը և 90-ականներին միջազգային հանրության դիրքորոշման օրինակ-
ները հույս են ներշնչում, որ հնարավոր է դիվանագիտական նպատակա-
մետ ջանքեր գործադրելով հասնել ագրեսիայի և դրա բոլոր դրսևորում-
ների ճանաչմանը: Այսպես, ՄԱԿ-ի գաղութացված երկրներին և ժողո-
վուրդներին անկախություն տալու մասին հռչակագիրը 20-րդ դարում 
ինքնորոշման հաղթարշավի իրավական դրսևորում էր, որն ուներ իրա-
վաքաղաքական մեծ նշանակություն: Միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր 
Էդվարդ Մկվինին (Edward McWhinney) այս հռչակագրի համատեքստում 
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խիստ ուշագրավ և ուսանելի մեկնաբանություն է անում ապագաղութաց-
ված աֆրիկյան երկրների սահմանազատման վերաբերյալ: Նա մասնա-
վորապես ասում է. «1514 (XV) բանաձևից կողմնակի հարցեր են առաջա-
նում, որոնք վերաբերում են նախկին գաղութային շրջանից մնացած տա-
րածքային սահմանների իրավական առումով շարունակական իրավու-
նակության (validity) հետ կապված հետևանքներին ապագաղութացման 
համատեքստում: Վաղ հետգաղութային շրջանում Աֆրիկյան Միություն 
կազմակերպությունը դրսևորել է անհանգստություն այն մասին, որ խու-
սափեն սահմանների շուրջ ներքին հակամարտություններից և դրա 
հետևանք հանդիսացող «բնական սահմանները» վերականգնելուն միտ-
ված ռազմական միջոցներից: Պրագմատիկ որոշումն այն էր, որ նորան-
կախ աֆրիկյան պետությունների համար ամենախելամիտը, առնվազն 
այդ պահին, իրենց նոր ժառանգած տարածքային սահմանազատումների 
լեգիտիմությունն ընդունելն էր, որտեղ նրանք, ինչպես շատ հաճախ 
պատահում էր, ունեին կամայականորեն բաժանված բնիկ ժողովուրդներ 
կամ «ազգեր», որոնք պատկանում էին ուրույն էթնոկրոնական համայնք-
ների» [9, 3]: Երկրորդը անվտանգության խնդիրն է: Թեպետ հայկական 
դիվանագիտությունը չի թաքցնում նախկին ԼՂԻՄ հարակից տարածք-
ների նշանակությունն անվտանգության առումով, սակայն անհրաժեշտ է 
միջազգային հանրությանը պատրաստել այն բանին, որ այդ տարածք-
ները, անկախ պատմաքաղաքական կամ իրավական վերոնշյալ կամ այլ 
գործոններից, պերմանենտ կերպով դիտարկվեն որպես Արցախի ան-
վտանգության, ասել է թե՝սահմանների անքակտելիության կարևոր և ան-
փոխարինելի բաղկացուցիչ: Այս հարցին լուծում տալու համար է, որ 
համեմատում և համադրում ենք նմանատիպ էթնոքաղաքական հակա-
մարտությունների ժամանակ կնքված զինադադարի պայմանագրերը 
(Կոսովո, Բոսնիա, Մերձդնեստր, Աբխազիա և Հարավային Օսիա): Այս 
հակամարտություններն ընտրվել են որոշակիորեն ընդհանրացված 
չափանիշների հիման վրա, ինչպիսիք են՝ էթնոքաղաքական բնույթը, 
երրորդ կողմի ուղղակի կամ միջնորդավորված միջամտությունը, խաղա-
ղապահ կամ խաղաղարար միջազգային մեխանիզմների առկայությունը, 
ավելի փոքր միավորի հակամարտությունն ավելի մեծ հարևանի կամ 
նախկինում միևնույն քաղաքական միավորի մաս կազմած երկու և ավելի 
մասերի միջև, ագրեսիայի կամ ինքնորոշման բաղադրիչը, Արցախի 
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աշխարհագրական մերձավորությունը և աշխարհաքաղաքական կոնֆի-
գուրացիաների համադրելիությունը, խնդրի արդի փուլի ժամանակա-
գրական համադրելիությունը և հակամարտությունը ծնող պատճառների 
ընդհանրական նկարագրությունը: Համեմատական վերլուծությունը ցույց 
է տալիս, որ, անկախ պատմաքաղաքական և իրավաքաղաքական զանա-
զան ասպեկտների համադրումից, հստակ է, որ մադրիդյան սկզբունք-
ները մեծ հաշվով անհիմնն են: Ավելի պատկերավոր ասած՝ Արցախի 
դեպքում խնդրի կարգավորման իրական հնարավորությունների դաշտից 
դուրս են նաև մադրիդյան սկզբունքների «դ», «ե», «զ» կետերը: Այսպես, 
1992 թվականին հետխորհրդային տարածքի հակամարտություններից 
Մերձդնեստրյանի [12, 4-5] զինադադարի համաձայնագիրը կնքվեց 
Մոլդովայի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև: Զինա-
դադարի համաձայնագրի երկրորդ հոդվածով կողմերը պայմանավոր-
վեցին դուրս բերել իրենց զինված ուժերի զորամիավորումներն ու զին-
ված այլ կազմավորումները: Կողմերը պարտավորվեցին ձևավորել 
Վերհսկողական կոմիտե (Control Committee), որը պետք է իր տրամա-
դրության տակ ունենար երկու կողմի կամավորներից բաղկացած զինված 
միավոր (contingent) զինադադարի պահպանման և անվտանգության 
նկատառումներով: Ավելին, զինադադարի պայմանագրի հոդված 5-ը 
լուծում էր կողմերի միջև հաղորդակցության և բնականոն հարաբերու-
թյունների հաստատման խնդիրը. «հակամարտության կողմերը համա-
րում են ցանկացած պատժամիջոցների կամ շրջափակման կիրառու-
թյունն անընդունելի: Այս համատեքստում ապրանքների և ծառայություն-
ների տրամադրման, ինչպես նաև անձանց տեղաշարժի բոլոր խոչընդոտ-
ները պետք է անհապաղ վերացվեն»: Փաստորեն կողմերը զինադադարի 
պայմանագրով բացում էին հաղորդակցության ուղիները, վերականգնում 
բնականոն հարաբերությունները, ստեղծում անվտանգության ապահով-
ման երկուստեք երաշխիքներ, բաներ, որոնք արցախյան հակամարտու-
թյան պարագայում բացակայում էին: 

Աբխազիայում [11, 6-7] եռակողմ զինադադարի պայմանագիրն ուժի 
մեջ մտավ 1993 թվականի հուլիսի 28-ին, որով կողմերը ձևավորում էին 
միջանկյալ հսկողության խմբեր (interim monitoring groups) զինադադարի 
ռեժիմը վերահսկելու համար` բաղկացած ներգրավված երեք կողմերից: 
Այլ կերպ ասած՝ զինադադարի պայմանագիրը միջանկյալ պայմանավոր-
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վածության, զինադադարի պահպանման, եռաչափ համագործակցության 
մեխանիզմ էր ներդնում: Սակայն զինադադարի անվտանգության բաղ-
կացուցիչն այս ամենով չէր սահմանափակվում: Կողմերն ավելի հեռուն 
գնացին և որոշեցին «հրավիրել միջազգայի դիտորդների և խաղաղապահ 
ուժերի», իսկ դրանց կազմը սահմանել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և 
Անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ: Փաստորեն խաղաղապահ-
ների մուտքը, որպես անվտանգության միջազգային երաշխիք և խաղա-
ղաստեղծության հույժ կարևոր գործոն, այս դեպքում ներառված է զինա-
դադարի համաձայնագրում։ Վրաստանի հետ մեկ այլ հակամարտության՝ 
Հարավային Օսիայի [7] զինադադարի պայմանագիրը նույնպես ներա-
ռում է ինչպես ապառազմականացման, այնպես էլ խաղաղության պահ-
պանման համատեղ մեխանիզմներ ներդնելու, տնտեսական հարաբերու-
թյունները վերականգնելու և որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության 
տեսակետից ամենակարևորն է՝ շրջափակումն անմիջապես դադարեց-
նելու մասին դրույթներ։  

Մեկ այլ խիստ ուշագրավ օրինակ է Կոսովոն [13, 3-5]։ Կոսովոյի զի-
նադադարի համաձայնագրի միայն վերտառությունը՝ «Կոսովոյում ինք-
նակառավարման և խաղաղության միջանկյալ համաձայնագիր», մադ-
րիդյան սկզբունքների մի շարք պահանջների՝ զինադադարի համաձայ-
նագրի ծիրից դուրս բերելով, դեպի հաշտության համաձայնագիր այսպես 
ասած ժամանակային ու տրամաբանական փոխանցում անելու չհաջող-
ված փորձ է։ Նախ, կարևոր ենք համարում շեշտել, որ այս համաձայնա-
գրում հղում է կատարվում Հարավսլավիայի տարածքային ամբողջակա-
նությանը, ինչը, սակայն, հետագայում չխանգարեց դաշնային հանրապե-
տության մաս կազմող հանրապետություններին, մինչև անգամ՝ միութե-
նական հանրապետության կարգավիճակ չունեցող Կոսովոյին անկախու-
թյուն ձեռք բերել։ Այնուհանդերձ, համաձայնագիրը հնարավորություն է 
ընձեռում Կոսովոյում բնակվող քաղաքացիներին ունենալու օրենսդիր, 
դատական և գործադիր մարմիններ, անցկացնելու ազատ ընտրություն-
ներ։ Փաստորեն, խաղաղաստեղծության սկզբնական փուլում, չնայած 
այն բանին, որ միջազգային հանրությունը Կոսովոն դիտարկում էր 
Հարավսլավիայի տարածքային ամբողջականության համատեքստում և 
վերահաստատում էր իր հետևողականությունն այս սկզբունքի հարցում, 
Կոսովոյի բնակիչներին տրվում էին ինքնակառավարման և պետականա-
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շինության կոնկրետ ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ։ Մինչդեռ մադրիդ-
յան սկզբունքները ոչ միայն Բիշքեկի զինադադարի այս բացը չեն մատ-
նանշում, այլև չեն տալիս Արցախին ինքնակառավարման ինստիտուցիո-
նալ երաշիքներ։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Արցախն 
արդեն իսկ ձևավորել է դատական, օրենսդիր ու գործադիր մարմիններ, 
անցկացնում է ազատ և արդար ընտրություններ, ունի սահմանադրու-
թյուն, դրոշ և պետական այլ ատրիբուտներ, մինչդեռ մադրիդյան 
սկզբունքները փաստորեն խոստանում էին Արցախին հեռու ապագայում 
օժտել այն բանով, ինչն Արցախն արդեն ուներ։ Նույն համաձայնագրով 
լուծվում է նաև փախստականների և տեղահանվածների վերադարձի 
հարցը, մի բան, որ ներառված չէ Բիշքեկի զինադադարի պայմանագրում, 
և կրկին փորձ էր արվում մադրիդյան սկզբունքների միջոցով լուծել այն, 
այսպես կոչված, խաղաղության շրջանակային կամ փուլային հա-
մաձայնագրի հաշվին, ընդ որում, առկախված են մնում ադրբեջանահա-
յության ցեղասպանության, ունեզրկման և հայրենազրկման, ինչպես նաև 
Շահումյանի շրջանի դեօկուպացիայի հարցերը։  

Հաջորդը 1992-ի ապրիլի 12-ի Բոսնիայի [8] զինադադարի պայմա-
նագրով երեք կողմերը վերահաստատում էին իրենց ընդդիմությունը տա-
րածքային փոփոխություններին, ետ քաշում ծանր հրետանին և պայմա-
նավորվում փախստականների վերադարձի շուրջ։ Պարզից էլ պարզ է, որ 
այս երեք սկզբունքներից և ոչ մեկը հայ-ադրբեջանական հակամարտու-
թյան կողմերից ոչ մեկը չի պարտավորվել ընդունել Բիշքեկի պայմանա-
գրով, ուստի այս օրինակը հերթական անգամ հաստատում է մեր այն 
վարկածը, որ մադրիդյան սկզբունքները փորձ են կատարում վերաիմաս-
տավորել հաշտության պայմանագիրը՝ դրանց մեջ ներառելով անկատար 
զինադադարից դուրս մնացած սկզբունքներ՝ առանց հաշվի առնելու 
արցախահայության դիրքորոշումն այս հարցում։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, ՀՀ ներգրավումն Արցախի բանակցային գործընթացում 

պայմանավորած է եղել հետևյալ սկզբունքների վերաարժևորմամբ՝ 
▪ Հակամարտությունը ծագել է արցախահայության և ադրբեջանա-
հայության իրավունքների կոպտագույն խախտումներից՝ բռնակ-
ցումից մինչև էթնիկ զտում և միջազգային ագրեսիա, ուստի հակա-
մարտության երկարաժամկետ կարգավորումը պետք է ներառի 
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բոլոր բռնի և դատապարտելի գործողությունների համալիր նկա-
րագրից բխող փոխհատուցման իրատեսական պահանջները, նե-
րառյալ՝ Բաքվի հայկական ժառանգության, Շահումյանի դեօկու-
պացիայի, նյութական, բարոյական փոխհատուցման հարցեր: 

▪ Հայկական կողմը չպետք է շաղկապի արցախահայության ինքնո-
րոշման իրավունքի իրացումը կոնկրետ տարածքի, դիցուք՝ ԼՂԻՄ 
անկախության գաղափարի հետ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի 
ապագաղութացման քաղաքականությունը, նախկին ԼՂԻՄ հարա-
կից շրջանների ռազմավարական նշանակությունն անվտանգու-
թյան երկարաժամկետ երաշխիք հանդիսանալու տեսակետից և 
այլ էական գործոններ լեգիտիմացնում են Արցախի՝ նախքան 2020 
թվականի ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան գոյություն ունեցած 
սահմանների նկատմամբ հայկական իրավունքները ճանաչելու 
անհրաժեշտությունը: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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65-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած՝ ՀՀ կառավարության 
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մասին» (Հավելված ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվա-
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https://www.gov.am/files/docs/4520.pdf (21.07.2021): 
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Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и Арцах в условиях трансформации региональных приоритетов и 
военновоенновоенновоенно----политической агрессииполитической агрессииполитической агрессииполитической агрессии    

Погосян ГарикПогосян ГарикПогосян ГарикПогосян Гарик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Мадридские принципы, миротворчество, Бишкек-
ское перемирие    

В статье анализируется скрытая несовместимость Мадридских 
принципов с логикой урегулирования ряда конфликтов на постсоветском 
пространстве и на Балканах посредством сравнительного анализа несколь-
ких соглашений о перемирии, а также в контексте политики деколониза-
ции Организации Объединенных Наций в предыдущем столетии. В 
частности, обращается внимание на тот факт, что Мадридские принципы 
не учитывают признание территориальности как уникального аспекта 
конфликта или долгосрочных последствий урегулирования конфликта для 
безопасности с точки зрения законных интересов Армении. В статье 
утверждается, что можно найти долгосрочное решение конфликта, если 
будут признаны права и законные устремления армян. Это касается требо-
ваний о компенсации со стороны бакинских армян, ставших жертвами 
погромов на самых ранних стадиях современной фазы конфликта, деокку-
пации Шаумянского района, моральной, материальной компенсации и т.д. 
В отличие от других соглашений о прекращении огня на постсоветском 
пространстве, а также на Балканах, Бишкекское соглашение о прекра-
щении огня оставило законные права и чаяния армян без внимания, не 
предоставив никаких гарантий безопасности или дорожных карт для гума-
нитарных, экономических схем оживления региона. Кроме того, между-
народная политика деколонизации на африканском континенте так и не 
стала моделью для урегулирования конфликта вокруг Арцаха, что еще раз 
подчеркивает необходимость изучения возможности признания закон-
ности довоенных границ Арцаха. 

 
 

        



– 414 – 
 

Artsakh in the Conditions of Transformation of Regional PrioritiesArtsakh in the Conditions of Transformation of Regional PrioritiesArtsakh in the Conditions of Transformation of Regional PrioritiesArtsakh in the Conditions of Transformation of Regional Priorities    
and Militaryand Militaryand Militaryand Military----Political AggressionPolitical AggressionPolitical AggressionPolitical Aggression    

Poghosyan GarikPoghosyan GarikPoghosyan GarikPoghosyan Garik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Madrid Principles, peacebuilding, ceasefire    
The article analyzes the hidden incompatibility of the Madrid Principles 

with the logic of resolving a number of conflicts in the post-Soviet space and 
the Balkans through a comparative analysis of several armistice agreements, as 
well as in the context of the decolonization policy of the United Nations in the 
previous century. In particular, attention is drawn to the fact that the Madrid 
Principles do not take into the recognition of territoriality as a unique 
dimension of the conflict or the long-term security implications of the 
resolution of the conflict from the perspective of legitimate Armenian interests. 
The article argues that it is possible to find a long-lasting solution to the conflict 
if the rights and legitimate aspirations of the Armenians are recognized. This 
refers to compensation claims on the part of the Armenians of Baku, who 
became victims of pogroms at the earliest stages of the contemporary phase of 
the conflict, the de-occupation of the Shahumyan region, moral, material 
compensation etc. Unlike other ceasefire agreements in the post-Soviet space as 
well as the Balkans, the Bishkek ceasefire agreement left the legitimate rights 
and aspirations of the Armenians unaddressed providing no security guarantees 
or roadmaps for humanitarian, economic schemes to revitalize the region. 
Furthermore, the international policy of decolonization in the African 
continent never became a model for the resolution of the conflict around 
Artsakh which further highlights the necessity of looking into the possibility of 
recognizing the legitimacy of the pre-war borders of Artsakh. 

    
    

    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    24.03.24.03.24.03.24.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    08.04.08.04.08.04.08.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 316.7    

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    հասարակություններիհասարակություններիհասարակություններիհասարակությունների    սոսոսոսոցիոմշակութայինցիոմշակութայինցիոմշակութայինցիոմշակութային    
միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    առանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններ    

ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . տեղեկատվական հասարակություն, մարդ-
կային կապիտալ, գիտելիքների փոխներգործություն, ինդրուստրիալ քա-
ղաքակրթություն, միաչափ մտածողություն, երկխոսության ինքնակառա-
վարում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան:::: Ժամանակակից ազատական-ժողովրդավարական հա-
սարակություններն ավանդական հասարակություններից տարբերվում 
են նրանով, որ սոցիալական կյանքն ունի աշխարհիկ բնույթ, հասարա-
կությունը հիմնականում կողմնորոշված է դեպի ինստրումենտալ արժեք-
ները, տնտեսությունը շուկայական է, իշխանությունը՝ ժողովրդավարա-
կան, գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներն աշխարհայացքային 
գիտելիքների նկատմամբ ունեն առաջնահերթություն և այլն: Սույն հոդ-
վածի շրջանակներում փորձել ենք ցույց տալ սոցիոմշակութային հարցա-
զրույցների արդի փոխակերպումների հետևանքով ազատական-
ինդրուստրիալ հասարակությունների փոխակերպումը ազատական-
տեղեկատվական հասարակությունների: 

 Տեղեկատվական հասարակությունների առանձնահատկություն-
ները բացահայտելու նպատակով հիմնախնդիրը քննարկվել է երկու 
տարբեր մակարդակներում՝ մշակութային և քաղաքակրթության: Առա-
ջին դեպքում սոցիոմշակութային հարացույցներ են դառնում շարժու-
նակությունը, բազմազանությունը, այլընտրանքայնությունը, հանդուր-
ժողականությունը, ազգային նույնականության, ազգային պետություն-
ների կազմավորումը և այլն: Երկրորդ դեպքում այն դիտարկվում է որպես 
հասարակական հարաբերությունների կարգավորող ինստիտուտային 
համակարգ, որի բնորոշ սոցիոմշակութային հարացույցներից են մշա-
կութային միասնությունը, շուկան, մրցակցությունը, ռացիոնալիզմը, քա-
ղաքացիական հասարակությունը և այլն: 

ՏեղեկՏեղեկՏեղեկՏեղեկատվականատվականատվականատվական    հասարակություններիհասարակություններիհասարակություններիհասարակությունների    սոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութային    
հարացույցներիհարացույցներիհարացույցներիհարացույցների    արդիարդիարդիարդի    փոխակերպումներիփոխակերպումներիփոխակերպումներիփոխակերպումների    բնորոշբնորոշբնորոշբնորոշ    գծերըգծերըգծերըգծերը: : : : Հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ ժամանակակից հասարակություններն իրենցից 
ներկայացնում են տեղեկատվական բարդ համակարգ և ինչ-որ իմաստով 
այն կարելի է անվանել «պրոֆեսիոնալ հասարակություն», կարելի է 
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ասել, որ այդ հասարակություններում առաջին պլան է մղվում մարդ-
կային այն կապիտալը, որը ձևավորվել է կրթության միջոցով: 

Չմանրամասնելով ժամանակակից հետինդրուստրիալ հասարակու-
թյունների առանձնահատկությունները՝ նկատենք, սակայն, որ արդի 
տեղեկատվական հասարակություններն ունեն սոցիոմշակութային մի 
կարևոր առանձնահատկություն, որով տարբերվում են ինդրուստրիալ 
հասարակություններից: Արևմտյան տեսաբանները (Դ. Բելլ, Մ. Կաստել, 
Հ. Շիլլեր և այլն) իրավացիորեն նկատում են, որ ինդրուստրիալ, հետին-
դուստրիալ հասարակություններն իրարից տարբերվում են նրանով, որ 
առաջին դեպքում շահույթ ստանալու հիմնական մեխանիզմներն 
արտադրական-տեխնիկական են, իսկ երկրորդ դեպքում առաջին պլան 
են մղվում սոցիոտեխնիկական հարացույցները (սոցիալական փոփոխու-
թյունների արագություն, փոփոխությունների տարածական ընդգրկում-
ների համաշխարհայնացում, ինստիտուտային կարգավորման վերազգա-
յին կառույցների ձևավորում և այլն): Այս իմաստով, օրինակ, Է. Թոֆֆլերը 
գտնում է, որ անհրաժեշտ է իրարից տարբերել «արտադրական կապի-
տալիստական եղանակ» և «զարգացման տեղեկատվական եղանակ» ար-
տահայտությունները: Արտադրական կապիտալիստական եղանակը 
(Կ. Մարքս) կապված է «շուկայական տնտեսության», «մասնավոր սեփա-
կանության» և «արտադրություն հանուն շահույթի» հասկացությունների 
հետ: Մինչդեռ զարգացած տեղեկատվական եղանակի դեպքում արտադ-
րողականության հիմնական աղբյուրը գիտելիքների փոխներգործու-
թյունն է:  

Արտադրության կապիտալիստական եղանակն ապահովում է 
հարստության ստեղծումը, իսկ զարգացման տեղեկատվական եղանակը 
կազմակերպում է այդ հարստությունը: Այլ կերպ ասած՝ արտադրության 
տեխնիկան ու տեխնոլոգիան ավելի կարևոր են, քան սոցիալական 
համակարգի բնույթը: Եթե մարքսիզմի համաձայն հասարակության մեջ 
արմատական փոփոխությունները կատարվում են ֆորմացիաների հեր-
թափոխման և հասարակական հարաբերությունների փոփոխման 
հետևանքով, ապա տեղեկատվական հասարակության տեսաբանների 
կարծիքով զարգացման և առաջընթացի հիմքում ընկած են տեխնիկան և 
տեխնոլոգիան:  

Ժամանակակից տեխնիկան և տեխնոլոգիան նպաստում են սոցիա-
լական կարգավորվածության ու համախմբվախության նոր ձևերի հաս-
տատմանը՝ դրանով իսկ այդ կարգավորմանը տալով տոտոլիտար բնույթ: 
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Կարգավորման ժամանակակից տեխնոլոգիաների բնույթն արտահայտ-
վում է նրանով, որ մշակույթը, քաղաքակրթությունը և տնտեսությունը 
դառնում են մեկ միասնական համակարգ, և տեխնոլոգիական ռացիոնա-
լիզմը վերաճում է նաև քաղաքական ռացիոնալիզմի [7, 92-116]: 

Մարկուզեն գտնում է, որ ժամանակակից զարգացած ինդրուստրիալ 
քաղաքակրթության հիմքում ընկած է մի յուրահատուկ պատմական 
նախագիծ (տեխնոլոգիական ռացիոնալիզմ), որը մարդուն զրկում է 
այլընտրանքային հնարավորություններից, նրան դարձնում պահանջ-
մունքների բավարարման տրամաբանությանը գերի, ինչը քաղաքա-
կրթության հետագա զարգացման համար կարող է ունենալ աղետաբեր 
հետևանքներ: 

Քննարկելով ինդրուստրիալ քաղաքակրթության զարգացման 
առանձնահատկությունները՝ Մարկուզեն նկատում է, որ մարդու իրա-
վունքների ու ազատությունների, ազատ ձեռներեցության ու շուկայական 
հարաբերությունների, պահանջմունքների բնույթի ու բավարարման 
հնարավորությունների բնագավառներում տեղի են ունենում այնպիսի 
արմատական վերաիմաստավորումներ, որոնք, իրենց հերթին, ձևավո-
րում են միաչափ մտածողություն ու վարք, մարդկանց վրա վերահսկո-
ղություն հաստատելու նոր մեխանիզմներ, ինչի հետևանքով հասարա-
կությունը ևս դառնում է միաչափ [4, 264]: 

Ֆրանսիացի նշանավոր մշակութաբան ու սոցիոլոգ Աբրահամ Մոլը, 
վերլուծելով տեղեկատվական հասարակության ազդեցությունը մշա-
կույթի վրա, նկատում է, որ դրա հետևանքով ավանդաբար հումանիստա-
կան-ամբողջական ուղղվածություն ունեցող մշակույթը վերաճում է 
«խճանկարային մշակույթի» [5, 45], որի բնորոշ գծերից են պատահակա-
նությունը, հատվածականությունը, մակերեսայնությունը և այլն: Այդ 
մշակույթը, որը, ըստ Մոլի, սոոցիալական կյանքի ընթացքում մարդու 
կողմից ստեղծված արհեստական միջավայրի բանական տեսանկյունն է, 
տեղեկատվական հասարակություններում ձևավորվում է ոչ թե ճանաչո-
ղության ռացիոնալ գործունեության միջոցով, այլ տեղեկատվական մաս-
սայական միջոցների ազդեցության տակ: 

Հետարդյունաբերական հասարակության և մարդու միաչափության 
ձևավորման հարցում, ըստ Ա. Մոլի, տեղեկատվության արդի միջոցների 
հարուցած հետևանքները միանշանակ չեն: Մի կողմից տեղեկատվու-
թյունը տարածում է էկլեկտիկ և սոցիոդինամիկ մշակույթ, ինչը լիովին 
համապատասխանում է ազատության և ժողովրդավարության «այլընտ-
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րանքայնության» սկզբունքին, մյուս կողմից, ղեկավարվելով տնտեսական 
ու քաղաքական շահի սկզբունքներով, տեղեկատվությունը նպաստում է 
ամբոխավարական (դեմագոգիկ) ու անառարկելի (դոգմատիկ) սոցիո-
մշակութային դիրքորոշումների, արժեքների ու վարքի պատճենների 
տարածմանը՝ դրանով իսկ նպաստելով մարդու և հասարակության միա-
չափության ձևավորմանը:  

Վերջին երկու դեպքում տեղեկատվությունը կատարում է «զգաց-
մունքների ճարտարապետի» [5, 45] գործառույթ, քանի որ ղեկավարվելով 
քաղաքական ու տնտեսական գովազդի տրամաբանությամբ՝ հասարա-
կությունը դիտում է որպես սպառող և նրան մատուցում ուղղորդված և 
նախապես զտված արժեքներ ու պահանջմունքներ: 

Ազատականության և ինդրուստրիալ հասարակության ձևավորման 
սկզբնական շրջանում ազգային պետությունը, նրա շրջանակներում ձևա-
վորված ազգային նույնականության սոցիոմշակութային նախադրյալ-
ները նպաստեցին ժողովրդավարական գործընթացների ինստիտուցիո-
նալ ամրապնդմանն ու գործառնությանը: Բայց արդի համաշխարհայ-
նացման միտումները այդ ամենը դնում է կասկածի տակ, քանի որ պե-
տական ինքնիշխանության մի մասը փոխանցվում է միջազգային կազ-
մակերպություններին, պետությունները լիովին չեն վերահսկում իրենց 
տարածքները, քաղաքական սահմանները, դառնում են թափանցիկ, և այդ 
ամենի հետևանքով խիստ պրոբլեմատիկ են դառնում ազատական-
ժողովրդավարական այնպիսի արժեքները, ինչպիսիք են ինքնակառավա-
րումը, երկխոսությունը, ներկայացուցչականությունը և այլն:  

Վերլուծելով ազգապետությունների փոխակերպումների առանձնա-
հատկություններն արդի համաշխարհայնացման գործընթացների համա-
տեքստում՝ Յու. Հաբերմասը նկատում է, որ ժամանակակից պետություն-
ները ձևավորվել և զարգացել են ազգային պետությունների շրջանակնե-
րում և անցել ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական ուղղվա-
ծություն: 

Այդ պետություններն ազատական և ժողովրդավարական են դարձել 
շնորհիվ այն բանի, որ պետության հպատակներն աստիճանաբար 
դարձել են նույն ազգի քաղաքացիներ [1, 277-279]: 

Կոլեկտիվ նույնականության ձևավորման հարցում մեծ դեր է 
խաղացել հատկապես մշակութային ինտեգրացիան, ինչը իր հերթին 
նպաստում է քաղաքացիական համերաշխության ձևավորմանը: Ըստ Յու. 
Հաբերմասի՝ ազատ և հավասար իրավական անձերի միջև քաղաքացիա-
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կան հարաբերությունները վերջնականապես ձևավորվում են հատկա-
պես այն ժամանակ, երբ իշխանությունը ենթարկվում է ժողովրդավարա-
կան լեգիտիմացման (օրինականացման):  

Միասնական քաղաքական ազգի (ազգապետության) մակարդակում 
գործունեության տարածության ձևավորումը մեծապես նպաստեց ազգա-
բնակչության ուղղահայաց և հորիզոնական կապերի սոցիալական շար-
ժունությունը, ակտիվացրեց արտադրության և սպառման փոխհարաբե-
րություները և, վերջապես, նպաստեց ազգային ընդհանրական ճակա-
տագրի, ազգային նույնականության, հայրենասիրության, քաղաքացիու-
թյան և նմանատիպ այլ քաղաքական նորմերի ձևավորմանը:  

Համաշխարհայնացման պայմաններում տնտեսակենտրոն մարդը, 
աստիճանաբար ազատվելով ազգային պետության սոցիալ-ինստիտու-
ցիոնալ, էթնոմշակութային և բարոյահոգեբանական կարգի ու կարգա-
վորվածության ազգային-քաղաքական համակարգի վրա հսկողությունից, 
ձգտում է համաշխարհային քաղաքացու կարգավիճակի: Այլ կերպ 
ասած` համաշխարհայնացումը դառնում է տեղեկատվական հասարա-
կության կազմակերպման այնպիսի մշակույթ, ուր մարդկային տարա-
բնույթ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ազգային սոցիո-
մշակութային արժեքներին զուգահեռ, կարգավորիչ գործառույթներ են 
կատարում նաև ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի արժեք-
ները: Իրավունքի և ազատությունների, շուկայի և մրցակցության համ-
ընդհանուր սկզբունքները ձևավորում են նույնքան համընդհանուր և 
միասեռ քաղաքական մշակույթ, որի շրջանակներում ազգային նույնա-
կանության փոխարեն առաջին պլան է մղվում քաղաքական նույնակա-
նությունը:  

Սակայն միաժամանակ արդի հասարակությունում բնորոշ քաղա-
քական-քաղաքացիական մշակույթը ներքնապես հակասական է: Որպես 
էթնոկենտրոն մշակույթ՝ այն ունի սոցիալական ուղղվածություն և 
կարևորում է այնպիսի սոցիոմշակութային արժեքներ, ինչպիսիք են 
ազգային նույնականությունը, ավանդույթները, լեզուն, ընտանիքը, պատ-
մական ճակատագրերը և այլն: Բայց որպես տնտեսակենտրոն մշակույթ՝ 
այն բնույթով ռացիոնալ է և ղեկավարվում է այնպիսի արժեքներով, ինչ-
պիսիք են շահը, իրավունքը, քաղաքացիությունը և այլն: Առաջին դեպ-
քում գլխավոր համակարգաստեղծ ու համակարգապահպան արժեք են 
հանդիսանում ազգային ինքնիշխանությունը, քաղաքացիական ինքնիշ-
խանությունը և քաղաքացիական ինքնությունը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, ելնելով ազատականության սոցիոմշակութային հարա-

ցույցների արդի փոխակերպումների առանձնահատկություններից, հան-
գել ենք այն եզրակացության, որ այդ փոխակերպումների հետևանքով 
ազատական-ինդրուստրիալ հասարակություններն աստիճանաբար փո-
խակերպվում են ազատական-տեղեկատվական հասարակությունների:  

Առաջին դեպքում շահույթի հիմնական մեխանիզմներն արտադրա-
կան-տեխնիկական են, իսկ երկրորդ դեպքում՝ սոցիոտեխնիկական: 

Տեղեկատվական հասարակության սոցիոմշակութային առանձնա-
հատկությունները բացահայտելու նպատակով հիմնախնդիրը քննարկվել 
է երկու տարբեր մակարդակներում՝ մշակութային և քաղաքակրթության: 
Առաջին դեպքում ազատականությանը բնորոշ սոցիոմշակութային 
հարացույցներ են դառնում շարժունակությունը, հանդուրժողականու-
թյունը, ազգային նույնականության և ազգային պետությունների կազմա-
վորումը և այլն, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ազատական հարաբերություն-
ները կարգավորող ինստիտուտային համակարգ, որի բնորոշ սոցիոմշա-
կութային հարացույցներն են մշակութային միասնությունը, շուկան, 
մրցակցությունը, ռացիոնալիզմը, քաղաքացիական հասարակությունը և 
այլն: 
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ческий капитал, взаимодействие знаний, индустриальная цивилизация, 
равномерное мышление, этноцентричная культура, экономоцентричная 
культура 

Современные либерально-демократические общества отличаются от 
традиционных обществ тем, что социальная жизнь имеет светский 
характер, общество в основном ориентируется на инструментальные 
ценности, экономика – рыночная, власть – демократическая, научные и 
технологические знания занимают приоритетное положение по сравнению 
с мировоззренческими знаниями и т.д. В рамках данной статьи мы 
попытались показать трансформацию либерально-индустриальных 
обществ в либерально-информационные общества в результате изменений 
современных либеральных социокультурных парадигм. 

Для выявления особенностей информационных обществ данная проб-
лема была проанализирована на двух разных уровнях: культурном и циви-
лизационном. В первом случае социокультурными парадигмами 
становятся мобильность, разнообразие, альтернативность, толерантность, 
национальная идентичность, образование национальных государств и т.д. 
Во втором случае – это институциональная система, регламентирующая 
общественные отношения, характерными социокультурными парадигмами 
которых являются: культурное единство, рынок, конкурентность, рациона-
лизм, гражданское общество и т.д. 

Исследование этапов развития и трансформации информационного 
общества с точки зрения социокультурных парадигм позволило нам 
проанализировать трансформацию индустриально-либеральной культуры, 
рост темпов неопределенности и формирование наднациональных 
структур, которые регулируют скорость социальных изменений, глобали-
зацию их пространственной интеграции и институциональных операций в 
контексте современных процессов. 
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 Modern liberal-democratic societies differ from traditional societies most 
in the fact that the social life is of secular nature, society mainly focuses on 
instrumental values, market economy, the state power is democratic, 
the scientific and technological knowledge has priority over the worldwide 
knowledge, etc.  

 In the present article we’ve tried to reveal the transformation of liberal-
industrial societies into liberal-technological societies as a result of current 
transformations of liberal socio-cultural paradigms. 

 In order to reveal the peculiarities of technological societies we’ve 
discussed this problem divided into two main levels: first, socio-cultural 
paradigms creating mobility, diversity, alternative, tolerance, national identity, 
formation of nation-states, etc. secondly, the issue observed as a public-
relations’ regulating institutional system, in which cultural unity, market, 
competition, rationalism, civil society, etc. are the main components.  

 By discussing the stages of information societies development and 
transformation from socio-cultural paradigm viewpoint we’ve tried to analyze 
the transformations of industrial-liberal cultural paradigms within the context 
of social changes speed, globalization of spatial coverage of changes, 
institutional regulation supranational structures formation and uncertainty 
growth rate current processes. 

 

    
    
    
    
    
    

    
Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    14.04.14.04.14.04.14.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    28.04.28.04.28.04.28.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.            
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ՀՏԴ 316 

Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված այլընտրանքային իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված այլընտրանքային իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված այլընտրանքային իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված այլընտրանքային 

խնամքի ծառայությունների ներդրման գործխնամքի ծառայությունների ներդրման գործխնամքի ծառայությունների ներդրման գործխնամքի ծառայությունների ներդրման գործընթացի ընթացի ընթացի ընթացի 
պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն     

Խադունովա Ամալյա Խադունովա Ամալյա Խադունովա Ամալյա Խադունովա Ամալյա     

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր, խնամքի հաստատություն, երեխայակենտրոն 
ծառայություններ, օժանդակություն, վերասոցիալականացում, ընտանիք, 
կանխարգելում, բեռնաթափում 

Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     
Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների հիմքում ընկած է երեխայի՝ 
ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու իրավունքը, որը զետեղված է 
1989 թվականի նոյեմբերի 20-ի Միավորված ազգերի կազմակերպության 
գլխավոր ասամբլեայի 44/25 բանաձևով ընունված Երեխայի իրավունք-
ների մասին կոնվենցիայում (այսուհետ՝ կոնվենցիա) [1]:  

Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին ոլորտում 
իրականացվող բարեփոխումներն ուղղված են եղել երեխաների իրա-
վունքների պաշտպանության միասնական, կայուն և արդյունավետ հա-
մակարգի ստեղծմանը, որը նպաստելու էր կոնվենցիայի դրույթների 
իրականացմանը, ինչպես նաև երեխաների խնամքի և պաշտպանության 
շուրջօրյա հաստատություններում երեխաների թվի նվազեցմանը՝ ստեղ-
ծելով այլընտրանքային խնամքի ծառայություններ [12]։ 

 Հայաստանի Հանրապետության նման մեծ թվով սոցիալապես անա-
պահով ընտանիքներ ունեցող երկրի համար կարևորագույն խնդիր էր 
շարունակում մնալ նաև խնամքի շուրջօրյա հաստատություններ երեխա-
ների հոսքի կանխարգելումը, ինչպես նաև երեխաների խնամք և պաշտ-
պանություն իրականացնող հաստատությունների գործունեության բա-
րելավումը: Խնդիրը շարունակում է արդիական համարվել ինչպես ՀՀ-
ում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Հոդվածի պատրաստման համար 
տեսական-մեթոդաբանական և տեղեկատվական հիմքեր են հանդիսացել 
հայ և օտարերկրյա քաղաքագիտական, սոցիոլոգիական և հասարակա-
գիտական աշխատություններն ու վերլուծությունները, ներպետական և 
միջազգային իրավական ակտերը, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառա-
յության կողմից հրապարակված ցուցանիշները: Իրականացրել ենք 
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որակական սոցիոլոգիական հետազոտություն, մասնավորապես՝ փաս-
տաթղթերի վերլուծություն, խորքային հարցազրույց:  

ԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաների    իրավունքներին առնչվող և երկրի ընտանիքամետ իրավունքներին առնչվող և երկրի ընտանիքամետ իրավունքներին առնչվող և երկրի ընտանիքամետ իրավունքներին առնչվող և երկրի ընտանիքամետ 
քաղաքականությանն ուղղվածքաղաքականությանն ուղղվածքաղաքականությանն ուղղվածքաղաքականությանն ուղղված    օրենսդրաիրավական դաշտի օրենսդրաիրավական դաշտի օրենսդրաիրավական դաշտի օրենսդրաիրավական դաշտի 

պատմասոցիոլոգիական վերլուծությունպատմասոցիոլոգիական վերլուծությունպատմասոցիոլոգիական վերլուծությունպատմասոցիոլոգիական վերլուծություն    
Հոդվածի համաշարում նպատակ ենք դրել ներկայացնել երեխաների 

իրավունքներին և ընտանիքամետ քաղաքականությանն ուղղված այլ-
ընտրանքային լուծումներ մեկտեղող կարևոր տարեթվեր և վերջիններից 
բխող սոցիոլոգիական հետազոտության տվյալններ։  

1996 թ. ընդունված ՀՀ «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքը 
սահմանեց երեխայի իրավունքները, պետության, համապատասխան 
մարմինների և քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպես նաև 
երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական 
քաղաքականության ծրագրային հիմունքները [9]: 2000 թ. հաստատվեց 
«Երեխայի որդեգրման կարգը հաստատելու մասին որոշումը»: 2002 թ. 
տարբերակվեցին նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
շահերը՝ ՀՀ ԱԺ-ն հաստատեց վերջիններիս սոցիալական պաշտպանու-
թյան օրենքը [10]: 

2003 թ. ՀՀ Կառավարությունը արձանագրեց այն փաստը, որ մանկա-
կան խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող երեխաների 
թիվն աճում է, ընդ որում՝ հաստատությունները համալրվում են հիմնա-
կանում սոցիալական որբերով: Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, այլ-
ընտրանքային ծառայությունների ոչ լիարժեք լինելը և այլ օբյեկտիվ ու 
սուբյեկտիվ պատճառներ նպաստում էին երևույթի խորացմանը: Արդ-
յունքում ՀՀ կառավարությունը հաստատեց «Երեխաների խնամքի հար-
ցերով զբաղվող հաստատությունների բարեփոխման պետական ռազմա-
վարական ծրագիրը» հաստատելու մասին որոշումը: Ռազմավարական 
ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկում տեղ գտավ 
«Մանկատների բեռնաթափում» ձևակերպումը: 2003 ․թ  ՀՀ Կառավարու-
թյունը հաստատեց «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-
2015 թթ. ազգային ծրագիրը»: Փաստաթուղթն իր մեջ ներառում էր 
տարբեր բնագավառներում երեխաների հանդեպ իրականացվող քաղա-
քականություն։ Հետագայում անհրաժեշտություն առաջացավ մշակել նոր 
փաստաթուղթ: Նույն թվականին «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի և Եվրո-
պական հանձնաժողովի պարենային ապահովության ծրագրի համա-
ձայն, ՀՀ կառավարությունը հաստատեց «Պետական աջակցություն ՀՀ 
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մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտ-
ներին» ծրագիրը: Ծրագրի առջև դրված տարբեր խնդիրների շարքում 
կար նաև բնակելի տարածքով ապահովման բաղադրիչը: 2006-2009 թթ. 
բնակարանով ապահովվեց մանկատան 166 շրջանավարտ: 2003 ․թ  
գործարկվեց նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա-
ների հաշվառման «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգը։ Վերջինս 
ընդգրկում է նաև «Մանկատուն» և «Որդեգրում» ենթահամակարգերը: 
«Մանուկ» ՏՀ-ում հաշվառված են առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաները, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 
պատկանող անձինք, ընկեցիկ, հանրակրթությունից դուրս մնացած, 
ոստիկանությունում հաշվառված, կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք ունեցող (հաշմանդամություն ունեցող անձ), մուրացիկ և 
թափառաշրջիկ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, 
ինչպես նաև երեխայի ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները, 
նրանց իրավական կարգավիճակի, ընտանիքի կազմի և այլի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը: 

2005 թ. հիմնադրվեց Երեխաների պաշտպանության ցանցը՝ նպա-
տակ ունենալով նպաստել դժվար վիճակում հայտնված երեխաներին և 
ընտանիքներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը և 
դրանց հասցեականության ապահովմանը, ինչպես նաև առաջարկել 
պետությանը երեխայի պաշտպանության դաշտի կանոնակարգման նոր 
մեխանիզմներ՝ այդպիսով նպաստելով համակարգի բարեփոխմանը: 
2012 թ. հունվարին ԵՊՑ-ն գրանցվեց` որպես «Երեխաների պաշտպա-
նության ցանց» ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց միություն: 
Ցանցի գործունեության թեմատիկ ուղղություններից մեկն էր հանդիսա-
նում այլընտրանքային (ընտանիքակենտրոն) խնամքի տարբերակների 
զարգացումը ՀՀ-ում։ Երեխաների պաշտպանության ցանցի կողմից 2017-
2018 թթ. իրականցվել է «Նպաստել Հայաստանում այլընտրանքային 
խնամքի ընտանիքահեն երեք մոդելներին մատուցվող սոցիալական 
ծառա ․յութունների զարգացմանը» ծրագիրը, որի նպատակներն էին  

▪ Ունենալ համապարփակ պատկերացում Հայաստանի բոլոր մար-
զերում և Երևան քաղաքում թիրախային ընտանիքներին (խնամատար, 
խնամակալ, որդեգիր) մատուցվող սոցիալական ծառայությունների առ-
կայության ու հասանելիության մասին՝ այդ ընտանիքների սոցիալական 
պաշտպանությանն ու ընտանիքի պահպանմանը սատար կանգնելու 
նպատակով, 

▪ Իրականացնել շահերի պաշտպանություն՝ ուղղված թիրախային 
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ընտանիքներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների բարելավ-
մանը և ընտանեկան այլընտրանքային խնամքի մոդելների զարգացմանը 
[12]։ 

2005 ․թ  Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամի աջակ-
ցությամբ իրականացվող «Երեխաների խնամքի համակարգի բարեփո-
խումներ» ծրագրի շրջանակներում Երևանի Աջափնյակ համայնքում և 
Գյումրի քաղաքում ստեղծվեց երեխաների սոցիալական հոգածության 
երկու կենտրոն։ 

2008 ․թ  Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկեց երեխաների 
խնամքի ու պաշտպանության այլընտրանքային ձևերից ևս մեկի` խնա-
մատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդնումը: ժողովրդագրական անբա-
րենպաստ զարգացումների համակարգային բնույթով պայմանավորված՝ 
ՀՀ կառավարությունը ստանձնեց ՀՀ ժողովրդագրական քաղաքականու-
թյան ռազմավարության և դրա իրականացումն ապահովող միջոցառում-
ների ծրագրի մշակման գործընթացը, որը և հաստատվեց 2009 թ.-ին: Ընդ 
որում, առաջարկվել էր ծրագիրը հաստատել 2009-2035 թթ. համար: Այս-
պիսով, ՀՀ ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարությունը 
հայտարարվեց որպես պետական քաղաքականության գերակայություն, 
ազգային-պետական անվտանգության ապահովման կարևորագույն 
տարր, իսկ ընտանիքը` պետական ժողովրդագրական քաղաքականու-
թյան հիմնական սուբյեկտ [10]: 

2012 թ. կյանքի կոչվեց «ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպա-
նության 2013-2016 ․թթ  ռազմավարական ծրագիրը»։ Ծրագրի արդյուն-
քում մանկատների և այնտեղ խնամվող երեխաների թիվը կտրուկ նվա-
զեց: Այսպես, եթե 2010 թ. Հայաստանում գործում էր 12 մանկատուն, 
որտեղ խնամվում էր 1240 երեխա, ապա 2015 թ. մանկատների թիվը նվա-
զեց մինչև 8, իսկ երեխաներինը` 864: Սակայն, երեխաների գերակշիռ 
մասը շարունակաբար կազմում էին միայնակ մայրերի և սովորաբար 
երկու ծնող ունեցող հաշմանդամություն ունեցող երեխաները: Այսպես, 
եթե կենտրոնացված հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա երեխա-
ների թվաքանակի մեջ 2002 թ. միայնակ մայրերի երեխաների թիվը կազ-
մել էր 22,9%, ապա 2015 թ. երեխաների թիվն աճում է մինչև 37.1%, իսկ 
երկու ծնող ունեցող երեխաների թիվը համապատասխանաբար` 54,3%-
ից նվազում է մինչև 47%: Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների թիվը 
շարունակաբար չի գերազանցում 2% [10]:  

2015 թ. դեկտեմբերին շրջանառության մեջ դրվեց «ՀՀ ընտանիքի 
պետական քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու 
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մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, որը 
ներառում է ընտանիքի պետական միասնական քաղաքականության 
ռազմավարական երկարաժամկետ նպատակներ, ինչպես նաև կարճա-
ժամկետ խնդիրների համար մարտավարական մոտեցումներ: Սույն 
փաստաթղթի հիմնական ուղղությունները, այդ թվում՝ ընտանիքի ընդ-
հանրական և առանձնահատուկ հիմնախնդիրների լուծման գերակայու-
թյունները, սահմանված են 2016-2090 թթ. համար: 

2016 ․թ  Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում ընդունեց կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքը իրականացնել 
այլընտրանքային խնամքի հաստատությունների ստեղծմամբ։ Այլընտ-
րանքային խնամքը ներառում է կենսաբանական ընտանիքից դուրս երե-
խայի խնամքի կազմակերպման բոլոր հնարավոր տեսակները: Այլընտ-
րանքային խնամքի որևէ տեսակի միջոցով երեխայի խնամքի տրամա-
դրման նպատակով ուղղորդումն իրականացվում է հետևյալ սկզբունք-
ների հիման վրա՝ 

▪ երեխայի խնամքն առաջին հերթին կենսաբանական ընտանիքում 
կազմակերպելու ջանքերի առաջնահերթությունը` այլընտրանքային 
խնամքի տրամադրումը դիտելով որպես տվյալ ժամանակահատվածում 
անհրաժեշտ, սակայն պարտադրված միջոց, իսկ բնակչության սոցիալա-
կան պաշտպանության ընդհանուր տիպի, հատուկ (մասնագիտացված) 
կամ խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններում տեղավորվելը՝ որպես 
ծայրահեղ քայլ և ժամանակավոր լուծում. 

▪ երեխայի համար նրա համակողմանի զարգացմանը նպաստող, 
աջակցող, պաշտպանող և խնամք ապահովող մթնոլորտի և կյանքի պայ-
մանների ապահովում. 

▪ տարբեր գործոններով պայմանավորված՝ երեխայի խնամքն իր 
կենսաբանական ընտանիքում ապահովելու անհնարինության դեպքում, 
երեխայի խնամքն այլընտրանքային խնամքի ընտանեկան տիպի որևէ 
տեսակի (որդեգրում, խնամակալություն կամ հոգաբարձություն, խնա-
մատար ընտանիք, ընտանեկան տիպի մանկատուն) միջոցով կազմակեր-
պումը. 

▪ այլընտրանքային խնամքի հետագա շարունակման հնարավորու-
թյան և նախընտրելիության, այլընտրանքային խնամքի որոշման արդյու-
նավետության, ինչպես նաև երեխայի՝ կենսաբանական ընտանիքի հետ 
վերամիավորվելու հնարավորության գնահատում՝ երեխայի այլընտրան-
քային խնամքի պարբերական մշտադիտարկման հիման վրա. 

▪ երեխայի նկատմամբ այլընտրանքային խնամքի տրամադրման վե-
րաբերյալ որոշման ընդունում երեխայի ֆիզիկական ու հոգեբանական 
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անվտանգության ապահովման հնարավորությունների, երեխայի տարի-
քի, հոգեֆիզիոլոգիական զարգացման առանձնահատկությունների, հու-
զական կապերի, շփման և հաղորդակցության ունակությունների, 
այլընտրանքային խնամքն ստանձնող ընտանիքի կամ ֆիզիկական անձի 
բնակարանային, կոմունալ-կենցաղային պայմանների, խնամքն ստանձ-
նող անձանց մարդկային որակների, ծնողավարման հմտությունների, 
երեխայի առանձնահատուկ կարիքների, ինչպես նաև երեխայի պահանջ-
մունքների՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում հնարավոր 
փոփոխությունների պարտադիր հաշվառման հիման վրա [7]. 

2017 ․թ  մեկնարկեց ՀՀ երեխայի իրավունքների պաշտպանության 
2017-2021 ․թթ ազգայինռազմավարությանումիջոցառումներիծրագիրը։ 
Նշենք նաև, որ 2019 ․թ  կառավարությունը հաստատել է 2019-2023 ․թ  
գործունեության միջոցառումների ծրագիրը` կարևորելով կյանքի դժվա-
րին իրավիճակում հայտնված երեխաների, այդ թվում` հաշմանդամու-
թյուն ունեցող երեխաների՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն 
ու այլընտրանքային, համայնքահեն ծառայությունների ցանցի ընդլայն-
մանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը։ 

Ներկայումս ընթացքի մեջ է երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրա-
վունքի իրացմանն ու ներդաշնակ զարգացմանն ուղղված 2020-2023 ․թթ  
համալիր ծրագիրը:  

««««Մանկատների բեռնաթափումՄանկատների բեռնաթափումՄանկատների բեռնաթափումՄանկատների բեռնաթափում» » » » ծրագիրը՝ծրագիրը՝ծրագիրը՝ծրագիրը՝    որպես երեխաներին որպես երեխաներին որպես երեխաներին որպես երեխաներին 
ուղղված այլընտրանքային ծառայությունների ներդրման սկզբնակետ ուղղված այլընտրանքային ծառայությունների ներդրման սկզբնակետ ուղղված այլընտրանքային ծառայությունների ներդրման սկզբնակետ ուղղված այլընտրանքային ծառայությունների ներդրման սկզբնակետ     

Երկրի սոցիալ-տնտեսական պայմանների վաթարացման պատճա-
ռով գնալով շատանում էր երեխաների հոսքը մանկատներ, ինչը հակա-
սում է կոնվենցիայի իրականացման դրույթներին։ Հայաստանում վտանգ 
կար սոցիալական որբության նոր ալիքի վերսկսման, ինչը տվյալ ժամա-
նակահատվածում հանդիսանում էր ազգային գերխնդիր։ Այդ իսկ պատ-
ճառով, որպես խնդրի լուծում օրակարգում հայտնվեց երեխայի՝ ընտա-
նիքում ապրելու գաղափարի որդեգրումը, ինչը մեծ առաջընթաց էր 
պետական քաղաքականության մեջ [10]:  

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությունը ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հետ համատեղ 
հաստատված տարեկան ծրագրերի շրջանակներում սկսեց իրականաց-
նել «Մանկատների բեռնաթափում» ծրագիրը, որը պարարտ հող էր հան-
դիսանալու կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին 
ուղղված այլընտրանքային խնամքի ծառայությունների ներդրման հաջող 
մեկնարկի համար:  
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Ծրագրիրը իրականացվել է երկու փուլով։ 2002 ․թ  իրականացվել է 
«Մանկատանը խնամվող երեխաների ուսումնասիրություն», որի նպա-
տակն էր հստակեցնել նախարարության ենթակայության մանկատնե-
րում խնամվող երեխաների կարգավիճակը: Այդ կապակցությամբ մշակ-
վել են մանկատներում խնամվող երեխաների ուսումնասիրման երկու 
հարցաշարեր, անցկացվել է ուսումնասիրությունն անցկացնողների 
վերապատրաստում և իրականացվել է 8 մանկատներում խնամվող շուրջ 
875 երեխաների կարգավիճակային ուսումնասիրություն: Նշված հարցա-
շարերը պարունակել են հարցեր երեխաների կենսաչափական, առողջա-
կան տվյալների վերաբերյալ, ինչպես նաև տվյալներ երեխայի կենսաբա-
նական ընտանիքի մասին։ Գնահատվել է նաև սոցիալ-տնտեսական և 
սոցիալ-կենցաղային իրադրությունը։ Մանկատների ուսումնասիրության 
արդյունքները փաստում են, որ 1998 թ. համեմատությամբ խնամվող 
երեխաների թիվը աճել է մոտ 17%-ով` հատկապես մասնագիտացված 
մանկատներում, որը բնակչության խորացող աղքատության, դեղորայքի 
և բուժծառայությունների բարձր գների, զարգացման խանգարումներ 
ունեցող երեխաների խնամքի վերաբերյալ ծնողների անբավարար գիտե-
լիքների և հմտությունների պակասի արդյունք էր: Երկրում նաև 
զարգացման խանգարումներով երեխաներին ուղղված խնամքի ծառայու-
թյունների բացակայությունների խնդիր կար:  

2003 թ. իրականացվել է ծրագրի երկրորդ փուլը` մանկատանը 
խնամվող երեխաների ընտանիքների ուսումնասիրություն, որի նպա-
տակն էր պարզել այդ ընտանիքների կարգավիճակները, երեխաներին 
մանկատուն հանձնելու դրդապատճառները և այն ընտանիքների ընտ-
րությունը, որոնց հնարավոր կլինի վերադարձնել երեխաներին` պետու-
թյան կողմից համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու միջոցով: 
Այդ կապակցությամբ մշակվել էր մանկատներում խնամվող երեխաների 
ընտանիքների ուսումնասիրման հարցաշար, անցկացվել է ուսումնասի-
րությունն անցկացնողների վերապատրաստում, և գնահատման համար 
ընտրվել են մանկատներում խնամվող երեխաների 187 ընտանիքներ: 
Ընտանիքների գնահատման համար հիմնական չափանիշներ են 
ընտրվել ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական, բնակարանային և կենցա-
ղային պայմանները, ընտանիքի անդամների առողջական վիճակը, 
նրանց զբաղվածության խնդիրները, ինչպես նաև ընտանիքի բարոյահո-
գեբանական իրավիճակը:  

Ոչ բարենպաստ ճանաչված ընտանիքների հիմնական կարիքներն 
են հանդիսացել՝ բնակարանի (50%), աշխատանքի (40%), սոցիալ-կենցա-



– 431 – 
 

ղային տարրական պայմանների բացակայությունը (70%) և առողջական 
վատ վիճակը (25%): Ոչ բարենպաստ են ճանաչվել նաև այն ընտանիք-
ները, որտեղ ամուսիններից մեկը լքել է ընտանիքը (15%), ընտանիքում 
առկա է տևական կոնֆլիկտային իրավիճակ (4%), ընտանիքի հայրը հար-
բեցող (թմրամոլ) է (2%) և այլն [10]:  

Բեռնաթափման ծրագիրը 2006 ․թ  իրականացելէ ՀՀ Լոռու մարզում, 
իսկ 2014 թվականից՝ նաև ՀՀ Շիրակի մարզում: Ծրագրի հիմնական 
նպատակն էր հանդիսանում մանկատանը խնամվող երեխաների վերա-
դարձը կենսաբանական ընտանիքներ՝ ստեղծելով նրանց լիարժեք 
կյանքի կայուն երաշխիքներ: 

Ծրագրի հաջող ընթացքի և արդյունավետության ապահովման 
համար իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները՝ 

▪ մանկատներում խնամվող երեխաների վերադարձը իրենց կենսա-
բանական ընտանիք, 

▪ ընտանիքների և երեխաների ուսումնասիրություն և ընտրություն, 
▪ հոգեբանական աշխատանք ընտանիքների և երեխաների հետ, 
▪  ընտանիքների հետ պայմանագրերի կնքում, 
▪  ընտանիքներում երեխաների հետագա կյանքի վերահսկողու-
թյուն, 

▪ կենսաբանական ընտանիքներին աջակցության տրամադրում, 
▪ աջակցություն ընտանիքներին աշխատանքի տեղավորման հար-
ցում, 

▪  ֆինանսական աջակցություն ընտանիքներին, 
▪ ընդգրկում աղքատության ընտանեկան նպաստի համակարգում, 
▪ սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք ընտանիքների հետ: 
 Ծրագրի իրականացումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության կողմից պատվիրակվել էր «Առավոտ» ԲՀԿ-ին։ Ծրագրի 
մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 
իրականցրել ենք խորքային հարցազրույց Արուսյակ Գրիգորյանի հետ, ով 
2014-2019 թթ. համակարգել է «Առավոտ» ԲՀԿ-ի Գյումրու գրասենյակի 
աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության խնամք և պաշտպա-
նություն իրականացնող շուրջօրյա հաստատություններում խնամվող 
երեխաների վերադարձն ընտանիքներ կազմակերպման (բեռնաթափում) 
և երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելման ծրագրի 
շրջանակում։ Ըստ տիկին Գրիգորյանի հայտնած տեղեկատվության՝ 
ծրագրի շահառուներ են հանդիսացել՝  

▪ Շիրակի մարզի երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրակա-
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նացնող շուրջօրյա հաստատություններում խնամվող երեխաները 
և նրանց ընտանիքները, 

▪ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքի երեխա-
ները, որոնց ծնողները (կամ միակ ծնողը / օրինական ներկայացու-
ցիչը) դիմել են երեխային հաստատություն տեղավորելու համար, 

▪ այն երեխաները, ովքեր հաստատությունից վերադարձել են ընտա-
նիք և անհատական սոցիալական ծրագրի մոնիթորինգի արդյունք-
ների համաձայն կարիք ունեն ստանալու սոցիալ-հոգեբանական 
վերականգնման և մանկավարժական ծառայություններ, որոնց 
մատուցման տևողությունը մինչև 12 ամիս է:  

Տիկին Գրիգորյանը նշեց նաև, որ ծրագրի շրջանակում այցելել են 
Շիրակի մարզում այն ժամանակ գործունեություն ծավալող թվով 7 
խնամքի հաստատություն, մասնավորապես՝ «Գյումրու երեխաների 
տուն» ՊՈԱԿ, «Գյումրու Ֆ. Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ, «Գյումրու N 1 
երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» 
ՊՈԱԿ, «Տիրամայր Հայաստանի կուսաստան կենտրոն», «Թռչունյան 
տուն երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատու-
թյուն» ՍՊԸ, «Գյումրու N 3 մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների 
հատուկ օժանդակ դպրոց» ՊՈԱԿ, «Արթիկի N 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ։ 
Տիկին Գրիգորյանը նաև նշեց, որ հաստատություններում խնամվող երե-
խաների վերադարձը կենսաբանական ընտանիք ապահովելու նպատա-
կով կառույցի կողմից իրականցվել է՝ հաստատություններում գտնվող 
երեխաների տվյալների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և նրանց 
կարիքների գնահատում, տունայցի կազմակերպում, սոցիալ-կենցաղա-
յին պայմանների գնահատում, անհատական սոցիալական ծրագրի մշա-
կում և իրականացում: Երեխաների մուտքը հաստատություն կանխար-
գելման նպատակով կառույցի կողմից իրականցվել է՝ընտանիքների ընտ-
րություն, անհատական սոցիալական ծրագրի մշակում և իրականացում, 
ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բնաիրային օգնության փաթեթի 
տրամադրում, ինչպես նաև կառույցի կողմից փոխհատուցվել է էլեկտրա-
էներգիայի ծախսը։ Տիկին Գրիգորյանը իր խոսքում նշեց նաև, որ բնա-
իրային աջակցություն տրամադվել է «Դիակոնիա» բ/կ-ի կողմից ևս։ Ըստ 
Տիկին Գրիգորյանի տրամադրած թվային ցուցանիշների՝ 2014-2018 թթ. 
ընթացքում Շիրակի մարզի հաստատություններից կենսաբանական 
ընտանիք է վերադարձել 90 երեխա, և կանխարգելվել է թվով 140 երե-
խայի մուտքը հաստատություններ։ 
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Կառույցը իր գործունեության արդյունավետության բարձրացման, 
ինչպես նաև թափանցելիության ապահովման նպատակով մշտապես 
համագործակցել է երեխայի իրավունքների պաշտպանության հարցերով 
զբաղվող մասնագետների, պետական և մասնավոր կառույցների հետ։ 
Գործընկերների շարքում են եղել ուսումնական հաստատություններ, 
Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը, Շիրակի մարզպետա-
րանի Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանու-
թյան բաժինի աշխատակազմը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչները և այլն։  

2019 թ. ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը «Առավոտ» կազմակերպության հետ համատեղ 
իրականացրել է «Շիրակի մարզի հատուկ հաստատություններում 
գտնվող երեխաների կարիքների խորքային գնահատում, փոխակերպման 
պլանի մշակում և ռեսուրսների մոբիլիզացում» ծրագիրը, որի նպատակն 
էր. 

1. Շիրակի մարզի Գյումրու Ֆր.Նանսենի թիվ 2 երեխաների խնամքի 
և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության, Գյումրու երեխաների 
խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատության, Գյում-
րու թիվ 3 մտավոր թերզարգացում ունեցող հատուկ (օժանդակ) դպրոց, 
Արթիկի թիվ 1 մտավոր թերզարգացում ունեցող հատուկ (օժանդակ) 
դպրոց հաստատություններում գտնվող 257 երեխաների կարիքների 
խորքային գնահատում։ 

2. Փոխակերպման պլան և ռեսուրսների մոբիլիզացում։  
Տիկին Գրիգորյանը հավելեց նաև, որ անկախ քննադատություննե-

րից ծրագիրը հաջողությամբ պարարտ հող հանդիսացավ կյանքի դժվա-
րին իրավիճակում հայտնված երեխաներին այլընտրանքային խնամքի 
ծառայությունների ներդրման գործընթացում։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, կատարված աշխատանքի վերլուծությունից եզրակաց-

նում ենք, որ  
� ՀՀ-ում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին 

այլընտրանքային խնամքի ծառայությունների ներդրումը ժամանակի 
հրամայական էր, ուստի երկրում պետք է հավասարաչափ կայացնել և 
ամրապնդել այլընտրանքային խնամքի ինստիտուտը՝ հիմք ընդունելով 
երեխայի իրավունքները և լավագույն շահը։  

� Տարբեր մակարդակներում երեխաներին և ընտանիքներին սո-
ցիալական ծառայությունների հասանելությունը հիմնական տարր է երե-
խաների և նրանց ծնողների բազմազան կարիքները հոգալու համար՝ 
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նրանց կյանքի տարբեր փուլերում և իրավիճակներում, ուստի այլընտ-
րանքային ծառայությունների իրականցման հիմքում պետք է լինի 
որակյալ և մատչելի ծառայությունների տրամադրման հրամայականը։  

� Գործընթացը վերահսկվում է արտաքին և ներպետական շահա-
կից կառույցների կողմից, սակայն ՀՀ-ում դեռևս կայացած չէ մասնագի-
տացված հաստատությունների երեխաների համար այլընտրանքային 
խնամքի իրականացման մշակույթը։  

� ՀՀ-ում տվյալ պահին գործունեություն են ծավալում երեխաներին 
խնամքի ծառայությունն տրամադրող թվով 11 կառույցներ՝«Մարի 
Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ, «Խարբերդի մասնագիտացված 
մանկատուն» ՊՈԱԿ, «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ, «Երևանի «Զատիկ» 
երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Շիրակի մարզի երեխայի և 
ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Գյումրու երեխաների տուն» 
ՊՈԱԿ, «Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ, «Սյունիքի մարզի երեխայի և 
ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Լոռու մարզի երեխայի և 
ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Երևանի աջափնյակ 
վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» 
ՊՈԱԿ, Երևանի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ, 
ինչը մտահոգիչ ցուցանիշ է։  

Ելնելով մեր կողմից արված հետազոտությունների բովանդակությու-
նից և թեմայի կարևորությունից՝ անում ենք հետևյալ առաջարկություն-
ները.  

� խթանել համայնքային խմբային տների գործունեությունը՝ որպես 
մասնագիտացված խնամքի հասատատությունների երեխաների և շրջա-
նավարտների այլընտրանքային խնամքի միջոց։ Գործընթացը պետք է 
ուղեկցվի օրենքի կարգավորմամբ՝ մշտապես իրականացնելով բարեփո-
խումներ ի նպաստ երեխաների իրավունքների անխոչընդոտ իրացմանը,  

� միջպետական և ներպետական մակարդակում ապահովել այլ-
ընտրանքային ծառայությունների ինստիտուտի կայացման գործընթացը՝ 
մշտապես իրականացնելով իրազեկիչ աշխատանքներ ազգաբանա-
կաչության շրջանում,  

� զարկ տալ երեխաների անկախ ապրելակերպին միտված նոր սո-
ցիալական ծառայությունների մատուցմանը՝ ներկայումս գործող հաս-
տատություններում ապահովելով մշտական վերահսկողություն՝ 
ուղղված աշխատակիցների շրջանում երեխայակենտրոն և մշակութա-
զգայուն մոտեցման ամրապնդմանը։ 
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ՆՆՆՆորմատիվ իրավական ակտերի ցանկորմատիվ իրավական ակտերի ցանկորմատիվ իրավական ակտերի ցանկորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ    
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1989 թ.: 
2. ՀՀ Կառավարության որոշում (2014 թ. հուլիսի 17). No. 743-Ն ՀՀ 

խնամք և պաշտպանություն իրականացնող շուրջօրյա հաստատու-
թյուններում խնամվող երեխաների վերադարձն ընտանիքներ կազ-
մակերպման (բեռնաթափում) և երեխաների մուտքը հաստատու-
թյուններ կանխարգելման ծրագիրը հաստատելու մասին։ 
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դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային 
խնամքի տրամադրման նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորո-
շիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպ-
տեմբերի 25-ի No. 1112-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին։ 

4. ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում No. 18-1 (2016 թ. 
մայիսի 12). «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա-
ների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման» հայեցակարգին 
հավանություն տալու մասին։ 

5. ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ 36. (2016 թ. սեպ-
տեմբերի 15). «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխա-
ների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի 
զարգացման հայեցակարգի միջոցառումների ծրագրին» հավանու-
թյուն տալու մասին։ 

6. ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում (2017 ․թ հուլիսի 13), 
https://www.egov.am/protocols/item/ 

7. ՀՀ Օրենք (1996). No. 59:  
8. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե (2016 թ). Հայաստանի պատկերը և 

աղքատությունը:  
9. Դեպի այլընտրանքային խնամքի ծառայություններ Հայաստանում՝ 

խնամքի հաստատությունների ծախսերը և համայնքային ծառայու-
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ИсторикоИсторикоИсторикоИсторико----социологический анализ процесса внедрения социологический анализ процесса внедрения социологический анализ процесса внедрения социологический анализ процесса внедрения 
альтернативных услуг по уходу за детьми, находящимися в трудных альтернативных услуг по уходу за детьми, находящимися в трудных альтернативных услуг по уходу за детьми, находящимися в трудных альтернативных услуг по уходу за детьми, находящимися в трудных 

жизненных условиях, в Республике Арменияжизненных условиях, в Республике Арменияжизненных условиях, в Республике Арменияжизненных условиях, в Республике Армения    

Хадунова АмалияХадунова АмалияХадунова АмалияХадунова Амалия    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: учреждение опеки, услуги, ориентированные на 

ребенка, поддержка, ресоциализация, семья, профилактика, разгрузка 
Реформы в области защиты детей в Республике Армения основаны на 

праве ребенка жить и воспитываться в семье. Реформы, осуществленные в 
сфере защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
Республике Армения, были реализованы в последние годы. Эти реформы 
были направлены на создание единой, стабильной и эффективной системы 
защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью 
данной статьи является представление данных социологического опроса, 
посвященного политике Республики в отношении прав детей,находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Задачи данной статьи – показать роль и 
важность альтернативных социальных услуг в жизни детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Более подробная статистика, связанная с 
процессом, будет представлена в диссертации. 
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Historical and Sociological Analysis of the Process of Introducing Historical and Sociological Analysis of the Process of Introducing Historical and Sociological Analysis of the Process of Introducing Historical and Sociological Analysis of the Process of Introducing 
Alternative Services for the Care of Children in Difficult Living Alternative Services for the Care of Children in Difficult Living Alternative Services for the Care of Children in Difficult Living Alternative Services for the Care of Children in Difficult Living 

Conditions in the Republic of ArmeniaConditions in the Republic of ArmeniaConditions in the Republic of ArmeniaConditions in the Republic of Armenia    

KhadunovKhadunovKhadunovKhadunova Amalyaa Amalyaa Amalyaa Amalya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: guardianship institution, child-oriented services, support, 

resocialization, family, prevention, unloading 
Reforms in the field of child protection in the Republic of Armenia are 

based on the right of the child to live and be brought up in a family. The 
reforms implemented in the field of child protection have been implemented in 
the Republic of Armenia in recent years. These reforms were aimed at creating 
a unified, stable and effective system for the protection of children’s rights. The 
purpose of this article is to present the data of a sociological survey on the 
policy of the Republic in relation to the rights of children. The main purpose of 
this article is to show the importance of alternative service in the lives of 
children in difficult situations. More detailed statistics related to the process are 
presented in the dissertation. 

    

    
    

    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    13.05.13.05.13.05.13.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 159.98 

Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության 
հետազոտությունհետազոտությունհետազոտությունհետազոտություն    

ԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյան    ՀայկՀայկՀայկՀայկ    
ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ուսումնական գործունեություն, նախադպրո-
ցական տարիք, միջանձնային հարաբերություններ, առաջատար գործու-
նեություն, ճգնաժամ, ինքնագնահատական  

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն: : : : Հետազոտության նպատակն էնպատակն էնպատակն էնպատակն է համեմատական 
վերլուծություն կատարել նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցա-
կանների տագնապայնության առկա մակարդակների միջև:  

Ոսումնասիրության խնդիրները. խնդիրները. խնդիրները. խնդիրները. ելնելով հետազոտության նպատա-
կից, առաջադրել ենք ուսումնասիրության հետևյալ խնդիրները` 

1. նկարագրել տագնապայնության առաջացումը` որպես առաջա-
տար գործունեության փոփոխման հետևանք, 

2. նկարագրել տագնապայնության ախտորոշման մեթոդիկա, 
3. կատարել հետազոտության արդյունքների վերլուծություն, 
4. կատարել համեմատական վերլուծություն նախադպրոցական-

ների և կրտսեր դպրոցականների տագնապայնության առկա մա-
կարդակների միջև: 

Թեմայի արդիականությունը: Թեմայի արդիականությունը: Թեմայի արդիականությունը: Թեմայի արդիականությունը: Հոգեբանության մեջ բազմաթիվ 
հետազոտություների արդյունքները վկայում են, որ մարդու կյանքում 
եղած բազմաթիվ խնդիրների արմատները տանում են դեպի մանկու-
թյուն: Հասարակության մեջ մարդու ինքնահաստատման, սոցիալական 
դերի ու սոցիալ-հոգեբանական հարմարման, ադապտացման առանձնա-
հատկությունները պայմանավորված են նախադպրոցական տարիքում 
երեխայի զարգացման առանձնահատկություններով: Նախադպրոցական 
տարիքում երեխայի հոգեկան զարգացմանն առնչվող առավել տարած-
ված խնդիրներից են վախերը, տագնապայնությունը, անվստահությունը, 
որոնք երեխայի հետագա կյանքում կարող են խնդիրներ առաջացնել, 
ուստի մեծապես կարևորվում են այս խնդիրների ուսումնասիրություն-
ները: Չնայած այն հանգամանքին, որ կատարվել են տագնապայնության 
բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, այնուամենայնիվ այս խնդրի ուսում-
նասիրությունը մնում է արդիական, քանի որ արդի ժամանակաշրջանում 
այլ են մարտահրավերները և դրանց հարուցած տագնապները, որոնք 
ներթափանցում են կյանքի բոլոր ոլորտներ: 
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ՏաՏաՏաՏագնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գորգնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գորգնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գորգնապայնության առաջացումը` որպես առաջատար գործուծուծուծունեունեունեունեու----
թյան փոփոխման հետևանք: թյան փոփոխման հետևանք: թյան փոփոխման հետևանք: թյան փոփոխման հետևանք: Անձի զարգացման բովանդակությունը պայ-
մանվորված է նրանով, թե նրանից ինչ սպասելիքներ ունի հասարակու-
թյունը, ինչպիսի արժեքներ և իդեալներ է նրան առաջարկում, ինչ խնդիր-
ներ է նրա առջև դնում տարբեր տարիքային փուլերում: Բայց երեխայի 
զարգացման հաջորդականությունը կախված է նրանից, թե ինչպիսի 
կենսաբանական սկիզբ կունենա նա: Երեխան, մեծանալով, անհրա-
ժեշտությունից դրդված, հաջորդաբար անցնում է տարբեր փուլերով: Այդ 
փուլերից յուրաքանչյուրում նա ձեռք է բերում որոշակի որակներ (ան-
հատական նորագոյացություններ), որոնք ուղղվում են դեպի անձի 
կառուցվածքը և պահպանվում են կյանքի մյուս փուլերում [5]:    

Հոգեկան զարգացման պարբերացման խնդրի ճիշտ լուծումից նշա-
նակալիորեն կախված է աճող սերնդի դաստիարակության և ուսուցման 
համակարգի ռազմավարության կառուցումը։ Ըստ Դ. Բ. Էլկոնինի` գոր-
ծունեության առաջատար տեսակների բովանդակային-առարկայական 
բնութագրումները կարելի է բաժանել երկու մեծ խմբերի։ 

Առաջին խմբի մեջ մտնում են այն տեսակի գործունեությունները, 
որոնց ներսում կատարվում են մարդկային գործունեության հիմնական 
իմաստների ինտենսիվ կողմնորոշումը և խնդիրների, մոտիվների ու 
մարդկանց միջև հարաբերությունների յուրացումը։ Իհարկե, մանկիկի 
անմիջական հուզական հաղորդակցումը, նախադպրոցականի դերային 
խաղը և դեռահասի ինտիմ-անձնային հաղորդակցումը էականորեն 
տարբերվում են իրենց կոնկրետ բովանդակությամբ՝ երեխայի, մեծահա-
սակների գործունեության խնդիրների և մոտիվների ոլորտի մեջ՝ ներթա-
փանցման խորությամբ, սակայն ներկայացնում են երեխայի կողմից այդ 
ոլորտի հաջորդական յուրացման առանձնահատուկ աստիճանակարգ։ 
Դրա հետ միասին դրանք ընդհանուր են իրենց ընդհանուր բովանդակու-
թյամբ։ Գործունեության հենց այդ խմբի իրագործման ժամանակ երեխա-
ների մոտ գերազանցապես կատարվում է մոտիվացիոն պահանջմուն-
քային ոլորտի զարգացում։ 

Գործունեության երկրորդ խումբը կազմում են նրանք, որոնց ներ-
սում կատարվում է առարկաների և չափորոշիչների հետ գործողություն-
ների հասարակայնորեն մշակված եղանակների յուրացում, որոնք առար-
կաների մեջ առանձնացնում են այս կամ այն կողմերը։ Դա գործունեու-
թյուն է «երեխա-հասարակական առարկա» համակարգում։ Իհարկե այդ 
խմբի տարբեր տեսակները էապես տարբերվում են միմյանցից։ Վաղ 
տարիքի երեխայի մանիպուլյատիվ-առարկայական գործունեությունը և 
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կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը, առավել ևս 
ավագ դպրոցականների ուսումնական մասնագիտական գործունեու-
թյունները արտաքուստ քիչ են նման միմյանց։ Սակայն դրանցում 
էականն այն է, որ դրանք հանդես են գալիս որպես մարդկային մշակույթի 
տարրեր. նրանք ունեն ընդհանուր ծագում և ընդհանուր տեղ հասարա-
կության կյանքում՝ հանդիսանալով նախորդած պատմության արդյունք։ 
Այդ առարկաների հետ հասարակայնորեն մշակված գործողությունների 
եղանակների յուրացման հիման վրա կատարվում է երեխայի ավելի 
խորը կողմնորոշում առարկայական աշխարհում և նրա ինտելեկտուալ 
ուժերի ձևավորում, երեխայի՝ որպես հասարակության արտադրական 
ուժերի բաղադրիչի կայացում։  

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ, երբ մենք խոսում ենք երեխայի զարգաց-
ման համար այս կամ այն փուլում առաջատար գործունեության և նրա 
նշանակության մասին, ապա դա ընդհանրապես չի նշանակում, որ միա-
ժամանակ չի իրագործվում զարգացում այլ ուղղություններով։ Երեխայի 
կյանքը յուրաքանչյուր փուլում բազմակողմանի է, և գործունեություն-
ները, որոնց միջոցով այն իրագործվում է, բազմազան են։ Կյանքում առա-
ջանում են գործունեության նոր տեսակներ, երեխայի նոր հարաբերու-
թյուններ իրականության հետ։ Դրանց առաջացումը և դրանց փոխակեր-
պումը առաջատար է. չի բացառում նախկինում գոյություն ունեցողները, 
այլ միայն փոխում են դրանց տեղը իրականության հետ երեխայի հարա-
բերությունների ընդհանուր համակարգում, որոնք դառնում են ավելի 
հարուստ [3, 302]:  

Այսպիսով, երեխայի զարգացման մեջ տեղի են ունենում մի կողմից 
փուլեր, որոնցում գերազանցապես կատարվում է խնդիրների, մոտիվ-
ների և մարդկանց միջև հարաբերությունների նորմերի յուրացում և դրա 
հիման վրա մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտի զարգացում, մյուս 
կողմից՝ փուլեր, որոնցում գերազանցապես կատարվում է առարկաների 
հետ հասարակայնորեն մշակված գործողությունների, եղանակների 
յուրացում և դրա հիման վրա՝ երեխաների ինտելեկտուալ-ճանաչողա-
կան կարողությունների, նրանց օպերացիոնալ-տեխնիկական հնարավո-
րությունների ձևավորում [3, 303]: 

Մեր կարծիքով, եթե այդ երկու ուղղությունների զարգացման մեջ 
առկա են թերություններ, ապա դա առաջացնում է նաև տագնապայնու-
թյուն, որն էլ բացասաբար է անդրադառնում նախադպրոցականի՝ դպրոց 
հաճախելու պատրաստականության վրա։ Այսինքն՝ տեղի է ունենում ան-
համապատասխանություն երեխայի մոտիվացիոն-պահանջմունքային 
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ոլորտի և մարդկության կողմից ստեղծված մշակութային գործիքների 
յուրացման միջև։ 

Մարդն ամբողջ կյանքում, սկսած ծնունդից մինչև վերջին շունչը, 
ձևավորվում է տիրապետող աշխարհագրական և պատմական խմբավո-
րումների ներդաշնակության մեջ` ընտանիք, դասարան, համայնք, ազգ: 
Լինելով օրգանիզմ, էգո և հասարակության անդամ` նա անընդհատ ներ-
գրավված է երեք գործընթացներում. նրա մարմինը ենթարկվում է ցավի և 
լարվածության, նրա էգոն ենթարկվում է տագնապայնության, և որպես 
հասարակության անդամ` նա զգայուն է խմբի կողմից վախի նկատմամբ 
[4, 11]: 

Նախադպրոցական հասակից դպրոցական հասակին անցնելիս 
տեղի են ունենում բնավորության և վարքի ակնհայտ փոփոխություններ: 
Ի հայտ է գալիս քմահաճություն, ինչ-որ բան անելու ցանկություն, 
երեխան սկսում է իմաստավորել սեփական ապրումները, որոնց շնորհիվ 
էլ փոխվում է վերաբերմունքը սեփական անձի նկատմամբ, առաջանում 
են երկիմաստ ապրումներ, արդյունքում էլ` ներքին պայքար: Այս հանգա-
մանքները, ինչպես նաև այն, որ մինչ 7 տարեկանը փոխվում է երեխայի 
սոցիալական զարգացման միջավայրը, երեխայի վերաբերմունքը միջա-
վայրին, ինչպես նաև միջավայրի վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ 
սահմանում են 7 տարեկանի ճգնաժամը: Լ. Ս. Վիգոտսկին այդ ճգնա-
ժամի հիմնական նշաններ էր համարում անմիջականության, միամտու-
թյան կորուստը, կամակորությունների առաջացումը: Նրա կարծիքով 
ճգնաժամի կարևորագույն առանձնահատկությունը «...երեխայի ան-
հատականության արտաքին և ներքին կողմերի տարբերակումն է»: 
Ա. Ն. Լեոնտևը այս ճգնաժամը կապում է առաջատար գործունեության 
փոփոխության հետ և, համապատասխանաբար, նոր սոցիալական հա-
րաբերություննեի հետ: Եթե երեխան ժամանակին անցում է կատարում 
դեպի ուսումնական գործունեությունը և հոգեբանորեն պատրաստ է 
ուսմանը, ապա շատ դեպքերում հնարավոր է, որ ճգնաժամը չդրսևորվի 
[2,    36]: 

 Ավագ նախադպրոցական տարիքում ձևավորվում է սեփական գոր-
ծողությունների կատարման հնարավորության գիտակցումը: Սա կարելի 
է համարել ինքնագնահատականի ձևավորման սկիզբ: Խոսելով ինքնա-
գնահատականի մասին՝ հաճախ ի նկատի են ունենում անհատական 
որակները` բարություն, չարամտություն և այլն: Այս դեպքում խոսքը 
վերաբերում է հասարակական հարաբերություններում սեփական տեղի 
գիտակցմանը, քանի որ արտաքինը վեր է ածվում ներքինի:  
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Երբ երեխան ունենում է տագնապայնության զգացողություն, ապա 
նա ինչ-որ կերպ ազդանշան է տալիս: Այստեղ մեծահասակի դերն այն է, 
որ ադեկվատ ձևով արձագանքի դրան և նպաստի ներքին ապահովու-
թյան զգացման առաջացմանը: Այստեղ բանալի է հանդիսանում այն հան-
գամանքը, որ մեծահասակն ինքն է գտնվում այդ վիճակում: Այսպիսի 
ծնողների երեխաները մեծանում են բազային տագնապայնության զգաց-
մամբ: Նրանք աշխարհն ընկալում են որպես անապահով վայր, որը լի է 
վտանգներով [1,    12]: 

Նախադպրոցականը դեռևս ոչ բավարար ձևով է գիտակցում սեփա-
կան ապրումները: Այս տարիքային խմբում առավել տարածված խնդիր-
ներից են` տագնապայնության բարձր մակարդակը, նյարդային գրգռվա-
ծությունը, նեղացկոտությունը, վերբալ և ոչ վերբալ ագրեսիան, 
հիպերակտիվությունը և այլն: Երեխաների կողմից թույլ են գիտակցվում 
սեփական էմոցիաներն ու զգացողությունները, այլ մարդկանց դիմա-
խաղը սխալ է ընկալվում: Ավագ նախադպրոցական տարիքում երեխա-
ների ադապտացիայի վրա մեծ ազդեցություն է ունենում անձնային տագ-
նապայնության բարձր մակարդակը: Այն դրսևորվում է իրական և երևա-
կայական իրավիճակներում տագնապայնության զգացումներով, քանի 
որ այդ իրավիճակները սուբյեկտիվորեն գնահատվում են վտանգավոր: 
Մեծահասակների հետ միջանձնային հարաբերությունների խախտումը 
հանգեցնում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների տագնապայնու-
թյան բարձր մակարդակի: Պետք է նշել, որ բարձր տագնապայնության 
կրողներն են և' տղաները, և' աղջիկները, բայց նախադպրոցական տարի-
քում ավելի շատ տագնապային են համարվում տղաները: Չնայած դրան, 
աղջիկներին ավելի շատ են անհանգստացնում միջանձնային հարաբե-
րություններն այլ մարդկանց հետ [6]:  

Հետազոտության մեթոդիկա: Հետազոտության մեթոդիկա: Հետազոտության մեթոդիկա: Հետազոտության մեթոդիկա: Ռ. Թեմփլի, Վ. Ամենի, Մ. Դորկի 
«Տագնապայնության ախտորոշման» մեթոդիկա [7]:  

Նպատակը։ Ախտորոշել երեխայի տագնապայնության մակարդակը։  
Մեթոդիկան նախատեսված է 4-7 տարեկան երեխաների համար։ 

Տագնապայնության աստիճանը վկայում է սոցիալական իրադրություն-
ներին հուզական հարմարվածության մակարդակի մասին, ցույց է տալիս 
երեխայի վերաբերմունքը որոշակի իրադրության նկատմամբ, տալիս է 
անուղղակի ինֆորմացիա ընտանիքում և կոլեկտիվում հասակակիցների 
և մեծահասակների հետ երեխայի փոխհարաբերությունների բնույթի 
մասին։  
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Փորձարարական վերլուՓորձարարական վերլուՓորձարարական վերլուՓորձարարական վերլուծության արդյունքներ:ծության արդյունքներ:ծության արդյունքներ:ծության արդյունքներ:    
Հետազոտության առաջին փուլն անց է կացվել 48 նախա

կանների հետ, երկրորդ փուլը` նույն 48, բայց արդեն կրտսեր դպրո
կանների հետ (աղ. 1):  

 
Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    

Հետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրություն
I I I I փուլփուլփուլփուլ    II II II II փուլփուլփուլփուլ

տղա աղջիկ տարիք տղա աղջիկ
24 24 5-6 24 24 
    

Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1. . . . Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների 
տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների 

համեմատական վերլուծությանհամեմատական վերլուծությանհամեմատական վերլուծությանհամեմատական վերլուծության 
 
Վերը նշված գծապատկերում տարվել է համեմատական վեր

ծություն` կապված նախադպրոցական տարիքի երեխա
պայնության մակարդակների միջև, որն իրականացվել է հետա
տության 2 փուլերի ընթացքում: Այս համեմատական վերլուծության 
արդյունքում պարզ դարձավ, որ մինչ դպրոց հաճախելը և դպրոց 
հաճախելուց հետո կատարվել է որոշակի փոփոխություն բոլոր երեք 
մակարդակներում, մասնավորապես` տագնապայնությունը նվազել է 
11%-ով (տե՛ս գծ. 1-ում): 

բարձրբարձրբարձրբարձր միջինմիջինմիջինմիջին ցածրցածրցածրցածր

46% 54%

0%

35%

58%

7%

I փուլփուլփուլփուլ II փուլփուլփուլփուլ

Հետազոտության առաջին փուլն անց է կացվել 48 նախադպրոցա-
ների հետ, երկրորդ փուլը` նույն 48, բայց արդեն կրտսեր դպրոցա-

Հետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրությունՀետազոտության ընտրանքի նկարագրություն    
փուլփուլփուլփուլ    

կ տարիք 
6-7 

 
Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների Հետազոտության մասնակից երեխաների     

տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների տագնապայնության մակարդակների 2 փուլերի արդյունքների     

ում տարվել է համեմատական վերլու-
ծություն` կապված նախադպրոցական տարիքի երեխաների տագնա-

թյան մակարդակների միջև, որն իրականացվել է հետազո-
տության 2 փուլերի ընթացքում: Այս համեմատական վերլուծության 
արդյունքում պարզ դարձավ, որ մինչ դպրոց հաճախելը և դպրոց 

տարվել է որոշակի փոփոխություն բոլոր երեք 
նավորապես` տագնապայնությունը նվազել է 

7%
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն:::: Ընդհանրացնելով մեր կողմից կատարված 
տեսական վերլուծության և փորձարարական հետազոտության ար-
դյունքները՝ եկանք այն եզրակացության, որ յուրաքնաչյուր մարդու՝ 
սկսած վաղ տարիքից, բնորոշ է տագնապայնության զգացումը, որը 
կառուցողական է և ստեղծում է գործունեության խթան՝ խոչընդոտների 
հաղթահարման և նպատակներին հասնելու համար։ Սակայն երբ տագ-
նապայնությունը կապված չէ որևէ որոշակի իրադրության հետ և դրսևոր-
վում է գրեթե միշտ, ուղեկցում է երեխային գործունեության ցանկացած 
տեսակի մեջ, դառնում է ապակառուցողական բնավորության գիծ, ինչը 
վկայում է անձնային տագնապայնության առկայության մասին։  

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ նախադպրոցա-
կանների տագնապայնության առկա մակարդակը նվազում է դպրոցա-
կան ուսումնական գործունեության առաջին կիսամյակի ավարտից 
հետո: Տվյալ դեպքում մակարդակը նվազել է 11%, որը կարող ենք համա-
րել ադապտացիոն գործընթացի նորմայի սահմաններում լինելու արդ-
յունք: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Голощапов А. Тревога, страх и панические атаки ИГ «Весь» 2016, 
22 с. 
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Цель исследования – провести сравнительный анализ уровня 
тревожности среди дошкольников и младших школьников. 

Исходя из цели, намеченной в работе, мы предложили следующие 
задачи исследования: 

1. описать возникновение тревожности как следствие трансформации 
ведущей деятельности; 

2. описать методику возникновения тревожности; 
3. провести анализ результатов исследования; 
4. провести сравнительный анализ уровня тревожности среди 

дошкольников и младших школьников. 
Результаты многочисленных психологических исследований 

свидетельствуют, что причины значительного количества жизненных 
проблем кроются в детстве. Среди наиболее распространенных проблем, 
влияющих на психическое развитие детей дошкольного возраста, следует 
отметить страхи, тревожность, недоверие, которые в дальнейшей жизни 
ребенка могут создать определенные затруднения, вследствие чего 
возрастает значимость изучения подобных вопросов. Ребенок, взрослея, 
неизбежно последовательно проходит через разные циклы. На каждом 
этапе он приобретает определенные качества (индивидуальные новообра-
зования), которые конструируют личность и сохраняются на всех последу-
ющих жизненных этапах. 

В процессе развития ребенок, с одной стороны, проходит циклы, во 
время которых осваиваются проблемы, мотивы и нормы, регулирующие 
отношения между людьми, на основе которых развивается мотивационно-
потребностная сфера. С другой стороны, ребенок проходит циклы, во 
время которых, в основном, осваиваются общественно обработанные 
деятельность и методы различных дисциплин. На базе этого у детей фор-
мируются интеллектуально-когнитивные навыки и операционно-техни-
ческие возможности. 

По нашему мнению, если в развитии по этим двум направлениям 
наличествуют отклонения, то они вызывают тревожность, что отрица-
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тельно влияет на посещение школы дошкольниками. То есть, наблюдается 
несоответствие восприятия между мотивационно-потребностной сферой 
ребенка и культурным инструментарием, созданным человечеством. 

Результаты исследования показали, что уровень тревожности у 
дошкольников снижается после завершения первого полугодия школьной 
учебной деятельности. В данном случае уровень снизился на 11%, что 
можно считать результатом в границах нормы адаптационного процесса. 
Обобщая результаты проведенных нами теоретического анализа и 
экспериментального исследования, мы пришли к выводу, что для каждого 
человека, начиная с раннего возраста, характерно развитие тревожности, 
которая выполняет конструктивную функцию и создает стимул для прео-
доления препятствий и достижения целей. Однако, если тревожность не 
связана с каким-то конкретным событием, проявляется слишком часто и 
сопровождает любую деятельность ребенка, то она превращается в 
деструктивную черту характера, что свидетельствует о наличии индиви-
дуальной тревожности. 
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leadership activity, crisis, self-esteem    
The goal    of the research is to perform a comparative analysis of the 

existing levels of anxiety in preschool children and junior schoolchildren. 
Research objectives: Based on the goal of the research, we propose the 

following objectives: 
1. describe the onset of anxiety as a consequence of a change in leading 

activity, 
2. describe the methodology of the cause of anxiety, 
3. analyze the research findings, 
4. conduct a comparative analysis of the existing levels of anxiety in pre-

school children and junior schoolchildren.  
Numerous studies in psychology show that the roots of many problems in 

human life go back to childhood. The most common problems relating to the 
mental development of a child in preschool age are fears, anxiety, distrust, 
which can cause problems in the future life of the child, so the study of these 
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problems is essential. As the child is growing up, due to the necessity, s/he goes 
through different stages. In each of these stages, s/he acquires certain qualities 
(formation of individual qualities) that are directed towards the structure of the 
person and are preserved in other stages of life. 

On the one hand, there are stages in the development of a child, in which 
assimilation of problems, motives, norms of relations between people take 
place, and based on that, motivational-demanding sector develops. On the other 
hand, there are stages in which assimilation of socially developed actions with 
subjects and ways takes pace. And based on that, children’s intellectual-
cognitive abilities, their operational-technical capabilities are formed. 

In our opinion, if there are shortcomings in the development of these two 
directions, it also causes anxiety, which has a negative impact on the readiness 
of the preschool child to go to school. In other words, there is a discrepancy 
between the motivational-demanding sector of the child and the assimilation of 
cultural tools created by humanity.  

The results of the study showed that the current level of anxiety of 
preschool children decreases after the end of the first semester of school 
educational activity. In the given case, the level decreased by 11%, can be 
considered the result of being within the norm of the adaptation process.  

Summarizing the results of our theoretical analysis and experimental 
research, we came to the conclusion that every person, from an early age, is 
characterized by the development of anxiety, which is constructive and creates 
a stimulus for action in order to overcome obstacles and achieve goals. 
However, when anxiety is not related to a certain situation and is displayed 
almost always, it accompanies the child in any type of activity, it becomes a 
destructive characteristic feature, which indicates the existence of personal 
anxiety. 
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ՀՏԴ 159.96 

Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների 
սկզբնական հոգեբանական ուղեկցման ասկզբնական հոգեբանական ուղեկցման ասկզբնական հոգեբանական ուղեկցման ասկզբնական հոգեբանական ուղեկցման աշխատանքների շխատանքների շխատանքների շխատանքների 

կազմակերպման առանձնահատկություններըկազմակերպման առանձնահատկություններըկազմակերպման առանձնահատկություններըկազմակերպման առանձնահատկությունները    

Մկրտումյան ՄելսՄկրտումյան ՄելսՄկրտումյան ՄելսՄկրտումյան Մելս    
Մկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան Լիլիթ    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. վնասվածքային վիճակ, վնասվածքային 
գործոններ, հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ, ընդհանուր 
և հոգեկան առողջություն, հոգեբանական աջակցություն 

ՆախաբաՆախաբաՆախաբաՆախաբանննն:::: Հոդվածում քննարկվում են Արցախյան երկրորդ պատե-
րազմի վիրավոր զինվորների հոգեկան առողջության հոգեֆիզիոլոգիա-
կան բնութագրերի փոփոխության առանձնահատկությունները: Կախված 
վնասվածքի բնույթից (բեկորային, օրգանական, ստորին կամ վերին վեր-
ջույթների, անդամահատություն), բժշկական ախտորոշման առանձնա-
հատկություններից՝ սկզբնական ուղեկցվող աշխատանքների ընթացքում 
ճշգրտվում են դրանց նկատմամբ զինվորների անհատական հոգեբանա-
կան հակազդումները, հուզական վիճակների սուբյեկտիվ ապրման 
ձևերը: Տարբերակվում են սեփական վիճակի նկատմամբ զինվորների 
սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, առողջության վերականգնման հեռանկարի 
նկատմամբ տրվող սուբեկտիվ գնահատականները: Սկզբնական շրջա-
նում (բժշկական ծառայության կազմակերպման պահից) զինվորների 
մոտիվացիայի բարձրացման շնորհիվ ներգրավող ինքնակարգավորման 
մատչելի հոգետեխնիկաների, հատուկ ֆիզիոթերապևտիկ վարժություն-
ների և հանձնարարականների շնորհիվ կազմակերպվում են վիրավոր-
ների սկզբնական հոգեբանական աջակցության աշխատանքները:  

2020 թ.-ի արցախյան պատերազմը ծանր հետևանքներ ունեցավ մեր 
զինվորների, նրանց հարազատների, պետության ու ժողովրդի համար: 
Ակնառու ի հայտ եկան պատերազմից տուժած խոցելի խմբեր (վիրավոր-
ներ, անդամահատվածներ, պատերազմից տուժած անձանց ընտանիք-
ների անդամներ և այլք): Մասնագետների կարծիքով սթրեսածին գործոն-
ների շարքում պատերազմը մարդու օրգանիզմի, նրա գիտակցության 
վրա թողած հետևանքների առումով հանդիսանում է գերհզոր, բազմա-
գործոն բացասական երևույթ [3]: Այն իր մեջ ներառում է մահվան սպառ-
նալիք, ավերածություններ, կենդանի ուժի, տեխնիկայի, նյութական և 
բազմաթիվ արժեքային կորուստներ, դրանց արդյուքում երկարատև 
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պահպանվող հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ ՀՎՍԽ 
(Post-traumatic stress disorder (PTSD), զուգակցվող վախի ապրումներ, տա-
ռապանքի, մեղքի, ցասման, վրեժի զգացումներ և այլն [4, 100]: Հատկա-
պես պատերազմական պայմաններում ու դրանից հետո ընկած ժամանա-
կաշրջանում պահպանվող լարվածության, վախի ֆոնին օրգանիզմը կեն-
սագործունեության պահպանման նպատակով գործում է պահեստային 
հնարավորությունների մոբիլիզացման, հաճախ դրանց սպառման 
մակարդակում: Մասնագիտական գրականության վերլուծությունները 
ցույց են տալիս, որ հզոր սթրեսորների ազդեցության արդյունքում օրգա-
նիզմում դիտարկվող այդպիսի գործընթացները հանգեցնում են օրգանա-
կան, հոգեմարմնական գործառույթների տեսանելի և քողարկված փոփո-
խությունների, հիվանդությունների [2, 4]: Դրանց վտանգավորությունը 
այն է, որ կանխարգելման, վերականգնողական աշխատանքների բացա-
կայության դեպքում ՀՎՍԽ-ները, որպես օրինաչափություն, չեն անհե-
տանում: Դեռ ավելին. դրանք չպայթած ականների նման թաքնված մնում 
են հոգեկանում և պահպանվում շատ երկար ժամանակ: Բազմաթիվ 
հետազոտողների համոզմամբ ռազմական գործողություններում ձևավոր-
ված ՀՎՍԽ-ները կրկնվող վտանգների դեպքում (ռազմական դրության 
փոփոխություն, գերեվարում, անձնակազմի ու տեխնիկայի մեծ կորուստ-
ներ և այլն) պատերազմի մասնակիցների հոգեկանում դրսևորվում են 
նյարդային համակարգի հիվանդագին փոփոխություններով արտահայտ-
ված քրոնիկ վախեր, իրական և թվացյալ ցավերի զուգակցությամբ 
անքնություն, մղձավանջային երազներ [1, 7]: Հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ պատերազմի մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը 
երիտասարդներ և միջին տարիքի առողջ տղամարդիկ են, ուսումնասիր-
վող հիմնախնդիրը մեր հանրապետության համար դառնում է ռազմավա-
րական, իսկ գիտական առումով՝ արդիական և շատ կարևոր:  

Հետազոտության նպատակը Հետազոտության նպատակը Հետազոտության նպատակը Հետազոտության նպատակը մարտական գործողությունների մաս-
նակից զինվորների հոգեվնասվածքային յուրահատուկ վիճակների, 
առանձնահատուկ հոգեբանական փոփոխությունների ուսումնասիրումն 
է, ինչպես նաև սկզբնական ուղեկցման և վերականգնողական աշխա-
տանքների իրականացումը:  

Հետազոտական և գործնական աշխատանքներում առաջադրվել են 
մի շարք խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ, որոնցում բացահայտվել են զինվորների համար 
առավել նշանակալի բացասական գործոնների սուբյեկտիվ ընկալման 
առանձնահատկությունները, հոգեվնասվածքային նշանակալի առանձ-
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նահատուկ կարևորումները (վտանգավոր գործոնների հանկարծակի 
ազդեցությունները, անծանոթ տեղանքում գիշերային երթերը, մարտա-
կան տեխնիկայի յուրահատուկ աղմուկը, առաջին ռումբի պայթյունը, վի-
րավորված, մահացած ընկերոջ մարմնի մտապատկերները), թշնամու 
գրոհների նկատմամբ ունեցած ապրումների բազմազանությունը և այլն: 
Բացահայտվել են ֆիզիկական վնասվածքի և հոգեկան ապրումների 
դրսևորման օրինաչափությունները, գիշերային քնի բնութագրերը, նշա-
նակալի ապրումների, մղձավանջների, զգացումների հաճախականու-
թյունը, անձի տագնապայնության մակարդակն ու զգայաշարժական 
հնարավորությունների արտահայտվածության աստիճանը: Աշխատանք-
ներն իրականացվել են 100-ից ավելի 18-45 տարեկան ժամկետային և 
պայմանագրային զինծառայողների հետ, որոնք ստացել էին տարբեր 
աստիճանի բեկորային և հրազենային վնասվածքներ: Աշխատանքներն 
իրականացվել են 2020 թ.-ի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթաց-
քում՝ Երևանի «Աստղիկ» բժշկական կենտրոնում: Մասնակիցներն 
առանձնացվել են ըստ վնասվածքի բնույթի: Առաջին խմբում՝ ստորին 
վերջույթների խնդիրներ ունեցողներ, երկրորդ խմբում՝ վերին վերջույթ-
ների, երրորդ խմբում՝ընդհանուր վնասվածքներ ունեցողներ: 

Ուսումնասիրվել են հոգեբանական ուղեկցվող և վերականգնողա-
կան աշխատանքներում կիրառվել են հոգեբանական ռեպորտաժների, 
բացասական գործոնների քննարկման, վերապրման ու ապրումների 
առարկայականացման մեթոդներ, շարժումների համագործակցության 
կարգավորող հուզական հոգետեխնիկաներ:  

Տագնապը անձի հուզական ապրումների այնպիսի հակազդում է, 
որում տագնապի աղբյուր հանդիսացող առարկան անհայտ է և որոշա-
կիություն գոյություն չունի: Թիվ 1 գծագրում տեղ գտած հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ բոլոր խմբերում արտահայտված է 
անձնային և իրավիճակային տագնապալիության բարձր մակարդակ: 
Առաջին խմբում իրավիճակային տագնապի մակարդակը գտնվում է 
սանդղակի շատ բարձրի՝ 58,3 մակարդակում, երկրորդ խմբում՝ 54,8 և 
երրորդ խմբում՝ 46,6: Անձնային տագնապալիությունը արտահայտված է 
հետևյալ կերպ. առաջին խմբում՝ 55,8, երկրորդում՝ 56,4, երրորդում՝49,6:  
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Գծ.Գծ.Գծ.Գծ.    1111    Հետազոտվող խմբերում Հետազոտվող խմբերում Հետազոտվող խմբերում Հետազոտվող խմբերում տագնապայնության մակարդակիտագնապայնության մակարդակիտագնապայնության մակարդակիտագնապայնության մակարդակի    

արտարտարտարտաաաահայտվածության արդյունքներըհայտվածության արդյունքներըհայտվածության արդյունքներըհայտվածության արդյունքները    
    

    Ըստ Չ. Դ. Սպիլբերգերի՝ «…շատ բարձր անձնային տագնապայնու-
թյունը ուղիղ կորրելացվում է նևրոտիկ կոնֆլիկտի, հուզական և նևրո-
տիկ պոռթկումների և փսիխոսոմատիկ հիվանդությունների հետ [9, 12]: 
Մեր կարծիքով՝ անձնային տագնապալիության այսպիսի բարձր արտա-
հայտվածությունը հանդիսանում է վնասվածքի ազդեցության արդյուն-
քում ժամանակի մեջ ձևավորվող հատկություն: Մ. Մագամեդ-Էմինովի 
կարծիքով «…երկարատև ժամանակաշրջանում տառապանքի, սգի մեջ 
ապրող մարդկանց մոտ ձևավորվում են բնավորության կարծրատիպեր, 
շեշտավորված գծեր, որոնք հանդես են գալիս որպես անձնային տրանս-
ֆորմացված բնավորության բծեր» [6, 75]: Թերևս այս մեխանիզմով պետք 
է բացատրել հետազոտվող զինվորների շրջանում նկատվող բողոքավո-
րությունը, դյուրագրգռվածությունն ու հաճախ նկատվող ինքնամփոփու-
թյունը, որը հանդիսանում է մտովի վնասվածքի և ապագայի հետ հուզա-
կան կապի մեջ գտնվելու արտահայտվածության վիճակ:  

 Իրավիճակային (ռեակտիվ) տագնապի վիճակը առաջանում է սթրե-
սային իրավիճակի մեջ: Բնականաբար՝ այս վիճակը տարբերվում է 
ժամանակի մեջ անկայունությամբ և ինտենսիվության տարբերությամբ՝ 
կախված սթրեսային իրավիճակի ազդեցության ուժից: Ստացված արդ-
յունքները թույլ են տալիս գնահատելու ոչ միայն տագնապի մակարդակը, 
այլև որոշելու՝ արդյոք նա գտնվում է սթրեսային իրավիճակի ազդեցու-
թյան տակ:  
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Հետազոտվել են նաև տարբեր խմբերում ընդգրկված զինվորների 
զգայաշարժողական կարողությունների գործառնական հնարավորու-
թյունների բնութագրերը: Շարժունակությունը օրգանիզմի և հոգեկանի 
առողջության, տվյալ պահին նրա հոգեկան ոլորտի կենսունակության 
բնութագրերից մեկն է: Պարզ շարժողական գործողությունների չափում-
ները իրականացվել են գրաֆիկական տեպինգթեստի միջոցով:  

 
Աղ. 1. Հետազոտվող խմբերումԱղ. 1. Հետազոտվող խմբերումԱղ. 1. Հետազոտվող խմբերումԱղ. 1. Հետազոտվող խմբերում    զգայաշարժական հատկությունների զգայաշարժական հատկությունների զգայաշարժական հատկությունների զգայաշարժական հատկությունների 

արտահայտվածության արտահայտվածության արտահայտվածության արտահայտվածության արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

NNNN    ԽմբերըԽմբերըԽմբերըԽմբերը    
Փորձերի հերթականությունըՓորձերի հերթականությունըՓորձերի հերթականությունըՓորձերի հերթականությունը    

1111    2222    3333    4444    5555    
____    

X X X X ∑∑∑∑    

1111    

ՍտՍտՍտՍտորինորինորինորին    
վերջույթվերջույթվերջույթվերջույթիիիի    
վիրավորվիրավորվիրավորվիրավոր----

ներներներներ    

բ/քբ/քբ/քբ/ք    45 42 42 42 46  

սխ/քսխ/քսխ/քսխ/ք    19±3,1 27±6,3 29± 5,1 31±4,4 38±1,1 27±4,0 

2222    

Վերին Վերին Վերին Վերին 
վերջվերջվերջվերջույթիույթիույթիույթի    
վիրավորվիրավորվիրավորվիրավոր----
ներներներներ    

բ/քբ/քբ/քբ/ք    46 41 45 48 46  

սխ/քսխ/քսխ/քսխ/ք    15±2,2 19±3,3 20±5,9 27±4,4 25±6,2 21±4,3 

3333    

Ընդհանուր Ընդհանուր Ընդհանուր Ընդհանուր 
բեկորայինբեկորայինբեկորայինբեկորային    
վիրավորվիրավորվիրավորվիրավոր----

ներներներներ    

բ/քբ/քբ/քբ/ք    57 54 53 554 53  

սխ/քսխ/քսխ/քսխ/ք    12±0,3 11±1,1 10±3,6 12±2,2 11±5,2 11±2,5 

    Չափումների առաջին «ստուգարքային» սերիայում, խմբերում 
ընդգրկված անձանց միջին տվյալները ակնառու տարբերվում են: 
Այսպես՝ առաջին խմբում կազմում է 45 ± 0,5, սխալների թիվը՝ 19 ± 3,1, 
երկրորդ խմբում կազմում է 46 ± 2,2 (P>0,05), սխալները՝ 15 ± 2,2(P<0,001): 
Երրորդ խմբում արդյունքները հետևյալն են. գրաֆիկական տեպինգ-
թեստի քանակը կազմում է 57 ± 1,4 (P>0,05), սխալների թիվը` 12 ± 0,3: 
Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ առաջին և երրորդ խմբերում, 
չնայած համաձայն հրահանգի պահանջների, ըստ հանձնարարություն-
ների կատարման հերթականության արդյունքներում (հատկապես հին-
գերորդ փորձի ժամանակ) դիտարկվում է որոշակի աճ, սակայն թույլ 
տրված սխալների մեծությունը անհամեմատ ակնառու է:    

Պատերազմական գործողությունների համայնապատկերը հագեցած 
է դեպքերի վտանգավոր զարգացման հիշողություններով: Շառաչող ռում-
բերի տարափի, հրասայլերի, ինքնաթիռների հռնդյունների, շարժվող 
զրահամեքենաների թրթուրների յուրահատուկ աղմուկի, մահվան սար-
սափի ու իրավիճակի գերլարվածության պայմաններում զինվորի հոգե-
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կանը երբեք չի հարմարվում իրականությանը: Վերը նշված և բազմաթրվ 
այլ նրբությունների հաշվառմամբ առանձնահատուկ կարևորություն է 
ստանում հոգեբանի մուտքը, որը պահանջում է անձնային նրբանկատու-
թյուն, մասնագիտական բարձր մշակույթ, ոգեղենություն ու հոգատար 
վերաբերմունք (բացառվում է խղճահարությունը):  

Աշխատանքներն իրականացվել են հոգեբանական ռեպորտաժների 
ձևով, որոնցում կարևորվում են զինվորների անձնային առանձնահատ-
կությունները, նրա ապրումներն ու դրանց նկատմամբ ունեցած վերաբեր-
մունքը: Հատուկ ուշադրություն են դարձվում զինվորների ապրումների 
հոգեմարմնական հակազդումների դրսևորումներին՝ կարևորելով նրանց 
խոսքային առանձնահատկությունները, օգտագործվող բնութագրական 
ածականների հաճախականությունը, շեշտավորվող ու աննշան համար-
վող հասկացությունները:  

Վիրավորված զինվորները առանձնապես ծանր են տանում ստորին 
վերջույթների անդամահատության դեպքերը: Նրանք զրկվում են շարժ-
վելու, տեղափոխվելու, վազելու, ցատկելու և բազմաթիվ պահանջմունք-
ների բավարարման լիարժեքությունից: Այդ իսկ պատճառով հոգեբանա-
կան աշխատանքներում խիստ կարևորվում են վնասվածքի բնույթը, 
ազդող գործոնի պայմաններն ու առանձնահատկությունները, դրանց 
տրված հոգեմարմնական հակազդումներն ու սուբյեկտիվ գնահատա-
կանները: Հարկ է նշել, որ նշված համակազմի հետ իրականացվող 
աշխատանքներում յուրաքանչյուր քննարկվող դեպք՝ իր անկրկնելիու-
թյան բնույթով, իր ծագման և ազդեցության առանձնահատկություններով, 
եզակի է: Առավել ևս, երբ մասնագետները գործ ունեն հրազենային, բեկո-
րային վնասվածքների, այրվածքների, կանտուզիաների, անդամահատու-
թյունների և այլ դեպքերի հետ: Հետևապես աշխատանքների իրականաց-
ման ռազմավարությամբ դրանք պետք է լինեն հետևողական, համբերա-
տար և հեռահար ուղղվածությամբ (առողջարարական, թերապևտիկ, 
սոցիալականացման ու հարմարման պահանջներին համապատասխան): 

Արցախյան վերջին պատերազմի սոցիալ-հոգեբանական հետևանք-
ները էլ ավելի են բարդանում դրան նախորդած covid-19 համավարակի 
հետ կապված առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսական 
տակավին չլուծված խնդիրների պատճառով: Պատերազմի աննախադեպ 
ծավալները, համազգային բնույթը, հայրենիքի աշխարհաքաղաքական 
հեռանկարի անորոշությունը և այլ խնդիրներ արտակարգ պայման են 
նաև զինվորների, պատերազմից տուժած անձանց և նրանց ընտանիք-
ների հետ աշխատող բուժանձնակազմի և հոգեբանների համար: Նման 



– 455 – 
 

պայմաններում առաջանում է նաև այս մասնագետների հետ ամենօրյա 
հոգեբանական դեֆյուզինգի կազմակերպման կարիք, երբ բժիշկը, հոգե-
բանը աշխատանքային գերլարված ծանրաբեռնվածությունից հետո ունե-
նում է լիցքաթափվելու հնարավորություն: Վերջինս անհրաժեշտ պայ-
ման է ոչ միայն բժիշկների և հոգեբանների ընդհանուր և հոգեկան առող-
ջության պահպանման և համապատասխան բացասական հետևանքների 
կանխարգելման, այլ նաև ցանկացած տեսակի բժշկահոգեբանական 
օգնության արդյունավետության համար: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

1. 44-օրյա պատերազմի՝ ՀՀ համար աննախադեպ ծավալները, 
համազգային բնույթը, հայրենիքի աշխարհաքաղաքական հեռանկարի 
անորոշությունը և այլ խնդիրներ արտակարգ պայման են ազգաբնակչու-
թյան լայն շերտերի, զինվորների, պատերազմից տուժած անձանց և 
նրանց ընտանիքների հետ աշխատող բուժանձնակազմի և հոգեբանների 
համար:  

2. Պատերազմի մասնակից զինվորների հոգեվերականգնողական 
գործընթացի հիմքում կարևոր է դիտարկել ժամանակի երեք փուլերը՝ 
անցյալը՝ որպես փորձ և հոգեվնասվածքային ապրումների, մարտական 
գործողություններում սեփական վարքագծի վերլուծություն և բարոյական 
գնահատում, ներկան՝ որպես պահանջմունքների, նպատակների իրակա-
նացման, ինքնահաստատման, ակտիվ գործունեություն ծավալելու 
կարևորագույն ժամանակային փուլ: Նշված երկու ժամանակային 
փուլերը կարևորվում են որպես դեպի ապագան ընդվզելու յուրօրինակ 
ժամանակային հարթակներ:  

3. Սկզբնական հոգեբանական ուղեկցման և վերականգնողական 
աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել բժշկական աշխատանք-
ներին զուգահեռ՝ ակտիվորեն համագործակցելով բուժող բժիշկների հետ: 
Վիրավորված զինվորները առանձնապես ծանր են տանում ստորին 
վերջույթների անդամահատության դեպքերը, ինչը պահանջում է առանձ-
նահատուկ մոտեցումների, աշխատանքային ծրագրերի կազմում և հմուտ 
իրականացում: Ընդհանրապես անկախ վերջույթների անդամահատու-
թյան բնույթի հոգեվերականգնողական աշխատանքները պահանջում են 
երկարատև հետևողական աշխատանքներ: 

    
        



– 456 – 
 

ԳրականություԳրականություԳրականություԳրականությունննն    
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постравматические стрессовые нарушения, общее и психическое здоровье, 
психологическое сопровождение.  

Война по своему разрушительному и смертоносному характеру прежде 
всего влияет на психику и наносит непоправимые физические и психологи-
ческие травмы участникам сражений. Психологические изменения в основном 
проявляются в форме посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
ПТСР часто протекает в скрытой форме, опосредованно влияя на функцио-
нальные возможности травмированной личности. Особо тяжело вкупе со 
своими специфическими переживаниями преодолевают ПТСР раненые 
солдаты с ампутированными конечностями.  

В статье обсуждаются особенности формирования ПТСР, и его влияние 
на психофизиологческие характеристики психического здоровья раненых 
солдат второй арцахской войны. Экспериментальным путем выявлены специ-
фические факторы, влияющие на психику и здоровье солдат во время боевых 
сражений и в момент ранения. Выявлены ключевые моменты травматических 
событий, доминирующие впечатления, значимые переживания и ощущения в 
опасных ситуациях и т. д. Подробным образом изучены динамика изменений 
психических состояний, а также психомоторные возможности солдат с диагно-
зом ПТСР. В процессе экспериментальных и практических работ выявлены 
некоторые психологические особенности и закономерности протекания ПТСР, 
которые присущи раненным и ампутированным солдатам. 

В процессе практических работ, в зависимости от характера физической 
травмы, уточняются специфические реакции индивидуальных психологичес-
ких проявлений субьективных способов контроля и оценки психических 
состояний. В зависимости от характера травмы (нижних или верхних конеч-
ностей) дифференцируются субъективные отношения и специфические осо-
бенности солдат к самоуправлению и самопроявлению. Благодаря доступным 
психотехникам саморегуляции и особым физиотерапевтическим упражнениям 
и рекомендациям, обеспечивается результативность реабилитационных 
процессов общего и психического здоровья раненых солдат. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: traumatic condition, traumatic factors, post-traumatic stress 

disorders, general and mental health, psychological support 
War, in its destructive and brutal character, greatly effects on the psychology 

and brings physical and psychological traumas on the health condition of war 
participants. Psychological changes are basically introduced in the way of post-
traumatic stress. It often flows in the hidden way making influence on the 
functional possibilities of the traumatic person. It is especially problematic for the 
wounded soldiers with amputated limbs to overcome the post-traumatic situation.    
The article discusses the peculiarities of changes in the psychophysiological 
characteristics of the mental health of wounded soldiers of the second Artsakh war. 
Through the experiment the specific factors influencing the psychology and health 
of soldiers during the military actions at the moment of wounding are exposed. The 
extreme moments of traumatic events are presented here, which dominate the 
impressions, note troubles and impressions in dangerous situations and etc. In the 
same way the dynamics of changes in the psychological states is studied, as well as 
psycho-motoric possibilities of the soldiers with post-traumatic diagnosis. In the 
process of experimental and practical investigations we also reveal some 
psychological peculiarities and regularities of leakage of post-traumatic treatment, 
which are typical to wounded and amputated soldiers. 

In the process of practical work, depending on the nature of the physical 
trauma, the specific reactions of individual psychological manifestations of 
subjective methods of monitoring and assessing mental states are specified. 
Depending on the nature of the injury (lower or upper extremities), subjective 
attitudes and specific features of soldiers towards self-government and self-
manifestation are differentiated. Thanks to the available psycho-technics of self-
regulation, developed special physiotherapeutic exercises and recommendations, the 
effectiveness of the rehabilitation processes of the general and mental health of 
wounded soldiers is ensured. 
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: пандемия, дистанционный формат, “Перевернутый 
класс”, цифровое обучение, испытание, образовательное сообщество, 
саморегуляция, интегрирование 

ВведениеВведениеВведениеВведение 
Данная статья посвящена актуальной проблеме мирового образова-

тельного сообщества — дистанционному и / или онлайн обучению. 
Основной задачей статьи является выявление положительных и отрица-
тельных сторон нового формата обучения, а также на основе сравнитель-
ного метода обоснованное подтверждение права дистанционного и/или 
онлайн обучения называться формой обучения будущего. В статье приве-
дены основные стратегии развития дистанционного обучения, образова-
тельные платформы и инструменты, с помощью которых стало возможно 
проведение данного типа обучения, а также показаны отличия дистан-
ционного обучения от традиционного. Особый акцент сделан на выявле-
ние проблем, связанных непосредственно с обучающимися и преподава-
телями в дистанционном обучении. Сделан вывод о том, что дистанцион-
ное и / или онлайн обучение может рассматриваться как самостоятельная 
форма обучения, но которая, несмотря на существенные отличия и 
преимущества, не сможет полностью заменить традиционное обучение. 

ПроблемаПроблемаПроблемаПроблема 
В 2020 году весь мир и все мировое образовательное сообщество 

пережили потрясение в виде пандемии коронавируса. За очень короткий 
промежуток времени предстояло перейти к новым формам и методам 
обучения, реализация которых была связана с решением ряда проблем. 
Некоторые университеты вынуждены были приостановить свою работу на 
неопределенный срок из-за отсутствия информационно-технологической 
инфраструктуры как для студентов, так и для преподавателей. Кроме того, 
график проведения работ за семестр и в целом за весь учебный год 
оставался неопределенным, поскольку преподавание некоторых 
дисциплин можно было осуществить в дистанционном формате, в то время 
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как для других предметов и специализаций это было невозможно. 
Переход на новый уровень обучения стал своего рода испытанием как 

для преподавателей, так и для учащихся. Недостаточная подготовленность, 
нехватка навыков для работы с новейшими технологиями как со стороны 
преподавателей, так и учащихся требовали ускоренной переподготовки 
профессорско-преподавательского состава и внедрения онлайн-курсов на 
определенных образовательных платформах. Нарушение естественного 
протекания процесса обучения, вынужденный переход на дистанционное 
или альтернативные формы обучения, чрезмерная физическая нагрузка, 
отсутствие режима дня, постоянные проблемы с качеством Интернета, 
дополнительные финансовые затраты повлияли на снижение мотивации и 
вовлеченность студентов в процесс обучения [5]. 

Еще в 2018 г. в Линчепингском университете (Швеция) был организо-
ван курс подготовки и повышения квалификации «Active Learning in the 
Flipped Classroom» в рамках PRINTeL-проекта, где участникам были 
представлены возможности, широко распространенных в то время на 
Западе e-Learning, Flipped Classroom, Padlet и других платформ и цифровых 
инструментов, которые были и/или могли быть использованы для 
организации и проведения процесса обучения в электронной форме 
посредством Интернет-сети. 

Объективности ради надо сказать, что мы, специалисты из разных 
стран постсоветского пространства, дискутировали о том, как и когда 
цифровые технологии изменят структуру современного образования, как 
они повлияют на общие представления об обучении, на механизмы обще-
принятого стандарта, и, конечно же, каким будет фидбэк действующего 
образовательного сообщества и всей системы на цифровой вызов. Такие 
сомнения охватили нас, когда мы приступили к обучению системы 
дистанционного образования Moodle. 

Курсы повышения квалификации и переподготовки, а в дальнейшем и 
сама практика показали, что система e-Learning может довольно эффек-
тивно использоваться при смешанном обучении. Преимущества системы e-
Learning неоспоримы: в частности, это доступ через Интернет к электрон-
ным курсам по каждой дисциплине из любой точки местоположения; 
эффективная обратная связь преподавателя с учащимися; возможность 
обучения без отрыва от самого процесса обучения; высокое качество 
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учебных материалов, ресурсов и курсов, созданных высококвалифициро-
ванными специалистами; использование таких новейших технологий, 
цифровых инструментов, платформ как: lackboard, Flipped Classroom, Open, 
Moodle, а также программ, обеспечивающих возможность совместной 
работы в режиме онлайн (Skype, Zoom и т. д).  

Следует отметить, что среди приведенных систем дистанционного 
образования самой распространенной на сегодняшний день в армянских 
вузах является система Moodle, которая имеет большое количество 
пользователей и разработчиков. Система электронного обучения Moodle 
относится к классу LMS (Learning Management System – система управления 
обучением). В нашей стране подобное программное обеспечение называют 
также системой дистанционного обучения (СДО), т. к. именно при помощи 
подобных систем во многих вузах организовано обучение по данному типу. 
Moodle – это свободное программное обеспечение с лицензией GPL 
(General Public License – лицензия на свободное программное обеспечение), 
что дает возможность бесплатного использования системы, а также ее 
беспроблемного изменения в соответствии с нуждами образовательного 
учреждения и интеграции с другими продуктами. Moodle – аббревиатура от 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) [1]. 

Переход от офлайн-формата на дистанционное и/или онлайн-
обучение во время пандемии стало возможным благодаря быстрому 
внедрению преподавателей и учащихся в систему Moodle. Работа была не 
из легких. С одной стороны, сроки внедрения курсов, с другой стороны – 
скептическое, а подчас и негативное отношение преподавательского 
состава к происходящему. 

Работа с платформой показала, что одна из самых сильных сторон 
Moodle – широкие возможности для коммуникации. Система поддержи-
вает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и сту-
дентом, так и между самими студентами. Данная способность системы 
Moodle является одной из ее преимуществ в условиях разный локдаунов 
или пандемий. 

Говоря о достоинствах Moodle, в первую очередь, надо отметить 
некоторые инструменты и сервисы, которые и делают платформу легко 
оперируемой. Так, например, сервис рассылки позволяет оперативно 
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информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих 
событиях. Использование инструмента «форум» дает возможность органи-
зовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно прово-
дить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы 
любых форматов. Есть функция оценки сообщений и преподавателями, и 
студентами. Чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в 
режиме реального времени. Сервисы «Обмен сообщениями», «Коммен-
тарий» предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя 
и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных 
проблем [2]. 

 Важной особенностью Moodle является то, что система создает и 
хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, оценки 
и комментарии преподавателя к работам, сообщения в форуме. Преподава-
тель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оцени-
вания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 
Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, 
время их учебной работы в сети.  

Для практических и лабораторных работ особое значение имеет 
внедрение тестов в систему. Тесты могут проводиться в режиме онлайн (на 
компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается системой 
автоматически) и в режиме офлайн (оценку результатов осуществляет 
преподаватель с комментариями, работой над ошибками). Стоит отметить, 
что обе формы тестирования были успешно апробированы в Ванадзорском 
государственном университете имени О. Туманяна и получили большую 
популярность среди преподавателей-проработчиков, однако, на первой 
стадии использования платформы предпочтение было дано офлайн-
тестам, т.к. онлайн-тесты достаточно трудоемкие и требуют больших 
усилий, времени и терпения. 

Мы совместно с группой коллег, помимо вышеуказанной платформы, 
во время проведения лекционных занятий довольно продуктивно 
использовали модель «Перевернутая классная комната» («Flipped 
Classroom»). В одной из наших статей мы подробно описали суть, положи-
тельные стороны и проблемы, связанные с моделью «Flipped Classroom». 
Стоит напомнить, что в основе модели «Перевернутая классная комната» 
лежит идея о том, что традиционное обучение представляется в «перевер-
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нутом» виде: иными словами, работа, обычно проводимая в классе, 
«переворачивается» или меняется местами с той работой, которую ученики 
выполняют вне урока. Таким образом вместо того, чтобы слушать лекцию в 
аудитории, а затем дома работать над решением поставленных задач, 
студенты читают предложенную преподавателем литературу по теме и 
усваивают материал данной лекции с помощью видеороликов дома, а в 
аудитории под руководством преподавателя участвуют в решении, анализе 
и обсуждении возникших проблем [2].  

Однако даже при явной поддержке модели «перевернутого класса» в 
вузах, нельзя не отметить одно из серьезных препятствий внедрения 
данной модели в действительность. В первую очередь, речь идет о 
колоссальной дополнительной нагрузке для преподавателей. Для 
подготовки качественных видеоматериалов преподаватель должен не 
только обработать значительное количество информации, но и качест-
венно ее оформить. Часто возникают трудности из-за нехватки достаточ-
ных знаний и опыта в области применения информационных технологий. 
Второе препятствие связано с техническим оснащением вуза. Для 
«перевернутого» обучения необходимо соответствующее техническое 
оснащение всех аудиторий, а также личного информационного прост-
ранства педагога и студентов, наличие постоянного доступа в Интернет, но 
даже в этом случае никто не застрахован от «сбоев» в работе техники. 

Наконец, нельзя забывать об учащихся, у которых при возникновении 
вопросов нет возможности непосредственно задавать их учителю. Непони-
мание учебного материала может привести к снижению мотивации и 
пассивности во время урока. 

 Таким образом, можно смело заявить, что дистанционное и/или 
онлайн-обучение с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в период пандемии помогло предотвратить полную парализа-
цию образовательного процесса.  

Сравнительный анализ дистанционного и традиционного обученийСравнительный анализ дистанционного и традиционного обученийСравнительный анализ дистанционного и традиционного обученийСравнительный анализ дистанционного и традиционного обучений    
 Несмотря на все достоинства дистанционного и /или онлайн обуче-

ния, следует отметить ряд проблем и недостатков, которые были выявлены 
на практике, а более детально обсуждены участниками PRINTeL Project 
Training-of-trainers course “Designing Meaningful Online Learning”, 
организованном Линчепингским университетом в онлайн-формате. К 
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глобальным проблемам можно отнести следующие: качество онлайн-
курсов, правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуальной 
собственности, кадровые проблемы в связи с подготовкой преподавателей, 
отсутствие определенной структуры или системы в некоторых вузах, 
неготовность или нежелание преподавателей к освоению тех или иных 
технологий цифрового обучения. Однако самой главной проблемой, на 
наш взгляд, является проблема разрыва существующих социальных связей, 
общения между учащимися и преподавателями, которые приобретают 
новый формат. 

Естественно, с помощью сравнительного анализа можно говорить о 
достоинствах и недостатках дистанционного и/или онлайн-обучения, но 
правильно ли в целом сравнивать онлайн и офлайн виды обучения? 
Неоспоримо одно: у обоих форматов есть свои плюсы, но продуктивность 
и эффективность будет совершенно разной для каждого конкретного 
случая. В обоих случаях, без сомнения, результат зависит от контекста, 
предмета, целей и задач обучения, профессиональной подготовки препо-
давателя, личных качеств, в особенности, степени мотивации и заинтере-
сованности учащихся, качества реализации учебного продукта, а также 
различного рода косвенных, менее очевидных факторов. 

Начнем с того, что ни очное «face to face» образование, ни онлайн-
образование далеко не всегда указывают на качество образования: в вузах 
нередко можно встретить «педагогов», далеких от преподавательской 
деятельности, вместе с тем существует множество онлайн-курсов, которые, 
по сути, может запустить любой человек, независимо от его экспертного 
уровня. В период пандемии и самоизоляции на второй план отошли 
проблемы, связанные с отсутствием ценного контента, бессистемность 
курсов, зачастую низкое качество материалов, тотальное непонимание 
даже базовых принципов обучения и т.д. Было очевидно, что 
определенная платформа или инструменты не могли решить все 
проблемы, что и доказывало не безупречность такого рода обучения. 

Проведя параллель между традиционным преподаванием и дистан-
ционным онлайн-обучением, можно отметить, что в традиционной модели 
знание уже в структурированном, готовом виде передается студентам в то 
время, как, например, «перевернутое» обучение требует активного участия 
студента в поиске, осмыслении, переработке учебных материалов для их 
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дальнейшего практического применения. Сам факт активного участия 
стимулирует интерес к изучаемому предмету, провоцирует студента к 
самостоятельному мышлению, расширению границ познания предмета. 
Однако практика показала, что студенты, особенно с низким уровнем 
подготовки и успеваемости, проявляют неумение и нежелание системати-
чески и самостоятельно выполнять домашние задания. В этом контексте 
особенно подчеркивается целесообразность использования «переверну-
того» обучения, которое предусматривает значительное увеличение объема 
самостоятельной работы студентов, что, в свою очередь, требует высокой 
мотивации, самостоятельности, саморегуляции, а также использования 
междисциплинарных знаний и навыков [3]. 

 При традиционном процессе обучения «face to face» преподаватель 
получает обратную связь сразу же, реагирует на нее, без промедления 
перестраивает учебный материал, имеет возможность сделать этот 
материал более доступным, что в условиях онлайн-образования нереали-
зуемо.  

Что касается роли преподавателя, как основного носителя нравствен-
ных ценностей и идеалов, как источника прямого воздействия на 
учащегося, то ни одна компьютерная программа или система не сможет 
заменить ее.  

ВыводыВыводыВыводыВыводы    
Таким образом, проанализировав и обобщив выше представленные 

определения, концепции, результаты сравнительного анализа двух типов 
обучения, можно определенно отметить особо яркую характеристику 
дистанционного и/или онлайн обучения. Ниже представлены некоторые 
из них: 

▪ нет необходимости посещать учебное заведение, что ведет к 
сокращению финансовых расходов; 

▪ дистанционная форма позволяет получать образование, не зависимо 
от возраста; 

▪ обучающиеся участвуют в организации процесса, что естественно 
повышает уровень ответственности и саморегуляции; 

▪ повышенное участие студентов на уроках, т.к. нет проблем с 
транспортом, передвижением из места в место; 

Безусловно, есть и определенные «минусы»: 
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▪ отсутствует “живой” контакт между преподавателем и студентами; 
▪ не все студенты осознают значимость самостоятельной работы. 
Некоторые лишены мотивации, что иногда воспринимается как 
постоянный контроль со стороны 

▪ подготовка и переподготовка кадров, внедрение курсов, ведение 
онлайн обучения связано с большими финансовыми затратами.  

Принимая во внимание всю сложность ситуации, связанную с 
возвращением к офлайн-обучению, не исключено, что именно сейчас 
складываются наиболее благоприятные условия для выработки комплекс-
ных стратегий развития образования, на основе интегрированного 
использования навыков, приобретенных в условиях онлайн- и офлайн-
форматов. 
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Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը 
համաճարակի ժամանակհամաճարակի ժամանակհամաճարակի ժամանակհամաճարակի ժամանակ    

ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... համաճարակ, հեռավար ձևաչափ, «Շրջված 
դասարան», թվային ուսուցում, փորձարություն, կրթական համայնք, 
ինքնակարգավորում, ինտեգրում 

Սույն հոդվածում փորձ է արված մատնանշելու որոշ գլոբալ 
խնդիրներ, որոնց բախվել է համաշխարհային կրթությունը COVID-19 
համաճարակի ժամանակ: 

Ուսանողների և դասախոսների համար տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով որոշ 
համալսարաններ ստիպված էին անորոշ ժամանակով դադարեցնել 
իրենց աշխատանքը: Անհասկանալի էր, թե ինչպես կարելի է իրականաց-
նել ուսումնական ծրագրերում առաջադրված խնդիրները, քանի որ որոշ 
առարկաներ/ի դասավանդումը հնարավոր էր կազմակերպել հեռավար 
ձևաչափով, ինչը այլ առարկաների և մասնագիտությունների համար 
բացարձակապես անհնար էր: 

Կրթության նոր մակարդակի անցումը մարտահրավեր դարձավ ինչ-
պես դասավանդողների, այնպես էլ ուսանողների համար: Հմուտ պրոֆե-
սորադասախոսական կազմի և ուսանողների պակասը (նորարարական 
թվային տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու տեսակետից), արդեն առկա 
դասընթացների հարմարեցումը կրթական նոր իրավիճակին, ուսումնա-
կան որոշակի հարթակներում առցանց դասընթացների հրատապ ներ-
բեռնումը, ուսուցման բնական գործընթացի խաթարումը, ֆիզիկական 
մեծ ծանրաբեռնվածությունը, առօրյայի խախտումը, համացանցային 
կապի որակի հետ կապված մշտական խնդիրները, ֆինանսական հավել-
յալ ծախսերը հանգեցրին ուսանողների մոտիվացիայի և ուսումնական 
գործընթացում ներգրավման նվազեցմանը: 

Այնուամենայնիվ, չնայած գերազանցապես բացասական վերաբեր-
մունքին՝ հեռավար և (կամ) առցանց կրթությունը կրթական թվային հար-
թակների և գործիքների լայն հնարավորություններով նպաստեց ուսում-
նական գործընթացի ամբողջական կաթվածը կանխելուն: 
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The Effectiveness of the Newest Educational Technologies The Effectiveness of the Newest Educational Technologies The Effectiveness of the Newest Educational Technologies The Effectiveness of the Newest Educational Technologies     
during the Pandemicduring the Pandemicduring the Pandemicduring the Pandemic    

Arakelyan AnnaArakelyan AnnaArakelyan AnnaArakelyan Anna    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: pandemic, distance format, “Flipped classroom”, digital 
learning, challenge, educational community, self-regulation, integration 

The present article is an attempt to point out some global problems the 
world education has faced during pandemic COVID-19. 

Some universities were forced to suspend their work for some indefinite 
time because of the lack of information technology infrastructure for both 
students and teachers. It was not clear how to realize the objectives put forward 
in the academic syllabus since some disciplines could be conducted in a distance 
format, while for other subjects and specializations it was impossible.  

The transition to a completely new level of education became a challenge 
for both teachers and students. Lack of the skilled professorial staff and students 
to work with the innovative digital technologies, urgent release of online 
courses on certain educational platforms, adaption of already existed ones to the 
new educational situation, disruption of the natural learning process, excessive 
physical activity, destroy of a daily routine, constant problems with the quality 
of the Internet, additional financial expenses resulted in the decrease in 
motivation and involvement of students in the learning process.  

However, despite mostly negative attitudes and opinions distant and /or 
online education with its wide range of digital platforms and tools helped 
prevent the complete paralysis of the educational process. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    09.09.09.09.09.09.09.09.2022022022021111    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    02.11.02.11.02.11.02.11.2022022022021111    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 373.3 

ԿրտսերԿրտսերԿրտսերԿրտսեր    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների    բարոյաբնապահպանականբարոյաբնապահպանականբարոյաբնապահպանականբարոյաբնապահպանական    
դաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունը    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում    

ԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյան    ՀաՀաՀաՀայարփիյարփիյարփիյարփի        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բարոյական գիտակցություն, բնապահպա-
նական վարքագիծ, գոյապահպան գիտակցություն, բնապահպանական 
մշակույթ 

ՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածիՀոդվածի    նորույթընորույթընորույթընորույթը:::: Մարդու կեցության միջավայրի` հենց մարդու 
կողմից ստեղծած բնապահպանական աղետի, մարդու գոյությանը սպառ-
նացող գլոբալ տաքացման, բնական ռեսուրսների սպառման վտանգի, 
շրջակա միջավայրի աղտոտման, դրա հետևանքների և մարդկային 
առողջության խնդիրների էլ ավելի առարկայական դառնալն է պահան-
ջում բարձրացնել մարդկության, նրա վաղ տարիքի` կրտսեր դպրոցա-
կանների բնապահպանական գիտակցությունը։  

Կրտսեր դպրոցականների բարոյաբնապահպանական դաստիարա-
կությունը մշտապես գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Այս խնդիրը 
հատկապես արդիական է որոշ ահազանգերի արձանագրման արդյուն-
քում։ Այդպիսի մի ազդակ եղավ վերջին տարիներին մարդկային միլիո-
նավոր կյանքեր խլած համավարակի՝ աշխարհով մեկ տարածումը: 

«Մարդը և աշխարհը» կրթական ոլորտում բնապահպանության գոր-
ծառույթի իրականացումը կապված է կրտսեր դպրոցականների կողմից 
բնապահպանական մշակույթի տարրերի յուրացման, առողջության և 
առողջ ապրելակերպի գիտակցման, շրջակա բնության վիճակից կյանքի 
կախվածության հետ, այսինքն՝ կրտսեր դպրոցականների բնապահպա-
նական կրթությունը նպատակ ունի դաստիարակել շրջակա աշխարհը 
հասկանալու և սիրելու, դրան խնամքով վերաբերվելու ունակություն։ 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը։։։։    Պատմական բոլոր ժամա-
նակներում հասարակության մեջ եղել են բարոյական նորմեր և կանոն-
ներ, որոնք որոշում են մարդկանց վարքը։ Այդ առումով ավելի է կարևոր-
վում մարդու միջավայրի պահպանումն ու զարգացումը։ Որոշ երկրնե-
րում բնապահպանական կրթության ու դաստիարակության հայեցակար-
գում ռազմավարական խնդիր է ճանաչվում անհատի բնապահպանական 
մշակույթի ձևավորումը` որպես բնության հետ մարդու փոխգործակցու-
թյան կարգավորման ձև։ Ուստի կրտսեր դպրոցականների բնապահպա-
նական գիտակցության ձևավորմանն ուղղված կրթական աշխատանքի 
կատարելագործումն առաջնային է տարրական դպրոցի համար։  
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Վերջին տարիներին գիտության նվիրյալների և ուսուցիչների ուշադ-
րությունը բնապահպանական կրթության հիմնախնդիրների նկատմամբ 
մեծացել է։ Բնապահպանական կրթության միջոցների, ձևերի և 
մեթոդների բնութագրեր են տրվել հոգեբանների և մանկավարժների աշ-
խատանքներում, սակայն բարոյական դաստիարակության իրականա-
ցումը դպրոցական պրակտիկայում բավականաչափ զարգացած չէ։  

Հոդվածի նպատակն է`  
ա) բացահայտել «բարոյական և բնապահպանական դաստիարա-

կություն» հասկացության էությունը. 
բ) որոշել կրտսեր դպրոցականների բարոյական և բնապահպանա-

կան դաստիարակության իրականացման արդյունավետ միջոց-
ները, մեթոդները և մեթոդիկաները։  

Մարդկության նոր հարաբերությունների դարաշրջանը պահանջում 
է ոչ միայն նրա վարքագծի, այլև արժեքային կողմնորոշումների փոփո-
խություն։ 

Կրտսեր դպրոցականների տարիքը անհատի բարոյաբնապահպա-
նական հիմքերի ձևավորման փուլն է, որի դրսևորումներն ունեն իրենց 
առանձնահատկությունները։ Դրանք արժեքավոր են անհատի բնապահ-
պանական դաստիարակության գործում։ Այս փուլում տեղի է ունենում 
որակական թռիչք, որը որոշում է ապագայում անձի բնապահպանական 
դաստիարակության զարգացման գործընթացը և, ամենակարևորը, 
գիտակցական ճիշտ վերաբերմունքի ձևավորումը։  

Այս առումով կարևոր են դպրոցի առջև ճիշտ դրված խնդիրները. 
1. Բնապահպանական մշակույթի ձևավորում: 
2. Բնության հետ մարդու հարաբերությունների ներդաշնակության 

մշակույթի ձևավորում: 
3. Մարդակենտրոն գործոններից (թափոններ, աղտոտում, չարաշա-

հում, անտառահատում, չգիտակցված միջամտություն և այլն) 
բնության պաշտպանության մշակույթի ձևավորում։  

4. Բարոյաբնապահպանական կրթություն (աշակերտի համակող-
մանի զարգացում, խելամիտ սպառում): 

Բնապահպանական կրթության համակարգը մարդու մշակույթի ան-
բաժանելի մասն է, ուստի անձի ողջ կյանքում պետք է տեղի ունենա 
կյանքի մշակույթի ձևավորման և զարգացման գործընթաց` հավասարա-
կշռության և սիմբիոզի ամբողջական պահանջների հասնելու համար [3]:  

Դպրոցականների բնապահպանական մշակույթի ձևավորման նպա-
տակը բնության հանդեպ պատասխանատու վերաբերմունք դաստիարա-
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կելն է։ Դրան կարելի է հասնել դպրոցի նպատակաուղղված, համակարգ-
ված աշխատանքի շնորհիվ, շրջակա միջավայրի արժեքային կողմնորո-
շումների, դրանց ուսումնասիրության և պաշտպանության հմտություն-
ների ու կարողությունների ձևավորմամբ։ Բարոյական կրթությունը 
անհատի համակողմանի զարգացման հաղորդիչ գործոն է։ Մարդու 
բարոյական և հոգևոր արժեքները նրա կարևոր ձեռքբերումն են, ուստի 
մարդուն գնահատում են ըստ բարոյական արժեքների ձևավորման 
աստիճանի։  

Ըստ Ի. Ֆ. Խառլամովի`բարոյական դաստիրակությունը գործընթաց 
է, որն ուղղված է երեխայի անհատականության ամբողջական ձևավոր-
մանն ու զարգացմանը, երբ բարոյական դաստիարակությունը միավո-
րում է հայրենասիրական, բնապահպանական, գեղագիտական դաս-
տիարակությունը [5, 519]։  

Բարոյաբնապահպանական կրթությունը՝ որպես աշխարհը հասկա-
նալու միջոց, ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում շրջակա իրականության 
զարգացման ու փոխակերպման գործում, սրանով իսկ դպրոցականների 
բարոյաբնապահպանական դաստիարակությունը դպրոցի աշխատան-
քում առաջնահերթություն ունի։  

Բնության պատմության դասերին երեխաները պատկերացում են 
կազմում բնության փոփոխությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում 
մարդու ազդեցությամբ, համոզվում են բնությունը պաշտպանելու ան-
հրաժեշտության մեջ, ներգրավվում են իրագործելի բնապահպանական 
գործունեության մեջ։ Երեխաները ստանում են հատուկ գիտելիքներ մեզ 
շրջապատող բույսերի և կենդանիների մասին։ Մատչելի մակարդակով 
բացահայտվում են հասարակության ու բնության միջև առկա հակասու-
թյունները, ինչպես նաև դրանց լուծման ուղիները [3, 447]: 

Առաջին իսկ դասերից մարդը, բնությունը և հասարակությունը 
դիտարկվում են իրենց անբաժանելի, օրգանական միասնության մեջ: Սա 
հնարավորություն է տալիս դեռևս դպրոցական վաղ փուլերում երեխա-
ների մոտ ձևավորել շրջապատող աշխարհի, դրանում մարդու տեղի 
մասին ամբողջական բարոյահոգեբանական ըմբռնում: 

Բարոյական գիտակցությունը արտահայտվում է բարոյական հաս-
կացությունների ու համոզմունքների ձևով: Կարևորագույն բարոյական 
հասկացություններ են բարիքը, պարտքը, արդարությունը, խիղճը, 
պատիվը, երջանկությունը: Բարոյական հասկացության բովանդակու-
թյունը կապված է գնահատականի և արարքի, նրա դրդապատճառի հետ: 
Թեև բարոյականի հասկացության բովանդակությունը բացարձակ չէ, ժա-
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մանակ առ ժամանակ այն փոփոխելի է: Մարդու վարքը պայմանավոր-
ված է բարոյական նորմերով ու սկզբունքներով, որոնք կարգավորում են 
հասարակության մեջ մարդկանց հարաբերությունները:  

Բարոյական դաստիարակության տրամաբանական գործընթացի 
կարևոր խնդիրներից են սովորողների կողմից գիտելիքների տիրապե-
տումը և վարքի կանոնների ձևավորումը: Բնապահպանական դաստիա-
րակությունը բնապահապանական գիտակցության և վարքի միասնու-
թյունն է բնության հետ: Այսինքն՝ բնապահպանական դաստիարակու-
թյունը բարոյական դաստիարակության բաղադրամասն է:  

Կրտսեր դպրոցականների շրջանում բնապահպանական հասկացու-
թյունների ձևավորումն իրականացվում է առաջադրանքների օգնու-
թյամբ, որոնց նպատակահարմար է բնապահպանական կողմնորոշում 
տալ: Առաջադրանքները պետք է բացահայտեն ոչ միայն օրգանիզմների 
կապերը շրջակա միջավայրի հետ, այլև մարդու: Արդյունքում սովորող-
ներն ավելի հաճախ ինքնուրույն որոնում կիրականացնեն, կտիրապե-
տեն գործնական հմտությունների: Եթե երեխան հասկանա, որ իր բարե-
կեցությունը, վաղվա օրը, հարազատների երջանկությունը կախված են 
օդի ու ջրի մաքրությունից, առվակի ու սոճու կոնկրետ օգնությունից, նա 
կհամալրի բնության պաշտպանների շարքերը՝ որպես բնության ընկեր: 

Բնապահպանական հիմնախնդրի ձևավորման փուլում հատուկ դեր 
ունեն մեթոդները, որոնք խթանում են սովորողների ինքնուրույն գործու-
նեությունը: Հանձնարարականներն ու խնդիրներն ուղղված են հասարա-
կության և բնության փոխգործակցության հակասության բացահայտ-
մանը, խնդիրների ձևավորմանը և նոր գաղափարների ծագմանը՝ լուծելու 
ուսումնասիրվող առարկայի խնդիրը: Խթանվում են ուսումնական գոր-
ծունեության քննարկումները` հնարավորություն տալով բացահայտելու 
սովորողների վերաբերմունքը առաջացած խնդիրների, հնարավորու-
թյունների որոնման կապակցությամբ:  

Հնարների տեսական հիմնավորման փուլում հասարակության և 
բնության ներդաշնակ փոխներգործման կապերի առթիվ ուսուցիչը 
դիմում է պատմությանը, ինչը թույլ է տալիս ներկայացնել բնության 
պահպանման գիտական հիմունքներ: ճանաչողական գործունեությունը 
խթանում է բնապահպանական իրավիճակների ձևավորման բարոյական 
ընտրություն, որոնք ձևավորում են արժեքավոր կողմնորոշումներ, զար-
գացնում են դպրոցականների հետաքրքրությունները և պահանջները: 
Ակտիվանում է զգացմունքները և պահանջմունքները գեղագիտորեն ար-
տահայտելու պահանջը (նկար, պատմվածք և այլն):  
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Վերջին տարիներին հաճախ են հակադրում ավանդական և ինտե-
րակտիվ մեթոդները: Այս հակադրությունը կատարվում է այն համա-
տեքստում, որ ինտերակտիվ և աշակերտակենտրոն մոտեցումները 
բացարձակապես արդյունավետ են, իսկ ավանդական և ուսուցչակենտ-
րոն մոտեցումները՝ անարդյունավետ: Այս մոտեցումը գիտականորեն 
հիմնավորված չէ: Ինտերակտիվ մեթոդներն անհրաժեշտ են աշակերտ-
ներին մոտիվացնելու, ուսուցումը հետաքրքիր ու մասնակցային դարձ-
նելու համար: Բայց այդ ամենը չի բացառում նաև ավանդական մոտե-
ցումները: Հարց ու պատասխանը, նյութը վերհիշելը, ամփոփելը, վար-
ժանքները, ուսուցչի բացատրական և լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
այսօր էլ կարևոր են ուսուցման համար: Բացի այդ՝ ինտերակտիվ ուսու-
ցումն իր թերություններն ունի: Թվում է, թե երեխաներն ակտիվ են, բայց 
վերջում պարզվում է, որ մնացորդային գիտելիքների մակարդակը ցածր 
է: Սա նշանակում է, որ նոր մոտեցումներում չպետք է լինի մեթոդների և 
հնարների հակադրում: Ուսուցման մեթոդներն ու հնարները պետք է 
ընկալել որպես գործիքներ, որոնց կիրառման մասին որոշումը կայաց-
նում է ուսուցիչը [1, 74]: 

Ուսուցման ժամանակակից և ավանդական մեթոդներից կիրառել 
կարելի է նրանք, որոնք թելադրում են ուսումնասիրության առարկան: 
Այդ մեթոդները պահանջում են ստեղծագործական մտածողության զար-
գացում՝ մարդու գործունեության հնարավոր հետևանքները կանխատե-
սելու կարողություն, որի համար ներգրավված են ինտելեկտուալ հմտու-
թյունների ձևավորումը ապահովող մեթոդիկաներ: 

Ուսուցիչների մեծամասնությունը նախապատվությունը տալիս է Ն. 
Ա. Ֆրոլովայի և Լ. Ս. Կվարցովայի մեթոդներին և մեթոդական հնարնե-
րին [4]: 

Դրանք են. 
▪ սովորողներին մղել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ գիտելիքների 
անընդհատ համալրմանը, որի համար պահանջվում են դերային 
խաղեր, զրույցներ, վիկտորինաներ, 

▪ ստեղծագործական մտածողության զարգացում (լաբորատոր 
աշխատանք, դիտումներ), 

▪ սովորողների ներգրավում պրակտիկ գործունեության մեջ (զրույց-
ներ, տեսաֆիլմեր և այլն): 

Այսպիսով՝ ճիշտ կիրառելով դաստիարակության տարբեր մեթոդ-
ներ՝ ուսուցիչը կարող է ձևավորել բնապահպանորեն գրագետ և բարոյա-
պես դաստիարակված անձնավորություն: 
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Բնության նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքը կարևոր 
բնութագիր է մարդու համար: Դա նշանակում է հասկանալ բնության 
օրենքները, որոնք որոշում են մարդու կյանքը. այն արտահայտվում է 
բնօգտագործման օրինական ու բարոյական սկզբունքների պահպան-
մամբ: 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը    
Հետազոտության օբյեկտը – բնապահպանական գիտելիքների ձևա-

վորման ընթացքը կրտսեր դպրոցականների մոտ: 
Հետազոտության առարկան – մանկավարժական պայմանների ձևա-

վորումը կրտսեր դպրոցականների մոտ շրջակա միջավայրի ուսուցմանն 
առընթեր: 

Հետազոտության խնդիրները. 
1. Հոգեբանամանկավարժական գրականության վերլուծության 

հիման վրա բացահայտել բնապահպանական գիտելիքները: 
2. Դիտարկել կրտսեր դպրոցականների բնապահպանական գիտե-

լիքների ձևավորման խնդիրը: 
3. Ուսումնասիրել կրտսեր դպրոցականների բնապահպանական 

գիտելիքների ձևավորման հնարավորությունները «Ես և շրջակա 
աշխարհը» առարկայի ուսուցման ժամանակ: 

4. Մշակել մեթոդիկաներ և բացահայտել 4-րդ դասարանցիների 
գիտելիքները և դրանց ձևավորման մակարդակը: 

Հետազոտության վայրը – Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան 
թիվ 23 հիմնական դպրոց: Վերլուծության համար ընտրվել է հարցարկ-
ման մեթոդը: Կրտսեր դպրոցականներին ուղղված «հարց-առաջադրանք-
ներին» պատասխանել են 43 աշակերտներ անհատապես: 

Հետազոտության ընթացքը – Նախապես պատրաստված հարցերը 
պարզաբանման նախապատրաստական աշխատանքներից հետո հենց 
դասարանում 30 րոպեում գրավոր պատասխաններ ստացան: 

Պարզվեց, որ աշակերտները պատասխանել էին չափօրինակի 
օգտին: 

Մյուսը` «Քարտի մեթոդիկան», ամփոփում է էքսկուրսիայի ընթաց-
քում սովորողների ձեռք բերած գիտելիքները և կողմնորոշում բնության 
հետ նրանց կապի ընթացքում: 

Քարտի մեթոդիկան: Էքսկուրսիա դեպի բնություն: 
Երեխաներին տրամադրվել են քարտեր, որոնք պարունակում են 

հետևյալ հարցերը. 
1. Ի՞նչը քեզ ուրախացրեց անտառում 
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2. Ի՞նչը քեզ տխրեցրեց անտառում: 
Նրանց պատասխանների հիման վրա ձևավորվում են կողմնորո-

շումներ: 
Սովորողները նկատում են ամեն ինչ` որ ծառերը բարձր են, որ բույ-

սերի շատ տեսակներ կան, որ պտուղներ կան: Սակայն նրանց մտահո-
գեց բնության նկատմամբ մարդու ուշադրության պակասը, որ հատված 
ծառեր շատ կան, որ անտառի նկատմամբ խնամք է պետք, իսկ իրենք 
կարող են մատնացույց անել և հարցը խնամատարության ուղղել: Նրանք 
պատրաստ են դառնալ կրտսեր բնապահպաններ: Սա նշանակում է, որ 
կրտսեր բնապահպանները իրենց քաղաքի, իրենց բնության տերն են: 

Այսպիսով` «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի ուսումնասիրու-
թյան արդյունքում կրտսեր դպրոցականները տիրապետում են ծրագրա-
յին անհրաժեշտ գիտելիքների: 

Վերլուծության միջոցները և ձևերը հաստատեցին, որ էքսկուրսիան 
անհրաժեշտ բաղադրիչ է, և սովորողները հաճախ պետք է լինեն բնու-
թյան մեջ ու գործնականորեն ստուգեն իրենց գիտելիքները կամ նոր 
բացահայտումներ անեն ուսուցման շրջանակներում: 

    
ՀարցմանՀարցմանՀարցմանՀարցման    մեթոդմեթոդմեթոդմեթոդ    

 ՀարցՀարցՀարցՀարց----առաջադրանքներ առաջադրանքներ առաջադրանքներ առաջադրանքներ ((((մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա))))    ՉՉՉՉափօրինակափօրինակափօրինակափօրինակ    

1 Անտառը. 
ա) կենդանիների տունն է – 39 
բ) մարդու ապրուստի միջոց է – 3 
գ) հանգստի գոտի է – 1 

ա) կենդանիների տունն է 

2 Հողը. 
ա) ոչ մի օգուտ չի տալիս – 2 
բ) մարդուն սնունդ է տալիս – 20 
գ) բույսերի աճման վայրն է – 21 

բ) մարդուն սնունդ է 
տալիս 
 

3 Ո՞ր պնդումն է ճիշտ. 
ա) Մարդը և բնությունը միմյանց հետ կապ 
չունեն – 4 
բ) Մարդը բնության մի մասն է – 36 
գ) Մարդը բնության արքան է – 3 

բ) մարդը բնության մի 
մասն է 

4 Ո՞ր գործողությունն է սխալ. 
ա) ջրի խնայում – 6 
բ) անտառահատում – 28 
գ) թափառող կենդանիների խնամք – 9 

բ) անտառահատում 
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5 Կենդանիների մասին ի՞նչն է ընդունելի. 
ա) բնության սանիտարներ են – 13 
բ) նրանցից ստանում ենք հագուստ – 6 
գ) բնության մասնիկն են – 24 

գ) բնության 
 մասնիկն են 

6 Ի՞նչ դեր ունեն բույսերը մարդու կյանքում. 
ա) դեղաբույսեր են – 7 
բ) թունավոր են – 13 
գ) թթվածնի աղբյուր են – 23 

գ) թթվածնի աղբյուր են 

 
ՔարտերիՔարտերիՔարտերիՔարտերի    մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա        

Ի՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչը    քեքեքեքեզզզզ    ուրախացրեցուրախացրեցուրախացրեցուրախացրեց    անտառումանտառումանտառումանտառում    Ի՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչըԻ՞նչը    քեզքեզքեզքեզ    տխրեցրեցտխրեցրեցտխրեցրեցտխրեցրեց    անտառումանտառումանտառումանտառում    

1. Այն, որ բարձր ծառեր կան – 15 
2. Որ բույսերի շատ տեսակներ կան  

  – 21 
3. Այն, որ շատ պտուղներ կան – 7 

1. Որ շատ ծառեր էին կտրված – 11 
2. Որ հեռացել է մեր բնակավայրից 
   – 24 
3. Որ խնամք չկա անտառների 

նկատմամբ – 8 

Ուզու՞մ ես դառնալ կրտսեր 
բնապահպան 

Ի՞նչ կանեիր անտառի համար 

1. Այո – 26 
2. Ոչ – 4 
3. Երբ պատրաստ կլինեմ – 13 

1. Անտառը կհամալրեի նոր ծառերով 
  – 21 

2. Կմոտեցնեի մեր քաղաքին – 4 
3. Հազվագյուտ ծառերը կխնամեի – 18 

    
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Հոդվածում քննության է առնվել կրտսեր դպրոցականի բարոյաբնա-

պահպանական դաստիարակությունը ուսումնական գործընթացում: 
Բարոյաբնապահպանական դաստիարակության նպատակը կրտսեր 

դպրոցականի բնապահպանական գիտակցության, մտածելակերպի և 
բնության հանդեպ հոգատար ու պատասխանատու վերաբերմունքի ձևա-
վորումն է: 

Բնապահպանական դաստիարակության բարոյահոգեբանական 
արժեքները ընդգծվել են մարդու լինելության ժամանակներում բնության 
փիլիսոփայությունը վարքականոն դարձնելու, մարդու և բնական միջա-
վայրի միջև համակեցության բնահարմար փոխհարաբերություններ ձևա-
վորելու և ամեն տեսակի գոյություն գիտակցորեն արժևորելու համար: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքը անհատի բարոյաբնապահպանական 
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դրվածքի հիմքերի ձևավորման փուլն է, որի դրսևորումներն ունեն իրենց 
առանձնահատկությունները: 

Կրթության և դաստիարակության նպատակը անձի ներդաշնակ 
զարգացումն է: 

Լոկալ նյութերով համալրված և պատշաճ ներկայացված բնապահ-
պանական տեղեկատվությունը համոզմունք է զարգացնում բնությանը 
հրատապ օգնություն հասցնելու անհրաժեշտության հարցում` ցանկու-
թյուն առաջացնելով գոնե մասամբ փոխհատուցելու այն, ինչ երկար ժա-
մանակ վերցրել ենք բնությունից, մյուս կողմից` մարդուն զինում է 
անհրաժեշտ գիտելիքներով` բնության մարտահրավերներին դիմակայե-
լու համար: 

Բարոյաբնապահպանական դաստիարակությունը շրջակա միջա-
վայրի հանդեպ պատասխանատվության ձևավորումն է, որը կառուցվում 
է բնապահպանական հենքի վրա: Դա ենթադրում է բնօգտագործման 
բարոյական ու բնապահպանական սկզբունքների պահպանում: 

Ուսման ժամանակակից և ավանդական մեթոդներից կիրառելի են 
նրանք, որոնք թելադրում է ուսումնասիրության առարկան: Այդ մեթոդ-
ները պահանջում են ստեղծագործական մտածողության զարգացում` 
մարդու գործունեության հնարավոր հետևանքները կանխատեսելու 
կարողություն, որի համար կարևոր դեր ունեն ընտրված մեթոդները: 
Կրթության տարբեր մեթոդների ճիշտ կիրառմամբ ուսուցիչը կարող է 
ձևավորել բնապահպանորեն գրագետ և բարեկիրթ անհատականություն: 

Վերոնշյալ հայեցակարգով առաջնորդվելով` մեր հետազոտական 
աշխատանքում կիրառել ենք մեթոդիկաներ` բացահայտելու (հարցերի 
միջոցով և էքսկուրսիայի տպավորություններով), թե բնապահպանական 
ինչպիսի մոտեցում ունի կրտսեր դպրոցականը: 

Հետազոտվել է 43 աշակերտ` պատասխանելով հարցարկմանը, և 
իրենց գիտելիքներով հաստատել առարկայի պահանջվող ուսումնասիր-
վածությունը:  

Այսպիսով` կրտսեր դպրոցականների հետ տարվող աշխատանքի 
համակարգը ձևավորում է բնապահպանական գրագետ դրվածք և բարո-
յական սկզբունքներով անհատ: Եվ, եթե մարդը բնապահպանորեն 
կրթված է, ապա բնապահպանական վարքագծի նորմերն ու կանոնները 
ամուր հիմքեր կունենան: 
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В статье рассматривается нравственно-экологическое воспитание 
младшего школьника в процессе образования.  

Нравственно-психологические ценности экологического воспитания 
выделялись в процессе существования человека для морального воспри-
ятия философии природы, формирования подходящих взаимоотношений 
сосуществования между человеком и природной средой и для осмыс-
ленного оценивания любого образа жизни. 

Цель нравственно-психологического воспитания – формирование у 
младшего школьника экологического сознания и мышления, ответствен-
ного и заботливого отношения к природе. 

Младший школьный возраст является этапом заложения основ 
нравственно-экологической позиции личности, проявления которого 
имеют свои особенности. 

Цель образования и воспитания – гармоничное развитие личности. 
Пополненное локальными материалами и достойно представленная 

экологическая информация развивает убеждение о необходимости предос-
тавления быстрой помощи природе, пробуждая желание хотя бы частично 
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возмещать то, что долгое время забирали у нее. С другой стороны, надо 
вооружить человека необходимыми знаниями, чтобы устоять вызовам 
природы. 

Нравственно-экологическое воспитание – это формирование ответст-
венности за окружающую среду, которое строится на экологической 
основе. Это предполагает соблюдение нравственных и экологических 
принципов природопользования. Из современных и традиционных 
методов обучения применимы те, которые диктует предмет изучения. Эти 
методы требуют развития творческого мышления – умения прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека, для чего важную роль 
играют выбранные методы. 

При правильном применении различных методов воспитания педагог 
может сформировать экологически грамотную, вежливую личность. 

Руководствуясь изложенной концепцией, в своей исследовательской 
работе мы использовали методики, позволяющие выяснить (путем опросов 
и экскурсионных впечатлений), какой экологический подход у младших 
школьников. 

Были анкетированы 43 школьника, которые ответили на анкету и 
подтвердили обязательность изучения предмета. 

Таким образом, система работы с младшими школьниками 
способствует формированию экологически грамотной позиции и личности 
с нравственными принципами. А если человек экологически образован, то 
нормы и правила экологического поведения будут иметь прочную основу. 
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Key words: nature management, moral consciousness, ecology, ecological 
consciousness, ecological behavior, education of survival. 

The article examines the moral and environmental education of primary 
school students in the educational process. 

The moral and psychological values of environmental education have been 
emphasized in order to make the philosophy of natural behavior in human 
existence, to form the natural relations of coexistence between the humans and 
the natural environment, and to consciously value every kind of existence.  



– 481 – 
 

The goal of moral education is to develop elementary schoolchildren's 
environmental awareness, mindset, caring and responsible attitude towards 
nature. 

Junior school age is the stage of laying the foundations of an individual’s 
moral and environmental position, the manifestations of which have their own 
peculiarities. The purpose of education and upbringing is the harmonious 
development of an individual. Properly presented environmental information 
supplemented with local materials develops conviction in the need of providing 
urgent assistance to nature in order to bring up a desire to at least partially 
compensate what we have taken from nature for a long time, on the one hand 
and on the other hand, to equip a man with the necessary knowledge and to 
meet the challenges of nature. Ethical education is the formation of 
responsibility for the environment, which is built on an environmental basis. It 
presupposes the observance of moral and ecological principles of natural use of 
the modern and traditional teaching methods. These methods require the 
development of creative thinking, the ability to predict the possible 
consequences of human activity, for which the chosen methods play an 
important role. With the right application of different methods of education, 
the teacher can develop an environmentally literate, polite personality. Guided 
by the above-mentioned concept in our research work, we have used 
methodologies to find out (through questions and impressions) the kind of 
environmental approach that the primary school student has. 43 students were 
surveyed by answering the survey, and confirming the required study of the 
subject with their knowledge. Thus, the work system with primary school 
students develops an environmentally literate attitude, and creates an 
individual with moral principles. So, if a person is environmentally educated, 
then the norms and rules of environmental behavior will have a solid basis. 
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ՀՏԴ 37.018.26 

Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը 
սովորողների տնային աշխատանքներսովորողների տնային աշխատանքներսովորողների տնային աշխատանքներսովորողների տնային աշխատանքների պատրաստման գործումի պատրաստման գործումի պատրաստման գործումի պատրաստման գործում    

Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ     
Ասատրյան Նազելի Ասատրյան Նազելի Ասատրյան Նազելի Ասատրյան Նազելի     

    Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ինքնավերահսկողություն, վերարտադրություն, 
պահանջների համակարգ, գիտելիքների յուրացում, ուշադրության 
կենտրոնացում 

Տնային առաջադրանքները հսկայական դեր են խաղում սովորողի 
ինքնուրույն ուսուցման հմտությունների զարգացման գործում: Տնային 
պայմաններում սովորողի համակարգված աշխատանքը հանգեցնում է 
նրան, որ ուսման գործընթացը չի ծանրաբեռնում սովորողին. նա ձեռք է 
բերում տեղեկատվություն որոնելու հնարավորություն, հմտություններ, 
սովորում է գործը կատարել ինքնուրույն, արդյունավետ և ժամանակին: 
Համացանցային ռեսուրսների հմուտ օգտագործումը սովորողի մոտ 
բարձրացնում է սովորելու դրդապատճառները, տվյալ թեմայի վերաբեր-
յալ համապարփակ գիտելիքներ ձեռքբերելու, սիրած և նախընտրելի 
աշխատանքներ անելու ցանկությունը։    

    Հոդվածի արդիականությունըՀոդվածի արդիականությունըՀոդվածի արդիականությունըՀոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, թե 
որքանով է հաջողվում տնային առաջադրանքների պատրաստումը, որից 
հաճախ կախված է նաև ուսման հաջողությունը։ Տնային առաջադրանք-
ներ կատարելու ժամանակ ուսուցիչների և ծնողների աջակցության 
չափը, դաստիարակչական ներգործության ուղղորդումը մեծապես կախ-
ված են աշակերտի զարգացման մակարդակից, նրա տարիքից և ինքնու-
րույնության աստիճանից, ուսման նկատմամբ ունեցած իր վերաբերմուն-
քից, պատասխանատվության զգացումից և անհատական զարգացման 
այլ գործոններից։ 

 Ժամանակակից իրողությունները ուսուցիչներից և ծնողներից պա-
հանջում են խթանել սովորողի ճանաչողական հետաքրքրությունը, 
տվյալ առարկայի, թեմայի վերաբերյալ հնարավորինս շատ ինֆորմացիա 
ստանալու ցանկությունը, ինքնուրույնության զարգացումը, տոկունու-
թյան, դժվարությունները հաղթահարելու համառությունը և պատասխա-
նատվության մշակումը: Որպեսզի երեխան հաղթահարի ուսման դժվա-
րությունները, ծնողները երբեմն նրա փոխարեն կատարում են տնային 
առաջադրանքները։ Տնային ուսումնական աշխատանքը պետք է նպաս-
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տի ինքնուրույնության զարգացմանը, ստեղծագործական մտածողության 
միջոցով դժվարությունները հաղթահարելու կարողությանը, տնային 
առաջադրանքներ կատարելիս լավագույն տարբերակը գտնելու ցանկու-
թյանը: 

 Ծնողների օգնությունը չի ձևավորում մտածողության ինքնուրույնու-
թյունը, հանձնարարված առաջադրանքի համար պատասխանատվու-
թյուն կրելը, և, ի վերջո, աշակերտի մոտ առաջացնում է ծուլություն, ոչ թե 
ցանկություն՝ պատասխանատվություն կրել սովորելու, կատարած գոր-
ծողությունների և դրսևորած վարքի համար: Ինքնուրույն ձեռք բերված 
գիտելիքների կիրառման համար պայմանների ստեղծումը սովորողի` իր 
միջավայրում հաջողության հասնելու բանալին է` հմտություններն ու 
կարողությունները բարելավելու խթան:  

Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական Համաճարակի պայմաններում սովորողների տնային ուսումնական 
աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.աշխատանքներ կատարելու հիմնական թերություններն են.    

1. Դասագրքից սովորելու ժամանակ շատ աշակերտներ կիսամե-
խանիկորեն են կարդում ուսումնասիրվող նյութը, անգամ նախադասու-
թյան վերջավորություններին ուշադրություն չեն դարձնում, չեն փորձում 
առանձնացնել ուսումնասիրվող նյութում գլխավորը և, հետևաբար, չեն 
իրականացնում իրենց կողմից գիտելիքի յուրացման ինքնավերահսկո-
ղությունը։ 

2. Հաճախ հանդիպող թերություններից է աշխատանքային ժամա-
նակահատվածի կազմակերպման անկարողությունը։ Այն կապված է 
ինտերնետ տարածքում գայթակղիչ տեսահոլովակներով, համակարգչա-
յին խաղերով տարվելով, արդյունքում տնային աշխատանքի շտապողա-
կանությունն է դրսևորվում, ուսումնասիրված նյութի մակերեսային 
յուրացում։ 

3. Շատ դպրոցականներ գրավոր առաջադրանքները կատարում են՝ 
առանց նախօրոք տեսական նյութը յուրացնելու: Արդյունքում սովորող-
ները չեն ընկալում տեսական նյութի և գործնական վարժությունների 
միջև գոյություն ունեցող կապը: 

4. Էական թերությունները կապված են աշակերտներին տնային 
առաջադրանքներով ծանրաբեռնելու հետ: Առանձին ուսուցիչներ, իրենց 
առարկայի ոլորտում ձգտելով ապահովել սովորողների խորացված 
գիտելիքների ձեռքբերումը, հանձնարարում են ծավալուն կամ չափից 
դուրս բարդացված տնային հանձնարարություններ։  

5. Դպրոցը միայն ակադեմիական գիտելիք տրամադրող տարածք 
չէ. այն հասակակիցների հետ հաղորդակցվելու, հասարակություն մեջ 
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ինտեգրվելու վայր է: Օնլայն կրթության դեպքում աշակերտը զրկվում է 
դրանից, ավելի հեշտ է դասից շեղվելը:  

6. Համակարգիչը, հեռախոսը, պլանշետը վնասում են տեսողու-
թյանը, ուսուցչի կենդանի խոսքը, ձայնը սթափեցնում են սովորողին, և 
դասն առավել ընկալելի է դառնում:  

Նշված թերությունները թույլ են տալիս հանգել եզրակացությանեզրակացությանեզրակացությանեզրակացության՝ ան-
հրաժեշտ է բարձրացնել դասարանային պարապմունքների որակը, 
սովորողների տնային հանձնարարությունների ծավալը դարձնել ավելի 
որոշակի և ուսուցիչների կողմից հատուկ ուշադրություն դարձնել 
տնային ուսուցման տեխնիկային տիրապետելու կարողությանը։ Այս 
հարցում դպրոցի առջև ծառացած խնդիրներից են` 

1. և՛ ուսուցիչները, և՛ սովորողները պետք է լավ իմաստավորեն 
տնային ուսումնական աշխատանքին ներկայացվող կանոնների 
և պահանջների համակարգը, 

2.  գործնականում ներդնել այդ կանոնների և պահանջների կատա-
րումը։ 

Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող Բացահայտենք ուսումնական տնային աշխատանքին ներկայացվող 
կանոնների և պահանջների համակարգըկանոնների և պահանջների համակարգըկանոնների և պահանջների համակարգըկանոնների և պահանջների համակարգը։։։։    

Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.Սովորողների տնային առաջադրանքների կատարման կանոնները.    
1. Սովորողները պետք է իմանան, որ գիտելիքների ընկալման և 

յուրացման գործընթացը պետք է կրի ոչ կենտրոնացված բնույթ: Սա նշա-
նակում է, որ ծրագրային նյութի համակողմանի ընկալման և ամուր 
յուրացման համար դասը պետք է մտածված սովորել մի քանի անգամ՝ 
որոշ ժամանակահատվածում, բայց ոչ մեկ անգամ սովորելու արդյուն-
քում՝ վերադառնալով այդ նույն նյութի յուրացմանը։ Միայն այդ պայման-
ներում է հիշողության մեջ մնում «խորը ծեծված հետքը», և գիտելիքը 
պահպանվում է երկար ժամանակ: Հոգեբան Մ. Ն. Շարդակովը համեմա-
տական տվյալներ ունի կենտրոնացված և ոչ կենտրոնացված հիշողու-
թյան արդյունավետության վերաբերյալ, որոնք ստացվել են փորձարա-
րական աշխատանքների ընթացքում [2, 173]։ 

2. Տնային առաջադրանքները անհրաժեշտ է կատարել դրանց 
ստացման օրը։ Հոգեբանների կողմից ապացուցվել է, որ դասի ժամանակ 
յուրացված նյութը ինտենսիվորեն մոռացվում է ընկալումից 10-12 ժամ 
հետո։ Հոգեբանական այդ երևույթն ունի իր ֆիզիոլոգիական բացատրու-
թյունը։ Ի. Պ. Պավլովը և իր աշակերտները ապացուցել են, որ առաջացող 
նոր նյարդային կապերը ամուր չեն և հեշտությամբ արգելափակվում են, 
ինչն առավել ցայտուն է արտահայտվում ժամանակավոր կապի ձևավո-
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րումից անմիջապես հետո: Հետևաբար մոռանալը տեղի է ունենում 
առավել ինտենսիվորեն ուսումնասիրված նյութի ընկալումից անմիջա-
պես հետո: Այդ է պատճառը, որ դասի ընթացքում ստացված գիտելիք-
ները մոռանալուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է դասի ժամանակ 
յուրացված գիտելիքները ամրապնդել՝ իրականացնելով աշխատանքներ 
դրանց ընկալման օրը [1, 174]։ Այն, ինչ կրկնվում է դասի նախօրեին, 
հաջորդ օրն ավելի մեծ ծավալով է վերարտադրվում, ստեղծվում է 
ուսումնական առաջադիմության ավելի բարձր պատրանք, բայց հիշողու-
թյան մեջ ավելի վատ է պահպանվում: Հետևաբար ուսումնասիրված 
նյութը յուրացնելու և հիշողության մեջ պահպանելու նպատակով այն 
պետք է իրականացվի հենց նյութի ընկալման օրը, որին հաջորդում է 
կրկնությունը հաջորդ դասի նախօրեին: 

3. Պատրաստվելով կատարել տնային առաջադրանքները՝ անհրա-
ժեշտ է հոգեբանորեն տրամադրվել ճշգրիտ կատարելու և ուսումնասիր-
ված նյութը հիմնավոր յուրացնելու ուղղությամբ: Ինչպե՞ս դա անել: Պետք 
է մանրամասնորեն մշակել տնային հանձնարարությունները կատարելու 
նպատակը: Մի դեպքում աշակերտն ուզում է այն հնարավորինս շուտ 
ավարտել և գնալ զբոսնելու, մեկ այլ դեպքում սովորողը նպատակ է 
դնում առանց շտապելու հնարավորինս լավ կատարել առաջադրանքը, 
ձգտում է խորը ընկալել և յուրացնել հանձնարարված նյութը։ 

4. Եթե տնային առաջադրանքը ներառում է նյութի յուրացում և դա-
սագրքից տարբեր վարժությունների կատարում, ապա այն պետք է սկսվի 
դասագրքի վրա աշխատելուց հետո. նախ պետք է փորձել հիշել, թե ինչ է 
մնացել դասից հիշողության մեջ: Դրանից հետո ծնողը պետք է դիմի 
դասագրքի մի պարբերության կենտրոնացված ընթերցմանը՝ առանձնաց-
նելով դրանում առկա ամենակարևոր դրույթները, կանոնները, եզրակա-
ցությունները՝ ձգտելով դրանց խորը ընկալմանը և յուրացմանը:  

Այնուհետև անհրաժեշտ է կիրառել վերարտադրության և ինքնավե-
րահսկողության մեթոդներ՝ 1. նյութը բարձրաձայն կամ լուռ վերապատ-
մել, 2. կարդացածի համար կազմել պլան, 3. պատասխանել դասագրքի 
հարցերին և այլն: Եթե ինքնավերահսկողության գործընթացում դժվարու-
թյուններ են առաջանում, անհրաժեշտ է կրկին աշխատել դասագրքի հետ 
և հասնել ուսումնասիրվող նյութի ազատ, լիարժեք և ամբողջական 
վերարտադրությանը: 

5.  Նշված մեթոդաբանությունը վերաբերում է հիմնականում 
կրտսեր և միջին դասարաններին: Ավագ դպրոցում այն էապես փոխվում 
է: Այս դասարաններում սովորողները հաճախ, դասագրքին զուգահեռ, 
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օգտվում են գիտելիքների լրացուցիչ աղբյուրներից։ Ընդհանուր առմամբ 
տնային առաջադրանքների ընդհանուր համակարգը այստեղ պահպա-
նում է վերը նշված առանձնահատկությունները: Պակաս կարևոր չէ 
ավագ դպրոցում ինքնավերահսկման տեխնիկայի հնարների օգտագոր-
ծումը: 

 Ուսումնասիրված նյութի յուրացման գործընթացում մատնանշելով 
գիտելիքների ակտիվ վերարտադրության և ինքնատիրապետման մեծ 
դերը՝ Կ. Դ. Ուշինսկին ընդգծում էր, որ այս պարագայում ձեռք է բերվում 
գիտելիքների ըմբռնման և ուշադրության կենտրոնացման ավելի բարձր 
աստիճան, որոնք ավելի արագ և ամուր են մտապահվում [1, 175]: 

6.  Սակայն կան այնպիսի աշակերտներ, ովքեր ունեն թույլ հիշողու-
թյուն, ուշադրության կենտրոնացման պակասություն, հիպերակտիվու-
թյուն, չեն կարողանում վերարտադրել դասի ժամանակ ոսուցչի բացատ-
րածը: Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում, որ առաջին ընթերցման ժամա-
նակ սովորողը ընդգծի և իմաստավորի թեմայի հիմնական հարցերը, 
վերարտադրի դասագրքի հարցերի պատասխանները։  

7. Իր առանձնահատկությունն ունի համեմատաբար բարդ կրթական 
նյութի յուրացման և վերարտադրության վերաբերյալ աշխատանքը։ Ցան-
կալի է, որ այդպիսի նյութը բաժանվի իմաստային մասերի, և յուրաքան-
չյուր մասն առանձին-առանձին կրկնվի, վերարտադրվի որոշակի ժամա-
նակի միավորով՝ մի մասի յուրացումը բաժանելով մյուսից 5-10 րոպե 
կարճ հանգստով: 

8. Գիտելիքների տևական և խորը յուրացման գործում մեծ նշանա-
կություն ունի հիշողությանհիշողությանհիշողությանհիշողության    կենտրոնացման դիրքորոշումը, համակենտրոնացման դիրքորոշումը, համակենտրոնացման դիրքորոշումը, համակենտրոնացման դիրքորոշումը, համակողկողկողկող----
մանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահմանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահմանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահմանի իմաստավորումը և ուսումնասիրված նյութի երկարատև պահպապապապա----
նումընումընումընումը: 

 Եթե սովորողը հոգեբանական նման վերաբերմունքով է սկսում իր 
ուսումնական աշխատանքը, ապա գիտելիքները յուրացնելու հարցում 
նա ոչ միայն համառություն և նպատակասլացություն է ցուցաբերում, այլ 
նաև ընտրում ուսուցման համապատասխան մեթոդներ՝ ձգտելով ինքնու-
րույն հաղթահարել դժվարությունները և ավելի ջանասիրաբար կատարել 
վարժությունները: 

Հոգեբանական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հիշողու-
թյան մեջ գիտելիքների պահպանումը նույնպես կախված է դրա բովան-
դակությունից: Ավելի արագ են մոռացվում ձևակերպումները, սահմա-
նումները և նկարագրական նյութերը: Ավելի երկարատև են պահպան-
վում օրինաչափությունների և պատճառահետևանքային կապերի ընկալ-
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ման վրա հիմնված գիտելիքները։ Սակայն դա չի նշանակում, որ ուսում-
նասիրվող նյութը յուրացնելիս պետք է հիմնական ուշադրությունը դարձ-
նել կանոնների ու եզրակացությունների մտապահման վրա։ Ն. Ա. Մեն-
չինսկու հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ է սովո-
րողներին ուղղորդել, որ այս կամ այն երևույթը բնութագրող պատճառ-
ների ու փոխկախվածությունների յուրացումը տեղ է գտնում սովորողի 
գիտակցության մեջ՝ որպես ուսումնասիրվող նյութի վերլուծության տրա-
մաբանական հետևանք [1, 175]։ «Տնային աշխատանքների կատարումը 
ամեն օր նույն ժամին և նույն տեղում» կանոնը կարևոր է տնային առա-
ջադրանքների հաջողության համար: Այն նպաստում է ուսումնական 
առաջադրանքների կատարման ուշադրության կենտրոնացմանը, վար-
ժեցնում կարգապահություն, կարգավորում է սովորողի վերաբերմունքը 
ուսուցման գործընթացի հանդեպ: Տնային առաջադրանքները կատարե-
լուց հետո, կիրառելով ինքնավերահսկողության հնարներ, անհրաժեշտ է 
20-30 րոպե ընդմիջել և հետո կրկնել հաջորդ օրվա նյութը, իրականացնել 
գիտելիքների ոչ կենտրոնացված յուրացում։ 

Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը Սովորողների հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը 
տնային ուսումնտնային ուսումնտնային ուսումնտնային ուսումնական աշխատանքներումական աշխատանքներումական աշխատանքներումական աշխատանքներում     

Տնային ուսուցման կանոնների մեծ բազմազանությունն ու բարդու-
թյունը անհրաժեշտություն են առաջացնում սովորողների համապա-
տասխան հմտությունների և կարողությունների ձևավորման ուղղու-
թյամբ իրականացնել հատուկ աշխատանքներ: Դպրոցականներին պետք 
է օգնել տիրապետելու. 

▪ դասագրքի հետ աշխատելու ունակությանը,  
▪ ճիշտ մոտենալու գրավոր և գործնական առաջադրանքների կա-

տարմանը,  
▪ օգտագործելու ուսումնասիրվող նյութի ակտիվ վերարտադրու-

թյան և ինքնատիրապետման մեթոդներ,  
▪ մշակելու աշխատանքի և հանգստի ռացիոնալ ռեժիմ և այլն։  

Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական Աշխատանքի մեթոդաբանությունը ստացած փորձարարական 
տվյալների հիման վրատվյալների հիման վրատվյալների հիման վրատվյալների հիման վրա    

 Ճանաչողական գործունեություն կազմակերպելիս կրթական աշխա-
տանքը խթանելու համար անհրաժեշտ է ձևավորել սովորողների համա-
պատասխան կարիքներն ու շարժառիթները: Կարևոր է, որ դպրոցական-
ները զգան և հետաքրքրություն ցուցաբերեն գիտելիքին տիրապետելու 
անհրաժեշտության, մտավոր աշխատանքի ռացիոնալ կազմակերպման, 
կանոնների գործնական յուրացման ուղղությամբ: 
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 Նախատեսվող աշխատանքը հետազոտելու համար «ՀՀ Լոռու մարզի 
Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում 
2021 թ. մարտի 29-ից մինչև 2021 թ. ապրիլի 7-ը ժամանակահատվածում 
անցկացվել է հեռավար կրթության ընթացքում տնային հանձնարարու-
թյունների կատարման ժամանակի ուսումնասիրություն: Վարակի 
տարածման կանխարգելման նպատակով դպրոցն ուսումնական գործըն-
թացը 2021 թ. մարտի 25-ից իրականացնում էր հեռավար հարթակներով: 
Դպրոցի տնօրենության անմիջական միջնորդությամբ դպրոցի 5-9-րդ 
դասարանների ծնողներին` առցանց և ցանցից դուրս, տրամադրվեցին 
հարցաթերթիկներ, որոնց օգնությամբ պարզաբանվեց, թե հեռավար 
կրթության ընթացքում որքանո՞վ են աշակերտները ինքնուրույն կարո-
ղանում կատարել իրենց տնային հանձնարարությունները, որքանո՞վ է 
արդյունավետ հեռավար կրթությունը, որքա՞ն ժամանակում են երեխա-
ները կատարում օրվա տնային հանձնարարությունները, հատկապես ո՞ր 
առարկային են տալիս նախապատվությունը, որքանո՞վ են հասցնում 
ընկալել դասանյութի իմաստը: 

 Ըստ այդ հարցաթերթիկների վերլուծության` համավարակի պայ-
մաններում հեռավար ուսուցման ընթացքում սովորողները տնային 
հանձնարարությունները կատարելիս ավելի արագ են կողմնորոշվում, 
կարողանում են հմտորեն վերլուծել տնային առաջադրանքները, աշխա-
տանքը լիարժեք ինքնուրույն են կատարում, քանի որ աշակերտը հույսն 
իր վրա է դնում, օգտագործում է բոլոր կարողություններն ու հմտություն-
ները` պատասխանատվությամբ կատարելու իրեն հանձնարարված 
բոլոր աշխատանքները: Ծնողների հավաստմամբ՝ տնային աշխատանք-
ների կատարման համար սկզբում ծախսվել է 1-2 ժամ, գնալով այդ 
ժամանակը կրճատվել և դարձել է առավելագույնը 60-70 րոպե: Նվազա-
գույնի է հասցվել նաև ծնողների միջամտությունը տնային հանձնարա-
րությունների կատարման ժամանակ: Աշակերտները ինքնուրույն են 
որոնում, գտնում, ուսումնասիրում, պատասխանատվությամբ կատա-
րում ուսումնական առարկաներից իրենց տրված հանձնարարություն-
ները. նրանց ոչ ոք չի խանգարում, չի շեղում, և մշակելով հանգստի և 
աշխատանքի ռացիոնալ ռեժիմ՝ աշակերտը կարողանում է կենտրոնա-
նալ գրավոր և գործնական առաջադրանքների կատարման, ուսումնա-
սիրվող նյութի ակտիվ վերարտադրության և ինքնատիրապետման 
մեթոդների վրա, միաժամանակ մեծանում է դասագրքի հետ աշխատելու 
ունակությունը:  

 Ուսումնասիրության հիման վրա, ըստ դասարանների և օրերի, 
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կազմվել է համավարակի պայմաններում հեռավար կրթության ընթաց-
քում սովորողների տնային հանձնարարությունների կատարման ժամա-
նակի աղյուսակը, որտեղ հստակ երևում են հեռավար ուսուցման ժամա-
նակ տնային աշխատանքների կատարման արդյունավետությունը, 
ժամանակի նվազումը: 

ԱղԱղԱղԱղյուսակ յուսակ յուսակ յուսակ 1. 1. 1. 1.     
5555----9999----րդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանըրդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանըրդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանըրդ դասարաններում տնային աշխատանքների կատարմանը    

հատկացվող ժամանակհատկացվող ժամանակհատկացվող ժամանակհատկացվող ժամանակ    
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նե
ր     ՏնՏնՏնՏնայինայինայինային    աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակ (րոպե)    

ԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվ    

 
29.03.21 30.03.21 31.03.21 01.04.21 02.04.21 03.04.21 05.04.21 06.04.21 07.04.21 

5 Ա 120 120 110 100 90 85 80 70 60 
5 Բ 120 110 100 90 80 75 70 65 60 
6 Ա 120 110 95 90 85 80 75 70 65 
6 Բ 120 120 110 100 95 90 85 80 70 
7 Ա 120 110 105 100 90 80 70 70 65 
7 Բ 120 110 100 90 80 75 70 65 60 
8-րդ 120 110 105 100 90 80 70 75 70 
9 Ա 125 120 110 100 100 90 80 80 70 
9 Բ 120 110 100 95 90 80 75 70 65 

        
 Սովորողների և ծնողների հետ Zoom հարթակում վարել ենք համա-

տեղ ժողովներ։ Նրանց առջև դրված է եղել խնդիր՝ յուրաքանչյուր աշա-
կերտ տնային աշխատանք կատարելիս պետք է ձգտի պահպանել 
մտավոր աշխատանքի կանոնները և դրա հիման վրա բարելավի իր 
ուսման առաջադիմությունը։ Դասղեկների և սովորողների նախաձեռնու-
թյամբ շատ դասարաններ իրենց համար վերցրել են հետևյալ նշանա-
բանները՝ «Կայուն գիտելիքների կողմնակից եմ», «Սովորելու եմ համա-
ձայն իմ խղճի», «Ես պահպանելու եմ մտավոր աշխատանքի կանոնները» 
և այլն։ Դաստիարակչական աշխատանքում հատուկ տեղ են զբաղեցրել 
աշակերտների և ծնողների հետ բովանդակալից բացատրական զրույց-
ները հետևյալ թեմաներով՝ «Տնային աշխատանքները կատարելու ընդ-
հանուր կանոնները», «Օրվա ռեժիմի պահպանումը հաջող ուսումնառու-
թյան հիմքն է», «Ուսումնասիրվող նյութի վերարտադրումը յուրացման 
նախապայման է» և այլն։ Աշակետների և նրանց ծնողների շրջանում 
հետաքրքիր ու բացատրական աշխատանքներ տարան դպրոցի տնօրենը, 
փոխտնօրենները, առարկայական ուսուցիչները: Տնային աշխատանք-
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ների բարելավման ուղղությամբ դասարաններում դասղեկական ժամե-
րին քննարկվել և պատրաստվել են պաստառներ՝ «Տնային աշխատանք-
ները կատարելու ընդհանուր կանոնները», «Օրվա ռեժիմի պահպանումը 
հաջող ուսումնառության հիմքն է», «Ուսումնասիրվող նյութի վերարտա-
դրումը յուրացման նախապայման է» և այլն։ Որոշված խնդրի իրագործ-
ման նպատակով դասարաններում շեշտը դրվել է ոչ միայն դասարանի 
կորիզի` ակտիվիստների վրա, ովքեր պետք է ներառվեն մտավոր աշխա-
տանքի մշակույթի տիրապետմանը և բարձրացնեն տնային ուսումնական 
աշխատանքի որակը, աշակերտական կոլեկտիվում ստեղծեն հիմք որոշ-
ված խնդիրների իրագործման համար, այլ նաև մնացած բոլոր աշակերտ-
ների վրա։ Ակտիվի հետ աշխատանքը ներառում էր անհատական և 
խմբային զրույցներ տնօրենի հետ։ Այդ հանդիպումներն օգնում էին լա-
վագույն սովորողներին խորությամբ պարզաբանելու առաջադիմության 
բարձրացման իրենց խնդիրները։ Ընդգծենք, որ ակտիվիստների հետ 
աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է համակարգվածության, 
հստակության հետ. խուճապ չառաջացնելու համար նրանց չի կարելի 
միանգամից ներկայացնել շատ խնդիրներ: Ավելի արդյունավետ էր 
կոնկրետ հարցերի քննարկումը, օրինակ, դասարանում ակտիվի դերի 
ամրապնդումը դասի ժամանակ, ինչպե՞ս հաղթահարել դասերին հուշելը 
և տնային առաջադրանքների արտագրությունը, որոշել` ինչպե՞ս են ակ-
տիվիստները դրանք լուծելու։ Օգտակար է ամեն շաբաթ ակտիվիստնե-
րից լսել աշխատանքի արդյունքների, հաջողությունների վերլուծության 
մասին կարճ հաշվետվություններ։ 

Հետազոտությունները փաստում են, որ համակարգչով ակտիվորեն 
աշխատել կարողացող երեխաները տիրապետում են ինքնուրույն գոր-
ծելու զարգացման մակարդակին, լրատվական միջավայրում ավելի 
արագ են կողմնորոշվում, կարողանում են առանձնացնել գլխավորը, կա-
տարել եզրակացություններ, ընդհանրացնել նյութը [3, 41]։    Դա է պատ-
ճառը, որ դպրոցում կրթական գործընթացի կազմակերպման ժամանակ 
անհրաժեշտ է, որ մանկավարժները օգտագործեն լրատվական–հաղոր-
դակցական տեխնոլոգիաներ, ինչը կնպաստի սովորողների տնային 
աշխատանքի կատարման համակարգում գիտելիքների յուրացման և ամ-
րապնդման գործընթացին։ 

 Ինտերակտիվ անիմացիոն դասերը, նկարները հնարավորություն 
են տալիս աշակերտներին դասերի ժամանակ մանրակրկիտ ծանոթանա-
լու այնպիսի օբյեկտների և գործընթացների հետ, որոնց հետ իրականում 
աշխատելը դժվար է կամ անհնարին: 
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 Մեր հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունները մեզ հնա-
րավորություն են տալիս հանգելու հետևյալ եզրակացությանը.եզրակացությանը.եզրակացությանը.եզրակացությանը. որպեսզի 
սովորողների մոտ ձևավորվեն մտավոր աշխատանքի կանոնների պահ-
պանման կարողություններն ու հմտությունները, պետք է ձգտել աշխա-
տանքի այնպիսի կազմակերպմանը, որը կվարժեցնի նրանց միշտ պահ-
պանելու մտավոր աշխատանքի կանոնները և միշտ գործելու որոշված 
ձևով։ Չափազանց կարևոր է օրինակի վրա ցույց տալ սովորողներին՝ 
ինչպես կատարել տնային հանձնարարությունը և ուսման մեջ հասնել 
հաջողությունների, այդ նպատակով տնային առաջադրանքների կատար-
ման ուղղությամբ ուսուցիչների ղեկավարությամբ սովորողների հետ 
տարբեր առարկաներից անցկացնել գործնական պարապմունքներ։  

 Տրված խնդրի լուծման գործում մեծ դեր է խաղում ճիշտ կառուցված 
մանկավարժական վերահսկողությունը, որը պետք է ուղղված լինի 
տնային աշխատանքի կատարման համակարգում գիտելիքների յուրաց-
ման և ամրապնդման գործընթացին։ Հաճախ վերահսկողության են 
ենթարկվում արդյունքները։ Հաճախ տնային առաջադրանքների կատար-
ման ժամանակ սովորողների մոտ առաջանում են բացասական հույզեր, 
ապրումներ։ Իրականում աշակերտները չգիտեն ինչպես սովորել կամ էլ 
չունեն գիտելիքներին ամուր տիրապետելու բավարար կամային ճիգեր և 
ուսուցչի կողմից լուրջ գործնական օգնության և նրբանկատ վերահսկո-
ղության կարիք ունեն։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 
2. Шардаков М.Н. Очерки психологии учения. – М., 1951, с. 67-69. 
3. Применение    информационно-коммуникационных технологий П 75 в 

образовании: материалы XII Всероссийской научно-практической 
конференции (8-9 октября 2015 г., – Йошкар-Ола). Статья «Примене-
ние информационно-коммуникационных технологий в средней 
базовой школе», Егорова О. Г., Жданова Л. В. /c. 41/ [Электронный 
ресурс]. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования», 2015. – 204 с. 
 

        



– 492 – 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾՀԱՎԵԼՎԱԾ        
Հարցաշար ծնողներինՀարցաշար ծնողներինՀարցաշար ծնողներինՀարցաշար ծնողներին    

Հարգելի՛ ծնողներ, խնդրում ենք մտածել և պատասխանել տրված 
հարցերին 

1. Որքա՞ն ժամանակ է ծախսում Ձեր երեխան տնային աշխատանքը 
կատարելու վրա  

2. Ո՞ր առարկաներն են նրանից ավելի շատ ժամանակ խլում 
3. Ձեր երեխան տնային աշխատանքը կատարելիս միշտ հասկա-

նո՞ւմ է, թե ինչ պետք է կատարի 
4. Դուք ստիպվա՞ծ եք լինում օգնելու Ձեր երեխային կատարելու 

տնային աշխատանքը 
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 ԱՅՈ, ՈՉ 
11. Համաճարակի պայմաններում Ձեր սովորողների ուսման առաջա-

դիմությունը փոխվել է դեպի դրակա՞նը, թե՞ բացասականը։ 
Հիմնավորեք պատասխանը: 
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– 493 – 
 

Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся Роль педагогов и родителей в подготовке учащихся     
к выполнению домашних заданий во время пандемиик выполнению домашних заданий во время пандемиик выполнению домашних заданий во время пандемиик выполнению домашних заданий во время пандемии    

Оганесян Анаит Оганесян Анаит Оганесян Анаит Оганесян Анаит     
Асатрян Назели Асатрян Назели Асатрян Назели Асатрян Назели     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: самоконтроль, воспроизведение, система требова-

ний, усвоение знаний, концентрация внимания 
Актуальность статьи обусловлена тем, что успех учебы во многом 

зависит от эффективной подготовки домашнего задания в целом. 
Новизна исследования заключается в том, что    уровень поддержки 

учителей и родителей, направление воспитательного воздействия при 
выполнении домашних заданий во многом зависят от уровня развития 
ученика, его возраста, степени его самостоятельности, отношения к 
обучению, чувства ответственности и других факторов индивидуального 
развития личности. В статье изложены основные недостатки при 
выполнении учащимися домашних заданий во время пандемии. 
Исследование для выявления рассмотренных недостатков проводилось в 
основной школе № 6 г. Ванадзора Лорийской области РА. 

Указанные недочеты позволяют сделать определенные выводы: 
необходимо повысить качество классных практических занятий, 
конкретизировать объем домашних заданий учащихся, педагогам следует 
обратить особое внимание на способность учеников к овладению техники 
выполнения домашних заданий, педагогам и ученикам необходимо 
осмыслить систему требований и правил выполнения домашних заданий 
на практике. На основе экспериментальных данных, в статье представлена 
методологическая роль педагогов и родителей в подготовке учащихся для 
выполнения домашних заданий во время пандемии. 
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The relevance of the article is the fact that the success of studies largely 

depends on the effective preparation of homework in general. 
The novelty of the study consists in the following: the level of support of 

teachers and parents, the direction of educational influence when doing 
homework, largely depends on the level of development of the student, his/her 
age and degree of independence, attitude to learning, sense of responsibility and 
other factors of individual development of the personality. 

The article outlines the main shortcomings when students do homework 
during a pandemic. A study to identify the shortcomings was conducted in the 
basic school No. 6, Vanadzor, Lori region of the Republic of Armenia. 
Homework, teachers and students need to comprehend the system of 
requirements and rules for doing homework in practice. Based on experimental 
data, the article presents the methodological role of teachers and parents in 
preparing students for homework during the pandemic.    
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УДК 373-1 

Основные проблемы обучения письменной коммунОсновные проблемы обучения письменной коммунОсновные проблемы обучения письменной коммунОсновные проблемы обучения письменной коммуникацииикацииикацииикации    
в учебных заведениях Армениив учебных заведениях Армениив учебных заведениях Армениив учебных заведениях Армении    

Галаян МериГалаян МериГалаян МериГалаян Мери    
 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: письменная речь, говорение, письмо, устная речь, 

русский язык, родной язык (армянский) 
Актуальность данной темыАктуальность данной темыАктуальность данной темыАктуальность данной темы определяется необходимостью разработки 

и внедрения новых методических подходов, направленных на развитие и 
усовершенствование письменной коммуникации учащихся в учебных 
заведениях Армении.  

Цель исследования: Цель исследования: Цель исследования: Цель исследования: разработка моделей, направленных на формиро-
вание необходимого уровня письменной коммуникации на уроках 
русского языка. 

Задача исследования: Задача исследования: Задача исследования: Задача исследования: на основе проведенного исследования разра-
ботать новые подходы, направленные на обеспечение письменных компе-
тенций, которые дополнят существующие методики.    

Письменная коммуникация является разновидностью личной комму-
никации. Однако нельзя сказать, что письменная речь – это зафиксирован-
ный буквами устный текст или озвученный письменный текст. Письмен-
ная коммуникация отличается большей подготовленностью, независимо от 
времени и условий протекания, употребления более развернутых, 
литературно оформленных речевых оборотов. Признаками письменной 
речи являются ее логичность, развернутость, избыточность, норматив-
ность, стилистическая соотнесенность и т.д. Письменная речь обладает 
следующими специфическими чертами:  

▪ специфическим набором речевых средств (в письменной речи часто 
используется то, что в устной не имеет места); 

▪ большей, чем в устной форме, структурной сложностью; 
▪ большей сознательностью в оформлении, так как у пишущего есть 

возможность спланировать, проговорить про себя, оценить адекват-
ность речевых средств и т.п., у читающего – подумать; 

▪ полнотой и развернутостью, поскольку отсутствует постоянная 
обратная связь с собеседником, а также непосредственная соотне-
сенность с наличной ситуацией; 
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▪ иным способом интонационного оформления, актуального члене-
ния (например, порядком слов).  

Роль письменной коммуникации чрезвычайно велика. Как и говоре-
ние, письмо является продуктивным видом деятельности, но еще более 
осложненным целым рядом обстоятельств, которые связаны с условиями 
письменной формы общения. Основная функция письменной речи – 
фиксация устной речи, имеющая цель сохранить ее в пространстве и 
времени. Письмо служит средством коммуникации между людьми, когда 
непосредственное общение невозможно, когда они разделены пространст-
вом и временем. В связи с этим письменная форма речи имеет свои особен-
ности. 

1) Письменная речь использует книжный язык, употребление 
которого достаточно строго нормировано и регламентировано. 

2) Порядок слов в предложении закреплен, инверсия (изменение 
порядка слов) не типична для письменной речи, а в некоторых 
случаях, например в текстах официально-делового стиля речи, 
недопустима. 

3) Предложение, являющееся основной единицей письменной речи, 
выражает сложные логико-смысловые связи посредством синтак-
сиса. 

4) Письменной речи свойственны сложные синтаксические конструк-
ции, причастные и деепричастные обороты, распространенные 
определения, вставные конструкции и т.п. 

5) При объединении предложений в абзацы каждое из них строго 
связано с предшествующим и последующим контекстом. 

Что мы понимаем под понятиями «письмо» и «письменная речь»? 
Письмо более широкое понятие и включает:  

▪ графику (систему знаков-графем);  
▪ орфографию (правописание);  
▪ запись – письменную фиксацию языковых единиц. 

Письменная речь – письменная фиксация устного высказывания для 
решения определенной коммуникативной задачи. В практике обучения 
под письмом понимают технологию (процессуальный аспект), а под 
письменной речью – сложную творческую деятельность, направленную на 
выражение мыслей в письменной форме.  
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Письменная речь не имеет почти никаких внеязыковых, дополнитель-
ных средств выражения. Она не предполагает ни знания ситуации адре-
сатом, ни контакта, она не располагает средствами жестов, мимики, инто-
нации, пауз, которые играют роль «семантических маркеров» в монологи-
ческой устной речи, и только частичным замещением этих последних 
являются приемы выделения отдельных элементов излагаемого текста кур-
сивом, абзацем и др. Таким образом, вся информация, выражаемая в пись-
менной речи, должна опираться лишь на достаточно полное использова-
ние развернутых грамматических средств языка.  

Письменная речь включает в свой состав ряд уровней, которые 
отсутствуют в устной речи, но отчетливо выделяются в письменной речи. 
В частности, она включает ряд процессов фонематического уровня - поиск 
отдельных звуков, их противопоставление, кодирование – отдельных 
звуков в буквы, сочетание отдельных звуков и букв в целые слова. Она в 
значительно большей степени, чем это имеет место в устной речи, 
включает в свой состав и лексический уровень, заключающийся в подборе 
слов, в поиске подходящих и нужных словесных выражений, с противо-
поставлением их другим лексическим альтернативам. Наконец, письмен-
ная речь включает в свой состав и сознательные операции синтаксического 
уровня, который чаще всего протекает автоматически, неосознанно в 
устной речи, но который составляет в письменной речи одно из сущест-
венных звеньев. Как правило, пишущий имеет дело с сознательным пост-
роением фразы, которая опосредуется не только имеющимися речевыми 
навыками, но и правилами грамматики и синтаксиса. Тот факт, что в 
письменной речи не участвуют какие-либо внеязыковые компоненты 
(жесты, мимика и т.д.), и то, что в письменной речи нет внешних просоди-
ческих компонентов (интонации, паузы), определяют существенные осо-
бенности ее строения.  

Целью обучения письменной речи является формирование у 
учащихся письменной коммуникативной компетенции, которая включает 
владение письменными знаками, содержанием и формой письменного 
произведения речи. При обучении письменной речи каждый преподава-
тель сталкивается с определёнными трудностями. Главным образом эти 
трудности связаны, в первую очередь, с длительностью процесса овладе-
ния письменной формой речи, а также недостаточным учебным временем, 
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выделяемым программой для решения этой задачи. Трудности обучения 
письменной речи объясняются также психологической сложностью, т.к. 
известно, что при письме необходимо использовать комплекс связей: 
слухо-речедвигательные, зрительно-слуховые и речедвигательно-моторно-
графические. А ещё письменную речь усложняют те условия, в которых 
она обычно протекает. То, что при устном общении может быть недоска-
зано или вовсе опущено, при письменном общении должно найти свое 
полное выражение. Так как письменная речь выполняет коммуникативную 
функцию, она должна быть максимально ясной и развернутой. Обучая 
письму, мы имеем в виду следующие аспекты:  

1) работу над техникой письма (т. е. формированием каллиграфичес-
ких, графических и орфографических навыков);  

2) развитие умений передавать смысловую информацию с помощью 
графического кода изучаемого языка, т. е. письмо (ПР). 

Можно выделить следующие трудности обучению письменной речи:  
▪ расхождение между звуковым и графическим планом речи;  
▪ письменное высказывание более конкретное, полное, более 
строгое (например, отсутствие возможности интонировать свою 
речь требует тщательного отбора синтаксических средств);  

▪ наличие графико-орфографических особенностей в иностранном 
языке (нечитаемые буквы, слова-омофоны);  

▪ овладение письменной речью предполагает наличие у обучаю-
щегося определенного уровня социокультурной компетенции. 

Анализ письменных работ учащихся позволяет выявить определённые 
темы, которые являются наиболее трудными для усвоения:  

▪ правописание безударных гласных в корнях слов;  
▪ правописание корней с чередующимися гласными;  
▪ правописание слов с твёрдыми и мягкими согласными;  
▪ употребление ъ и ь;  
▪ правописание корней с непроизносимыми согласными;  
▪ правописание согласных после шипящих;  
▪ различные случаи использования падежных окончаний существи-
тельных и личных окончаний глаголов  

При оформлении связного письменного высказывания возникают 
трудности, т. к. внимание учащихся смещается с графико-орфографичес-
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кой формы слов на смысловую сторону высказывания. В этом случае 
учащиеся должны составить план-программу высказывания, отобрать из 
долговременной памяти языковые средства, свойственные письменной 
речи, произвести необходимые замены, комбинирование, составить целое 
из частей, а затем развернуть высказывание в структуру целого текста во 
внешней речи.  

Конечные требования к обучению письменной речи включают фор-
мирование у учащихся способности практически пользоваться иноязыч-
ным письмом как способом общения, познания и творчества в соот-
ветствии с достигнутым программным уровнем овладения иностранным 
языком.  

Задачи обучения письменной речи состоят в том, чтобы сформировать 
у учащихся следующие умения и навыки: 

1) употреблять в письменном высказывании предложения, соответст-
вующие моделям изучаемого языка; 

2) строить языковые модели в соответствии с лексической, орфогра-
фической и грамматической нормативностью; 

3) пользоваться набором речевых клише, формул, типичных для той 
или иной формы письменной коммуникации; 

4) придавать развернутость, точность и определенность высказыва-
нию; 

5) пользоваться приемами языковой и смысловой компрессии текста; 
6) логически последовательно излагать письменное высказывание 

(использовать логические связующие слова). 
В процессе обучения письменной речи необходимо обратить внима-

ние на различие между русским и родным языком. В частности, это 
касается фонетических и морфологических особенностей. Межъязыковая 
интерференция способствует тому, что появляются различные ошибки, 
которые объясняются различием изучаемых языковых явлений. Например, 
в процессе работы над произносительными навыками учеников армянской 
школы необходимо учитывать особенности фонетической и фонологичес-
кой системы русского и родного языка. Так, например, в армянском языке 
нет таких русских звуков, как «ы», «й, «щ» и др. Проблемным является 
также деление согласных в русском языке на твёрдые и мягкие. В родном 
языке такого деления нет, что и вызывает неправильное произношение 
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слов с этими звуками, что, в свою очередь влечёт к ошибкам в письменной 
речи. Учащимся армянской школы необходимо запомнить, как произно-
сится каждая буква, а также и каждый звук. Важно разъяснить им особен-
ности    ъъъъ и ьььь знаков: они не имеют звука, но являются знаками разделитель-
ными и указывают на твердость или мягкость впереди стоящей согласной 
соответственно. Фонетика представляет собой большую трудность, 
поэтому преподаватель русского языка как иностранного должен уделять 
особое внимание данному аспекту и выполнять различные упражнения, а 
также включая фонетические диктанты.  

При обучении письму и письменной речи используются и подготови-
тельные упражнения, которые обучают умениям и навыкам, лежащим в 
основе письменного высказывания: трансформации (сначала устно в 
классе, затем дома, как письменное задание), по сжатию и расширению уп-
ражнений, эквивалентные замены (лексические и грамматические), конст-
руирование предложений (составление предложений из словосочетаний, 
ситуаций, образование и запись диалога), вопросно-ответные (например, 
составьте пять вопросов к тексту письменно), переводные (с родного языка 
на родной). Письмо как упражнение в письменной речи обладает, с одной 
стороны, коммуникативной ценностью, поскольку содержание письма, его 
языковую форму определяет сам автор. С другой стороны, переписка 
служит важным фактором в развитии интереса к русскому языку как инос-
транному.  

Так как русский язык является флективным языком, т.е. в выражении 
грамматических значений доминирует словоизменение при помощи 
флексий, то особое внимание стоит уделить склонению (изменению слова 
по грамматическим категориям рода, числа и падежа). Особые трудности у 
армянских учащихся вызывает система падежей русского языка. Немало 
сложностей возникает при изучении синтаксиса русского языка. 
Поскольку в русском предложении нет строго закрепленного места за тем 
или иным его членом (свободный или не фиксированный порядок), 
следовательно, слова могут идти в различных последовательностях. 
Однако расположение слов в предложении зависит от цели высказывания, 
его коммуникативного задания. Поэтому важно научить учащихся 
составлять предложение так, чтобы оно в полной мере соответствовало 
коммуникативной цели, а также чтобы не менялся смысл и логика 
сказанного.  
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Таким образом, можно сказать, что задача обучения письменной речи 
сводится к формированию у обучаемых определенных речевых умений. 
Эти умения, расположенные в порядке их усложнения, можно представить 
в виде следующей иерархии: 

▪ передача основной информации (основного содержания прочи-
танного/прослушанного текста): 

▪ передача главной идеи/главной мысли (прочитанного/прослушан-
ного текста); 

▪ описание (краткое/детальное), сравнение, сопоставление описыва-
емых фактов; 

▪ доказательство (с приведением аргументов, иллюстрирующих 
примеров); 

▪ обзор, комбинирование, объединение фактов; 
▪ характеристика, выражение оценки, собственного отношения к 
излагаемому (согласия/несогласия, одобрения/неодобрения, пори-
цания, удивления, восторга, радости, печали и др.); 

▪ реферативное изложение, аннотирование; 
▪ рассуждение, комментирование и др.  

Итак, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что при обуче-
нии русскому языку учащиеся армянских школ сталкиваются с многочис-
ленными трудностями. Это обусловлено тем, что в процессе обучения 
русскому языку родной язык играет большую роль и появляются такие 
ошибки в употреблении грамматических явлений русского языка, которые 
отсутствуют в родном языке. Следовательно, при организации учебного 
процесса в национальной школе преподаватель русского языка должен 
учитывать вероятность возникновения трудностей при усвоении учебного 
материала и уделять каждой проблеме должное внимание. Учащимся же 
придется усвоить большое количество материала – как теоретического, так 
и практического. Преподаватель же должен поддерживать гармонию 
между данными аспектами, чтобы ученики смогли использовать усвоен-
ный материал в коммуникативной сфере. 
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ԳրավորԳրավորԳրավորԳրավոր    հաղորդակցությանհաղորդակցությանհաղորդակցությանհաղորդակցության    ուսուուսուուսուուսուցմանցմանցմանցման    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատություններումհաստատություններումհաստատություններումհաստատություններում    

Ղալայան ՄերիՂալայան ՄերիՂալայան ՄերիՂալայան Մերի    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, խոսողություն, 
ռուսաց լեզու, մայրենի լեզու (հայերեն) 

Գրավոր խոսքի ուսուցման հետ կապված հիմնախնդիրները եղել և 
մնում են օտար լեզուների ուսուցման կարևորագույն և մշտապես ուշադ-
րության կենտրոնում գտնվող թեմաներից, որոնց շուրջ քննարկումները 
մեր օրերում էլ շարունակում են հուզել ոլորտի պատասխանատուներին։ 
Սա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնցից հատկանշական 
է այն հանգամանքը, որ գրավոր խոսքը ներկայում էլ հանդիսանում է հա-
ղորդակցման առավել հարմար և տարածված միջոց, որին տիրապետելու 
համար անհրաժեշտ են որոշակի հմտություններ ու կարողություններ, 
իսկ դրանք ձեռք են բերվում գլխավորապես ուսումնական գործընթացի 
արդյունքում։  

 Իսկ ինչպե՞ս են Հայաստանի կրթօջախներում փորձում գտնել գրա-
վոր խոսքի զարգացման ուղիները, ի՞նչ արդյունավետ մեթոդներ կան՝  
այս ուղղությամբ մշակված, ի՞նչ նոր կիրառումներ են առաջարկվում՝ 
միտված այս հիմնախնդրի լուծմանը. այս և նման հարցերի պատասխան-
ները գտնելու համար տարված հետազոտական աշխատանքն է հիմք 
հանդիսացել սույն հոդվածի համար, ինչը և նպատակ ունի ներկայաց-
նելու արդյունավետ ուսուցման մի շարք մոդելներ՝ ուղղված ռուսերենի 
դասերին գրավոր խոսքի՝ որպես հաղորդակցման միջոցի բարելավմանը 
և զարգացմանը։ Հոդվածում ներկայացված են նոր մոտեցումներ՝ միտված 
սովորողների շրջանում գրավոր հաղորդակցման կարողունակություն-
ների ձևավորմանը և զարգացմանը։ Հետազոտության արդյունքում բացա-
հայտված են այն դժվարությունները, որոնք առաջանում են ռուսերեն 
գրավոր խոսքի ուսուցման ժամանակ, զուգահեռներ են տարված ռուսե-
րենի՝ որպես օտար լեզվի, և մյուս կողմից՝ սովորողների մայրենի լեզվի՝ 
հայերենի քերականական առանձնահատկությունների միջև, նշված են 
այն ուղիները, որոնց շնորհիվ կարելի է հաղթահարել ուսումնական պրո-
ցեսում առաջացած դժվարությունները և հասնել առավել նշանակալի 
արդյունքների։ 
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The Main Problems of Written Communication TrainingThe Main Problems of Written Communication TrainingThe Main Problems of Written Communication TrainingThe Main Problems of Written Communication Training    
in Armenian Educational Institutionsin Armenian Educational Institutionsin Armenian Educational Institutionsin Armenian Educational Institutions    

Ghalayan MeryGhalayan MeryGhalayan MeryGhalayan Mery    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: written speech, oral speech, speaking, Russian language, native 

language (Armenian) 
Problems related to the teaching of written language have been and 

remain one of the most important topics in the center of constant attention, the 
discussions on which are still of concern to those in charge of the field. This is 
due to a number of factors, one of which is the fact that the written word is the 
most convenient and common means of communication, that requires certain 
skills and abilities, and they are acquired mainly as a result of the educational 
process. 

And how do Armenian schools try to find ways to develop written speech, 
what effective methods have been developed in this direction, what new 
applications are offered to solve this problem? The research conducted to find 
the answers to such questions has been the basis for this article, which aims to 
present a number of models aimed at improving written speech as a means of 
communication in Russian lessons. The article introduces new approaches 
aimed at developing written communication skills among learners. The 
research reveals the difficulties that arise in learning written Russian, draws 
parallels between Russian as a foreign language, and on the other hand, the 
grammatical features of the learners' mother tongue, Armenian. difficulties and 
to achieve more significant results. 
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ՀՏԴ 378 

ՀայաստանյանՀայաստանյանՀայաստանյանՀայաստանյան    բուհերումբուհերումբուհերումբուհերում    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    որակիորակիորակիորակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման        
հհհհիմնաիմնաիմնաիմնախնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    համավարակիհամավարակիհամավարակիհամավարակի    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում 

ՄՄՄՄելիքսեթյանելիքսեթյանելիքսեթյանելիքսեթյան    ՎՎՎՎահանահանահանահան        

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Sarscov-2, Covid-19, որակի կառավարում, 
որակի մշակույթ, բուհեր, հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ, ֆորս-
մաժորային իրավիճակներ, ուսուցման ռազմավարություն 

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Sarscov-2 վիրուսը իր տեսակի մեջ առաջինը չէր, սակայն դարձավ 

համավարակի առաջացման պատճառ, որը գլոբալ ընդգրկողականու-
թյուն ուներ և անկանխատեսելի էր իր տարածման արագությամբ: Այն 
հանգեցրեց արմատական փոփոխությունների ամբողջ աշխարհում՝ 
ներազդելով առողջապահության, տնտեսության, կրթության և նույնիսկ 
մարդկանց համոզմունքների վրա՝ առանց տարբերակելու զարգացած և 
զարգացող երկրները:  

Covid-19 համավարակով պայմանավորված՝ Հայաստանի Հանրա-
պետության ողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի տասնվեցից հաս-
տատվել էր արտակարգ դրություն: Այսօրինակ ռեժիմը հասարակական 
կյանքում ենթադրում էր ամրագրված որոշ օրինաչափությունների փո-
փոխություններ և վերաբաշխումներ, որոշ դեպքերում՝ արգելքներ և սահ-
մանափակումներ: Ստեղծվել էր նոր իրավիճակ, որտեղ հասարակական 
հարաբերությունների նախկին որոշ կանոնակարգեր սկսեցին չգործել, 
իսկ նոր կանոնակարգերին և ընդհանրապես սահմանափակումներին 
հարմարվելու համար հարկավոր էր ժամանակ:  

Հասարակական կյանքի առավել մեծ փոփոխությունների ենթարկ-
ված ոլորտը դարձավ բարձրագույն կրթության համակարգը, որը, 
այսուհետ, նույնպես պետք է պատրաստ լինի մարտահրավերների, 
ֆորսմաժորային իրավիճակների, ներառյալ արտակարգ և անկանխա-
տեսելի հանգամանքները, պատերազմները, բնական կամ տեխնածին 
աղետները: Դեռևս Covid-19 համավարակից առաջ արդեն նկատելի էր 
հայաստանյան բուհերի կրթական ոլորտի ճգնաժամային իրավիճակը։ 
Կրթության ոլորտի մասնագետները քննարկում էին բուհերի կրթության 
վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունն ու ուղիները: Համավարակը 
մարդկանց ստիպեց հարմարվել վիրտուալ իրականությանն ու հեռավար 
կենսակերպին: Covid-19-ը փոխեց մարդկային ապրելակերպն ամբողջ 



– 506 – 
 

աշխարհում: Համավարակի այս բռնկումը տարբերակեց նաև բուհերի 
առօրյան և, հետևաբար, ազդելու է նաև նրանց ապագայի վրա: Համավա-
րակը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, ստիպեց 
դադարեցնել կրթական ավանդական գործընթացները:  

ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    հիմնախնդիրներըհիմնախնդիրներըհիմնախնդիրներըհիմնախնդիրները    ևևևև    մարտահրավերներըմարտահրավերներըմարտահրավերներըմարտահրավերները        
համավարակիհամավարակիհամավարակիհամավարակի    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում. . . . հեռավարհեռավարհեռավարհեռավար    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    ռազմավարությունըռազմավարությունըռազմավարությունըռազմավարությունը    

Որակի կառավարման (ՈԿ) հիմնախնդիրները հեռավար ուսուցման 
դեպքում առավել բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են, և բացի մշտա-
պես իրականացվող շարունակական բարելավման և վերահսկման գործ-
ընթացներից՝ պետք է ընթացավորեն նաև որոշակի անհրաժեշտ միջոցա-
ռումներ՝ ելնելով գործունեության առանձնահատկություններից, գոյու-
թյուն ունեցող ռեսուրսներից, բացահայտված և տեսանելի խնդիրներից 
[3, 36]:  

Համավարակը ստեղծել է նոր մարտահրավերներ ՀՀ բուհերում, ըստ 
որոնց՝ բուհերը նոր սկզբնակետից են մրցակցության մեջ մտնում՝ նախ-
կինում չունենալով նման իրավիճակում գործելու փորձառություն։ Եվ այս 
նոր կարգավիճակում անհրաժեշտ է, որ բուհերը կարողանան ամրագրել 
իրենց արդյունավետությունը. հետազոտել և վերլուծել հետագա քայլերն 
ու անելիքները, անցկացնել համեմատական վերլուծություններ և դրանք 
զուգահեռել նախկին արդյունքների հետ, ինչպես նաև, հաշվի առնելով 
ստեղծված նոր պայմանները և միջավայրային յուրաահատկությունները, 
դրանց համապատասխան մշակել նոր մոտեցումներ։ Եվ եթե բուհերը 
որդեգրեն որակի ապահովման մշակույթ, ապա նախ և առաջ պետք է 
սկսեն անձնակազմի զարգացման ծրագրերից, հետադարձ կապի ապա-
հովումից, հաշվետվողականության հստակ համակարգերի ձևավորում-
ներից, ինչպես նաև խորհրդատվությունների վրա հիմնված հստակ մե-
խանիզմներից: 

Բարձրագույն կրթության այս նոր ժամանակաշրջանը զուգակցվում 
է Բոլոնյան գործընթացի հետ՝ եվրոպական կրթական լայնածավալ բարե-
փոխումներին համաչափ ինտեգրման գործընթացով: Դեռևս 1999 թվա-
կանի հունիսի 19-ին Բոլոնիայում Եվրոպայի կրթության նախարարների 
կողմից ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր (Բոլոնիայի հռչակագիրը), 
որով կողմերը պարտավորվում էին մինչև 2010 թվականը ստեղծելու և 
ունենալու Եվրոպական բարձրագույն կրթական մեծ տիրույթ (այսու-
հետև՝ ԵԲԿՏ) [1, 12-14] և ողջ աշխարհում նպաստելու եվրոպական բարձ-
րագույն կրթական համակարգի տարածմանը: ԵԲԿՏ-ի ստեղծման 
համար ամրագրվեցին առանցքային 10 սկզբունքներ [2, 7]:  
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Համավարակով պայմանավորված և դրա արդյունքում ստեղծված 
սոցիալական, տնտեսական և կրթական, ինչպես նաև հետպատերազմա-
կան հոգեբանական ճգնաժամերը հաղթահարելու համատեքստում, մաս-
նավորապես, տեսանելի է և կարևորվում է կառավարչական հմտություն-
ներ և ռազմավարություն կիրառելու անհրաժեշտությունը: Սույնը որպես 
մարտահրավեր դիտարկելով՝ փորձել ենք ստորև համակարգել այն հաղ-
թահարելու հնարավոր դրույթները՝ 

ա. ա. ա. ա. հեռավար ուսուցման համակարգում ներգրավված բուհի դասա-
խոսների և անձնակազմի անդամների՝ ՏՏ ոլորտում առկա և ձեռք բերվող 
հմտություններին համապատասխանելու նպատակով իրականացնել 
սկզբնական վերապատրաստման կարիքների գնահատում,  

բ. բ. բ. բ. հեռավար ուսուցման դասընթացների համար ձեռք բերել, տեղա-
դրել և գործարկել ՏՏ և հեռահաղորդակցության անհրաժեշտ միջոցներ 
(ժամանակակից համակարգիչներ, համակարգող պերիֆերիկ (դրսից 
ներս, դեպի կենտրոն) սարքեր, ցանցը սպասարկող համակարգեր, ան-
հրաժեշտ հեռահաղորդակցային այնպիսի սարքավորումներ, որոնց 
միջոցով կապահովվեն ծրագրային և տեղեկատվական հոսքերը, և որոնք 
տեղային ցանցերի և համացանցի միջոցով կապահովեն նաև մասնակից-
ների մուտքը դեպի հեռավար ուսուցման համակարգ և այլն),  

գ.գ.գ.գ.    անհրաժեշտ է, որ    հեռավար դասընթացներում ուսանողները և 
դասախոսները սովորեն ակտիվորեն օգտագործել ընտրված վիրտուալ 
ուսումնական միջավայրը՝ անխափան որակյալ մուտքը դեպի էլեկտրո-
նային ուսումնական ռեսուրսներ՝ ապահովելով հեռահաղորդակցության 
կապուղիներով,  

դ. դ. դ. դ. հեռավար ուսուցման համար էլեկտրոնային ձեռնարկների և այլ 
անհրաժեշտ նյութերի պատրաստման, մեթոդների ու մոտեցումների 
յուրացման նպատակով իրականացնել բուհերի դասախոսների կարիք-
ների գնահատում և սկզբնական վերապատրաստում,  

ե. ե. ե. ե. յուրաքանչյուր ուսումնական տարում հեռավար ուսուցման հա-
մակարգում նոր ներգրավվող դասավանդողների և այլ աշխատակիցների 
համար իրականացնել նախնական կարիքների գնահատում և, ըստ ան-
հրաժեշտության, համապատասխան ծրագրերով վերապատրաստում,  

զ. զ. զ. զ. հեռավար ուսուցման յուրաքանչյուր դասընթացի համար պատ-
րաստել ուսումնամեթոդական նյութեր՝ առարկայական ծրագրեր, դաս-
ընթացների ուղեցույցեր, էլեկտրոնային ուսումնամեթոդական շտեմա-
րաններ, միջոցներ և փաթեթներ, դասընթացների և դասախոսություն-
ների սեղմագրեր: 
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Համավարակով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակի հաս-
տատումը անկանխատեսելի էր ՀՀ կրթական համակարգի համար, և 
հետևաբար, գոյություն չունեին բուհերի համար մշակված և պատրաստի 
հեռավար ուսուցման ձևաչափեր. բուհերում անմիջականորեն իրավիճա-
կով պայմանավորված էին որոշում, թե ինչ ֆորմատով անցկացնեն հեռա-
վար ուսուցումը: Նախնական փուլում գոյություն չուներ նաև մեկ ընդ-
հանրական կարգավորում, և յուրաքանչյուր դասախոս ինքն էր որոշում, 
թե որոնք են իր համար առավել ընդունելի էլեկտրոնային գործիքները և 
դասընթացներիի ձևաչափերը: Հետևաբար՝ կարևորվում էր ոչ միայն 
հեռավար կրթության անցումը, այլև այդօրինակ կրթության որակը:  

Նոր ներդրվող հեռավար ուսուցումը իր հետ, բնականաբար, բերել է 
բազմաթիվ հիմնախնդիրներ թե՛ կրթության կազմակերպման և թե՛ 
կրթության հասանելիության տեսանկյուններից: Հեռավար ուսուցմանը 
մասնակցելու համար պարտադիր են հատկապես համացանցի հասանե-
լիությունը և էլեկտրոնային համապատասխան սարքավորումների 
առկայությունը: ՀՀ-ում համացանցի հասանելիությունը (տնային) տնտե-
սություններում 2018 թվականին եղել է 86,4% [World Bank], և անգամ 
դրական աճի պարագայում 2020 թվականին համացանցը հասանելի չէր 
ՀՀ բոլոր բնակիչներին: Մյուս կողմից՝ ժամանակակից սարքավորումներ 
ոչ բոլոր (տնային) տնտեսություններում էին առկա, հետևաբար՝ հեռա-
վար ուսուցման չհղկված ձևաչափերը, որոնցից շատերը կիրառվում էին 
դասախոսական անձնակազմերի կողմից կամ ուսումնական հաստատու-
թյունների սուբյեկտիվ նախաձեռնությունների միջոցներով, ըստ փորձա-
գետների, չէին և չեն կարող արդյունավետությամբ փոխարինել ավան-
դական կրթությանը:  

Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը     
որպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոցորպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոցորպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոցորպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոց    

Մինչ համավարակը բուհերը իրենց գործնականության տիրույթում 
(միջավայրում) ունեին աշխատանքի շուրջ հարյուրամյա փորձառություն 
և այդ համատեքստում հավաստում էին, թե կիրառվող մեթոդաբանու-
թյամբ կարողանում են ապահովել կրթության վերջնարդյունքները, և թե 
իրենց փորձը հաջողված է։ Սակայն համավարակով պայմանավորված՝ 
ստեղծվել է հետևյալ դրությունը. բուհերը նոր մեկնակետից են մրցակցու-
թյուն դրսևորում՝ չունենալով նախկինում այսօրինակ իրավիճակներում 
դրսևորվելու գործնականություն և գործելու փորձնականություն։ Ստեղծ-
ված նոր իրադրությունում անհրաժեշտ է, որ ՀՀ բուհերը հավաստեն 
իրենց կրթական գործընթացների արդյունավետությունը՝ հետազոտելով 
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և վերլուծելով համավարակի պայմաններում կատարած գործողություն-
ները, քայլերը, նախկինում գրանցած արդյունքների հետ համեմատելով և 
զուգահեռ վերլուծություններ կատարելով, միաժամանակ հաշվի առնելով 
նոր միջավայրի առանձնահատկությունները և համապատասխանաբար 
ամրագրելով նոր մոտեցումներ։  

Տարիներ շարունակ մարդիկ բարձրագույն կրթություն ստացել են 
ավանդական ձևով՝ առկա կամ հեռակա ուսուցման ձևաչափերով: 
Վերջին տարիներին այն աստիճանաբար իր տեղը զիջում է հեռավար 
կրթությանը: Անկախ այն բանից, թե ինչ ձևաչափով է իրականացվում 
կրթական գործընթացը, նպատակը մեկն է՝ կրթել և դաստիարակել 
հասարակությունը:  

Գիտելիքահենք պետություններում (տնտեսություններում) կրթու-
թյան (և ոչ միայն) շահառուները (սպառողները) դառնում են առավել պա-
հանջատեր՝ ուշադրություն դարձնելով մատուցված ծառայության (կամ 
սպառման ենթակա ապրանքի) որակին և հատկանիշներին՝ բազմազա-
նության, մատչելիության, հասանելիության, փաթեթավորման, բազմա-
ֆունկցիոնալության, պարզության և այլ տեսանկյուններից։ Համավա-
րակի պայմաններում որակի մշակույթի լավագույն դրսևորումը բուհերի 
դիմադրողականությունն ու կարողությունն է՝ անկախ որոշումներ 
կայացնելու և պատասխանատվություն ստանձնելու այդ որոշումների 
համար:  

Այս համատեքստում՝ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնը 
(ՈԱԱԿ) [4] հանդես եկավ բուհերում առաջանցիկ վերլուծություն իրա-
կանացնելու առաջարկով՝ պարզելու, թե նրանք որքանով են ապահովում 
կրթական վերջնարդյունքները։ Ցավոք, հայաստանյան բարձրագույն 
կրթություն իրականացնող բուհերի մեծ մասը դեռևս չի հստակեցրել, թե 
ինչպես են արդյունավետ իրականացնելու ուսանողի գնահատումը նոր 
միջավայրում:  

Կրթության որակի բարձրացման համար առանցքային կարևորու-
թյուն ունի հատկապես դասախոսական կազմի վերապատրաստումը, 
որով հատկանշվում է նոր միջավայրում աշխատելու նրանց պատրաս-
տակամությունը և առցանց կրթության դրական փորձը ընթացիկ աշխա-
տանքներում ներառելու հնարավորությունը։ 

 Ուսումնական հաստատությունները փորձում են նաև ստեղծված 
խնդիրների այլընտրանքային տարբերակներ գտնել, և այդ գործընթացում 
կարևորվում է համակարգողի դերը։  

Գաղտնիք չէ, որ ներկայում ուսումնական հաստատությունների 
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համար ստեղծվել են տարբնույթ մարտահրավերներ, և այդ գործընթա-
ցում որակի մշակույթի լավագույն դրսևորումը բուհերի՝ անկախ որոշում-
ներ կայացնելու և այդ որոշումների համար պատասխանատվություն 
ստանձնելու կարողությունն է։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 
նաև համանման օտարերկրյա հաստատությունների փորձը, որոշումներ 
կայացնել և առաջնորդվել դրանցով։  

Համավարակով պայմանավորված սույն իրավիճակը մարտահրա-
վեր է բոլորի համար. պետք է կարողանալ համապատասխանել միջազ-
գային չափանիշներին և լուծել ստեղծված ներքին խնդիրները, որոնք 
հնարավոր է իրականացնել միայն բոլոր կառույցների համատեղ աշխա-
տանքի և պատասխանատվության արդյունքում: Ահա այսօրինակ գործ-
ընթացների արդյունքում է հաճախ ձևավորվում և դրսևորվում որակի 
մշակույթը, որը օգնում է բուհերին՝ բարելավելու կրթության որակը, և 
ապահովում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների՝ որակի 
ազգային և միջազգային չափորոշիչների համակարգված փոփոխություն-
ներին արագորեն հմտանալու գործընթացները: Որակի մշակույթը նաև 
կազմակերպչական մշակույթի տեսակ է, որը որակի բարելավումը 
դիտարկում է որպես մշտականորեն բարենորոգվող գործընթաց:  

Որակի մշակույթը ենթադրում է երկու հիմնական գործոններ՝ 
աաաա....    մշակութային և հոգեբանական, ներառյալ դրանց արժեքները՝ համոզ-
մունքներ, սպասումներ և որակի հանդեպ նվիրվածությունը, և բբբբ.... կանոն-
ները, որոնցից կազմվում է կառավարման գործընթացը: Լավ սահման-
ված այսօրինակ գործոն-պահանջները նպատակ ունեն բարելավելու բու-
հական կրթության որակը և համակարգելու անհատական ներդրումները 
նրանում: Որակի մշակույթը և որակի ապահովման ներքին կառուց-
վածքը ունեն օրգանական, փոխադարձ և փոխկապակցված հարաբերու-
թյուններ, առանց որոնց ներքին որակի ապահովման համակարգը չի 
կարող լինել կայուն և ազդեցություն ունենալ՝ առանց որակի մշակույթի:  

Կայուն որակի մշակույթը կարող է ձևավորել նաև աշխատանքային 
հատուկ գործիքների, գործընթացների, համակարգերի համադրություն, 
ստեղծել կարգեր, որոնք առավել դյուրին կդարձնեն բուհերի դիմակայու-
թյունը մարտահրավերներին: Որակի մշակույթի հայեցակարգը դիտար-
կում է նաև ուսանողների մասնակցության հնարավորությունը, և որակի 
կառավարման համակարգ ստեղծելու վերջնանպատակում ներառում է 
որակի ապահովման գործիքները և գործընթացները, որոնք հատուկ են 
կազմակերպությանը, և երբ դրանք կիրառվում են սեփական մշակույթը 
ստեղծելու նպատակով:  
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Որակի մշակույթը նաև կազմակերպչական արժեքների համակարգ 
է, որը համավարակի պայմաններում ստեղծեց անընդհատական զար-
գացման, որակի հաստատման և կատարելագործման միջավայր, որով 
պայմանավորված՝ բուհերը՝  

աաաա.... պետք է բարելավեն մշակութային միջավայրը և ստեղծեն չափա-
նիշների, արժեքների, համոզմունքների, վարքագծի կանոնների համա-
կարգեր, որոնք ընդունելի և համաձայնեցված են բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների անձնակազմերի կողմից, և որոնք կամավո-
րության սկզբունքով կատարում են դրանք, 

բբբբ. . . . պետք է որդեգրեն նաև հաստատուն արժեքներ, վարքագծի կա-
նոններ, համագործակցություն, աջակցություն և փոխադարձ հարգանք:  

Որակի մշակույթի զարգացումը խթանող սկզբունքներից են՝  
աաաա.... համալսարանական թիմի ձևավորումը,  
բ.բ.բ.բ. համալսարանական գործընթացներում ուսանողների մասնակցու-

թյունը և ներգրավումը,  
գ.գ.գ.գ. որակի մշակույթի ներդրումը ներքին հաղորդակցության և քննար-

կումների մեջ,  
դ.դ.դ.դ. բուհերի անձնակազմերի (աշխատակիցների) մոտ պատասխա-

նատվության զգացողության ձևավորումը:  
Եթե բուհական հաստատություններում կարևորվում է որակի մշա-

կույթի ապահովումը, ուրեմն՝ նախ պետք է սկսել անձնակազմի զարգաց-
ման ծրագրերից, հետադարձ կապի ստեղծումից, հաշվետվողականու-
թյան հստակ համակարգերի ներդրումից, ինչպես նաև խորհրդատվու-
թյունների վրա հիմնված հստակ մեխանիզմների ձևավորումից: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

 Համավարակով պայմանավորված՝ նոր հիմնախնդիրներ ու մար-
տահրավերներ ստեղծվեցին բուհերի կրթական համակարգերը արդյու-
նավետ գործարկելու համատեքստում: Իրավիճակի բարդությունը պայ-
մանավորված է (էր) ներազդող գործոններով, որոնք տարաբնույթ են՝ հա-
մավարակ, պատերազմ, սոցիալական, տնտեսական, հոգեբանական, աշ-
խարհաքաղաքական և ժողովրդագրական ճգնաժամեր և դրանցով պայ-
մանավորված հիմնախնդիրներ, որոնք առավել բարդացրին առանց այդ 
էլ ճգնաժամի մեջ գտնվող բարձրագույն կրթական համակարգը:  

Վերոնշյալ մարտահրավերներին դիմակայելու, ռիսկերը հնարավո-
րինս նվազեցնելու, ինչպես նաև, անկախ իրավիճակից, որակյալ կրթու-
թյուն ապահովելու համար չափազանց կարևոր են՝ ա.ա.ա.ա. համավարակի 



– 512 – 
 

ժամանակ գրանցված հաջողված ու անհաջող փորձերի վերլուծություն-
ները, ինչպես նաև նույնօրինակ օտարերկրյա հաստատությունների 
փորձերի դիտարկումները, բ.բ.բ.բ. համավարակի պայմաններում աշխատելու 
կայուն ծրագրի մշակումը և ռազմավարական պլանավորումը:  

Համավարակով պայմանավորված իրավիճակը հանգեցրեց գաղա-
փարին, թե բուհական համակարգը հիմնականում պատրաստ չէր դիմա-
կայելու մարտահրավերներին, գործընթացները հաճախ հախուռն, շա-
րունակական ու տրամաբանված չէին և չէին ապահովում պահանջվող 
որակը: Բարդ, սակայն ուսուցողական այս ժամանակահատվածը ապա-
ցուցեց, որ վերադարձ նախկինին այլևս չի լինելու, և այն հաստատու-
թյունները, որոնք չեն կարողանա դիմակայել ու վերաձևակերպել իրենց 
գործիքներն ու մեխանիզմները, կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ 
պլանները, առաջնահերթությունները, ապա նրանք այլևս ասելիք և պա-
հանջարկ չեն ունենա ամեն օր փոխվող աշխարհում:  

Համավարակով պայմանավորված՝ առկա են ոչ միայն բարդություն-
ներ, այլև՝ առավելություններ. այս միջավայրում մեծացել է ուսանողների 
և դասախոսների այլընտրանքային ֆորմալ փոխշփումը, հանձնարարա-
կաններն առավել կոնկրետ և վերահսկելի են։ Դասախոսը հնարավորու-
թյուն ունի կիրառելու դասավանդման և գնահատման այլընտրանքային 
միջոցներ, որոնք դրական արդյունք կարող են ունենալ անգամ լսարանա-
յին կրթության վերադառնալուց հետո: Սույնի նպատակը հասարակու-
թյանը հավաստիացնելն է, թե նոր միջավայրում ևս կրթական արդյունքը 
նույնն է, և շնորհվող որակավորումները արժանահավատ են: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. ՀՀ մասնագիտական փորձաքննությանն անցկացման ձեռնարկ, 
Երևան, ՈԱԱԿ հիմնադրամ, 2011, 102 էջ:  

2. Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների որակի 
ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման ուղեցույց, Երևան, 
2011, ՈԱԱԿ հիմնադրամ, 93 էջ:  

3. Թոփչյան Ռ., Որակի ապահովման տերմինաբանական բառարան, 
Ե., ՈԱԱԿ հիմնադրամ, 102 էջ:  

4. http://www.anqa.am/. 
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Проблемы управления качеством образования в вузах Проблемы управления качеством образования в вузах Проблемы управления качеством образования в вузах Проблемы управления качеством образования в вузах     
Армении в условиях пандемииАрмении в условиях пандемииАрмении в условиях пандемииАрмении в условиях пандемии    

Меликсетян Меликсетян Меликсетян Меликсетян ВаганВаганВаганВаган    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Sarscov-2, Covid-19, управление качеством, культура 
качества, университеты, вопросы и вызовы, форс-мажорные ситуации, 
стратегия обучения 

Ситуация, сложившаяся в условиях пандемии, как во всем мире, так и 
в Армении вынудила приостановить процессы традиционного образо-
вания. Аудиторное обучение противоречит противоэпидемическим меро-
приятиям и может привести к неконтролируемому распространению 
вируса. Пандемия заставила людей приспособиться к виртуальной 
реальности и дистанционному жизненному укладу. Эта тяжелая, но 
поучительная эпоха доказала, что возврата в прошлое больше не будет, и 
все те учреждения, которые не смогут противостоять и переформатировать 
свои механизмы, краткосрочные и долгосрочные планы, приоритеты, 
потеряют свою востребованность и спрос в этом трансформирующемся 
мире. В ситуации с пандемией вузы встали перед трудной задачей: 
необходимо найти альтернативные средства, соответствующие новой 
среде, с помощью которых можно обеспечить те же результаты. Цель всего 
этого – удостоверить общество, что и в новой среде образовательные 
результаты идентичны, а присуждаемые квалификации достоверны. 
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Quality Management Problems in Higher EducationQuality Management Problems in Higher EducationQuality Management Problems in Higher EducationQuality Management Problems in Higher Education    
Institutions of Armenia under PandemicInstitutions of Armenia under PandemicInstitutions of Armenia under PandemicInstitutions of Armenia under Pandemic 

Meliksetyan VahanMeliksetyan VahanMeliksetyan VahanMeliksetyan Vahan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Sarscov-2, Covid-19, quality management, culture quality, 
universities, challenges and problems, force majeure situations, training strategy 

The situation caused by the pandemic around the world, as well as in 
Armenia, made the traditional educational processes stop. Classroom teaching 
contradicts the anti-pandemic measures and can make the spread of the virus 
uncontrollable. The pandemic has forced people to adapt to virtual reality 
and distance-learning lifestyle. This difficult but educational period proved that 
there will be no return to the past. Those institutions that do not resist and 
redefine their mechanisms, short-term and long-term plans, and priorities will 
have nothing more to offer and will not be in demand in this changing world. 
The pandemic situation has made the universities face a difficult problem that is 
to find alternative means in line with the new environment providing the same 
outcome. The purpose consists in the following: to convince the public that the 
educational outcomes are the same in the new environment, and the 
qualifications awarded are credible. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    29.29.29.29.04040404.2022 .2022 .2022 .2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
    



– 515 – 
 

УДК 372.881.161.1 

Художественный текст как средство обучения русскому язХудожественный текст как средство обучения русскому язХудожественный текст как средство обучения русскому язХудожественный текст как средство обучения русскому языкуыкуыкуыку    

Мирзоян СусаннаМирзоян СусаннаМирзоян СусаннаМирзоян Сусанна    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: художественные тексты, межкультурная компетен-
ция, нравственное воспитание, языковой материал, речевая деятельность, 
понимание прочитанного, грамматический навык, контроль 

Овладение любым иностранным языком нельзя представить без 
знания культуры страны изучаемого языка. Известно, что использование 
лингвокультурологической информации в процессе обучения русскому 
языку обеспечивает повышение познавательной активности, хорошо 
влияет на развитие межкультурной коммуникации, а также стимулирует к 
самостоятельному познанию языка.  

Одной из ключевых составляющих руccкой культуры является худо-
жественная литература. Она остается предметом интереса образованных 
людей разных стран и выполняет роль культурного фона. Поэтому нужен 
научный подход к подбору и использованию художественных текстов на 
уроках русского языка. Методики обучения русскому языку на основе 
художественных текстов и сегодня очень актуальны [7, 376]. 

Цель исследованияЦель исследованияЦель исследованияЦель исследования 
Пополнять словарный запас, расширить запас речевых модулей до 

развития навыков речи в процессе чтения художественного текста. 
Задачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследованияЗадачи исследования    
1. Развитие логического мышления.    
2. Научить понимать каждый следующий отрывок художественного 

текста, опираясь на понимание предыдущего.     
3. Извлечение информации из текста, содержащего определенные 

языковые сложности     
4. Отвечать на вопросы, находить в тексте ключевые фразы, 

выражающие основную мысль, вести беседу, составлять диалоги 
правильно вставлять необходимые слова, предлоги, уметь 
согласовывать существительные с другими частями речи.    

5. Умение слушать, понимать и правильно произносить слова.     
6. Способствовать безошибочному использованию языка для общения 
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в устной и письменной форме, чтению литературы на русском 
языке.    

7. Рассмотреть содержащиеся теоретические и практические способы 
к использованию художественных текстов в методике обучения 
русскому языку.    

8. Выявить препятствия, возникающие при обучении русскому языку 
в процессе чтения художественных текстов и проанализировать 
приемы их решения.    

АктуальностьАктуальностьАктуальностьАктуальность    
Своеобразная форма организации языкового материала получает все 

большую актуальность, позволяя в полной мере усваивать полученные 
знания, показывать индивидуальность и творческие способности, 
готовность к самореализации личности. 

В наши дни информационные технологии находят применение, 
прежде всего, при контроле качества знаний и формировании умений и 
навыков. 

Научная новизна: oсобенно важно передать учащимся те возмож-
ности, которые способна предоставлять онлайн - платформа: сделать обу-
чение гибким и мобильным, а также обеспечить, персонализировать его и 
корректировать. Сейчас, учебные заведения должны внедрять в свою 
работу современные методы обучения:  

традиционные � обсуждение � инфографика � видеоматериалы � 
интерактивная геймификация � виртуальная реальность [8]. 

Мы наглядно показываем, насколько использование современных 
средств обучения языкового материала облегчает для учащихся понимание 
информатики. 

Изучая литературу, мы постигаем реальность, в том числе языковую. 
Использование художественного текста в обучении языку предлагает опре-
деленную подготовку учащихся. 

Преподаватель, читая художественный текст, произносит слова так, 
как этого требуют правила орфоэпии, выделяет голосом ударный слог. Он 
также может читать текст при закрытых или при открытых у учащихся 
книгах. Это решается в зависимости от характера художественного текста. 
Как показали исследования, чтение художественных текстов лучше вос-
принимаются учащимся при открытых книгах, когда они сочетают 
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слышимое с видимым текстом, который прочитывают про себя, вслед за 
учителем. 

Преподаватель, читая художественный текст, обращает внимание 
детей на правильное произношение слов с предлогами, в частности. 
«Художественный текст, прочитанный и объясненный учителем, ста-
новится понятным учащимся, и они в состоянии прочитать его правильно, 
так как поняли, что они будут читать, и получили представление о том, 
как надо читать» [4, 103]. 

Трудные для чтения слова преподаватель должен прочитать 
несколько раз. Чтение художественного текста идет под его контролем. В 
тех случаях, когда учащиеся испытывают затруднения при прочтении, на 
помощь приходит учитель. Он еще раз предлагает образец правильного 
прочтения, а ученик повторяет вслед за ним. 

Чтение – это средство обучения, которое, в сущности, необходимо для 
совершенствования всех форм речевой деятельности. Не умея читать, 
ученик не научится в должной степени ни слушать, ни говорить, ни 
писать. 

Важную роль при чтении играют зрительные ощущения, и, в отличие 
от восприятия и осмысления устной речи, при чтении информация посту-
пает не через слуховой, а через зрительный анализатор. В то же время 
содержание материала при чтении обычно труднее, шире круг вопросов, 
затрагиваемых в устной речи, понятнее, доступнее для учеников. Кроме 
этого, при любом подборе художественных текстов в них могут 
встретиться незнакомые лексические и грамматические явления, чего при 
подборе материала для развития устной речи легче избежать. Поэтому 
особенностью чтения на иностранном языке надо считать также 
необходимость учесть такие сложности, как произношение незнакомых 
слов, сочетаний слов и т.д., определяя их значение по словарю, по 
контексту или иным путем.  

Практическая направленность обучения русскому языку в армянской 
школе требует, чтобы при чтении художественных текстов на русском 
языке разрешались так же общеобразовательные и воспитательные проб-
лемы обучения. 

Как показывает опыт, ученики VI-VII классов, часто оказываются 
неготовыми к чтению тех относительно сложных текстов, которые 
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предлагаются программой. Тем более неподготовленными к изучению 
историко-хронологического курса русской литературы VIII-IX классов. Не 
имея достаточно прочно сложившегося динамического стереотипа чтения 
и синтаксического понимания на русском языке, учащиеся усложняются в 
восприятии тех отрывков из произведений русской классической 
литературы, которые важны для понимания ее истории. Поэтому мы часто 
сталкиваемся с таким печальным фактом, что в VIII-XII классах целые 
группы учеников «вдруг» оказываются в числе неуспевающих по русскому 
языку. 

 Художественные произведения русской литературы являются бога-
тым источником культурной информации. Они воплощены писателями и 
поэтами в типичных характерах и типичных ситуациях, в художественно-
образной форме и благодаря этому приобретают особую правдивость и 
убедительность. 

При изучении художественных текстов на русском языке, ученик зна-
комится с языковой нормой, повышает речевую культуру, развивает 
чувство языка. На основе художественного материала разрабатывается фор-
мирование речевых навыков и умений, прежде всего в таких видах речевой 
деятельности, как чтение и говорение. Художественные тексты активизи-
руют мыслительную деятельность учащихся, оказывают влияние на их 
чувства и эмоции, помогают развитию творческих способностей, формиро-
ванию эстетического вкуса. Кроме того, в художественных текстах едини-
цы различных функциональных стилей и сфер использования общенацио-
нального языка могут служить системами создания национальных словес-
ных образов. В процессе понимания художественного текста совершается 
раскрытие мыслей, чувств, заложенных в него писателем или поэтом. При 
работе с художественным текстом необходимо меньше внимания уделять 
анализу сходных явлений и понятий, и больше – материалу, который не 
имеет аналогов на родном языке учащихся, а также их практическому 
применению.  

Учебное чтение способствует достижению следующих целей: 
1) развитию у обучаемых навыков и умений самостоятельного обна-

ружения в художественном тексте словесных образов и развитию 
навыков и умений выявления и раскрытия лингвокультурной 
функции языковых единиц; 
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2) обогащению и расширению страноведческих знаний учащихся, 
формированию у них своеобразных национально – специфичных 
читательских представлений, формированию лингвокультурологи-
ческой компетенции [1,102]. 

Для начального этапа обучения чтению должны приниматься во 
внимание: познавательная ценность литературных произведений, значи-
мость их идейно-художественного содержания, социально-психологи-
ческие и национальные особенности учащихся, их интересы, степень под-
готовленности к восприятию художественной литературы.  

В учебниках и учебных пособиях многие художественные произведе-
ния русской литературы содержатся в виде отрывков. Отсутствие знания 
мирового контекста усугубляет понимание художественного содержания 
отрывка, приводит к неадекватному восприятию авторского замысла. При 
выборе художественных текстов также необходимо учитывать социально-
психологические, национальные особенности учащихся, их интересы, 
степень подготовленности к восприятию литературы. Как показывает 
практика, учащиеся с высоким уровнем литературного развития проявляют 
большой интерес к чтению художественных произведений. Художест-
венный материал, отобранный для чтения, должен быть сопоставлен с 
уровнем языковой компетенции учащихся. 

Художественный текст пользуется всеми лингвистическими, 
эстетико-коммуникативными возможностями, способными определить 
различные сферы общения, в учебной сфере, способен стать единицей 
обучения и, выполняя функцию воздействия на эстетическую функцию, 
является средством воспитания обучающихся.  

Художественный текст связывает все элементы языка, все его едини-
цы в определенную, стройную систему. Бесспорно, в тексте все языковые 
единицы изображены в естественной ситуации; в тексте языковые едини-
цы принимают новую окраску, новые текстообразующие функции. Незна-
ние этих функций приводит к неумению применять их в самостоятельной 
речевой деятельности. Словом, текст распознает новые свойства изучаемых 
языковых единиц и предает ученикам новый уровень их познания, откры-
вающий путь к развитию речевых умений и навыков. Комплексная работа с 
текстом в структуре современного урока русского языка становится важ-
ным условием для эффективного формирования знаний, умений и навыков 
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и делает процесс обучения привлекательным. 
Стимулируют творческую активность учеников и повышают их 

интерес к предмету нетрадиционные формы проведения уроков: урок-дис-
куссия, урок-практикум, урок-исследование, урок-игра, интегрированные 
уроки. 

«Разновидностью уроков-практикумов становятся уроки сопостави-
тельного анализа художественных текстов схожей тематики. Такая работа 
помогает школьникам выявить особенности создания образов, выразитель-
ные возможности художественных средств, повышает интерес к слову» 
[2, 58]. 

Ученикам предлагается провести сравнительный анализ текстов по 
следующим направлениям: 

▪ Смысловой анализ художественных текстов (определение темы, 
идеи данного текста); 

▪ Стилистический анализ художественного текста (обоснование 
принадлежности текста к тому или иному стилю, выделение харак-
терных выразительных средств языка и стилистических приемов); 

▪ Типологический анализ художественного текста (выделение в 
тексте ведущего типа речи, указание на сочетание в тексте различ-
ных типовых фрагментов); 

▪ Языковой анализ художественного текста (фонетический, словооб-
разовательный, лексический, морфологический, синтетический 
анализ указанных преподавателем слов, словосочетаний и предло-
жений, анализ трудных случаев грамматики и правописания). 

Подобная практика осуществляется среди учеников, изучающих 
русский язык углубленно. Она прививает ученикам навыки 
исследовательской работы, рассчитана на подготовку к сочинениям и 
оказывает большую помощь на уроках с талантливыми детьми при 
подготовке к различным олимпиадам и конкурсам по русскому языку.  

«Художественный текст представляет собой подлинный, аутентичный 
текстовый материал, который не подвергался обработке в дидактических 
целях. Художественный текст — адресованное сообщение: это форма взаи-
модействия “автор-читатели”. Он функционирует с учетом “эстетического 
общения”, в процессе которого адресат (читатель, ученик) должен 
воспринять интенции автора и проявить творческую активность. Тот или 
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иной художественный текст, к которому обращаются ученики, вызывает у 
него определенные “ожидания”, которые обычно обусловлены заложен-
ными в сознании школьника представлениями о проблематике, компози-
ции и типовых характеристиках текста, продиктованных прежде всего его 
жанром» [3, 19]. 

Итак, художественный текст исключителен, своеобразен и в то же 
время использует тонизированные приемы построения. Он является исто-
ком лингвистической, содержательной, культурно-страноведческой 
информации, а также обладает эстетической, коммуникативной, прагмати-
ческой, этической функциями и оказывает влияние на эмоции читателя, 
активизирует его мыслительную деятельность. Таким образом, обращение 
к художественному тексту на уроках русского языка в национальных 
школах позволяет мобилизовать процесс формирования коммуникативной, 
языковой и культурологической компетенций обучающихся, то есть 
сделать из выпускника школы грамотного носителя русского языка. 

ВыводыВыводыВыводыВыводы    
Художественный текст представляет собой многоуровневое и сложное 

явление языка и речи. Художественный текст содействует активизации 
навыков и умений устной речи, совершенствуя русскую устную речь 
учащихся старшеклассников. 

Обязательность использования художественных текстов в качестве 
базы по развитию речи и обучению русскому языку обоснована следую-
щими обстоятельствами: 

▪ Содержание текста считается для всех учащихся предметом выска-
зывания и позволяет прогнозировать определенный объем и тип 
высказывания. 

▪ Художественный текст является действенным средством обучения 
русскому языку, дающим возможность формирования коммуника-
тивных, страноведческих и языковых умений школьников, и в то же 
время способствует литературному развитию учащихся националь-
ной школы, приобщению их к богатствам русской классической и 
современной литературы. 

Использование художественного текста на уроке русского языка 
имеет ряд очевидных преимуществ и открывает безграничные возмож-
ности для целенаправленной и плодотворной работы как по русскому 
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языку, так и по литературе, не говоря о том, что обращение к текстам 
русских классиков позволяет повысить общий интеллектуальный уровень 
учеников, хотя бы частично приобщить их к великому национальному 
достоянию русской культуры. 
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ԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստական    գրականությունըգրականությունըգրականությունըգրականությունը    որպեսորպեսորպեսորպես        
ռուսացռուսացռուսացռուսաց    լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    միջմիջմիջմիջոցոցոցոց    

ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան    ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀՀՀՀանգուցայինանգուցայինանգուցայինանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր.    գրական տեքստեր, միջմշակութային իրավա-
սություն, բարոյական կրթություն, լեզվական նյութ, խոսքի գործունեու-
թյուն, ընթերցանության ընկալում, քերականական հմտություն, վերա-
հսկողություն 

Գեղարվեստական լեզուն մի տարբերակ է, որը ստեղծվում և 
զարգանում է գրողների ստեղծագործությունների միջոցով:  

Ռուս գրականության ստեղծագործությունները համարվում են 
մշակութային ինֆորմացիայի հարուստ աղբյուր: Ուսումնասիրելով 
գեղարվեստական տեքստը ռուսաց լեզվով՝ աշակերտը ծանոթանում է 
լեզվական նորմերին, զարգացնում է խոսքային (խոսքի) կուլտուրան: 
Գեղարվեստական ստեղծագրծության ընթերցման շնորհիվ աշակերտը 
կարողանում է կարդալ և խոսել: Այն հարստացնում է աշակերտի բառա-
պաշարը: Ընթերցանության համար տրված տեքստերը պետք է համա-
պատասխանեն տվյալ տարիքի աշակերտի լեզվային կոմպետենցիայի 
մակարդակին: Գեղարվեստական տեքստերը պետք է ընտրված լինեն 
հետաքրքիր, մատչելի և ուսանելի:  

Կարդալով ռուս գրողների ստեղծագործությունները՝ աշակերտի 
մոտ զարգանում է բանավոր խոսքը: Այն օգնում է աշակերտին իմանալու, 
թե ինչպես պետք է կարդալ և խոսել արտահայտիչ, գեղեցիկ և ճիշտ, 
մտածել և արտահայտել իր մտքերը ռուսաց լեզվով: Մյուս կողմից ազգա-
յին դպրոցում սովորող աշակերտները ծանոթանում են ռուս դասական և 
ժամանակակից գրականության ներկայացուցիչների կյանքին ու նրանց 
թողած հարուստ ժառանգությանը: 

Բնագրով կարդում են ռուս մեծերի ստեղծագործությունները: Շատ 
կարևոր է, երբ աշակերտը լսում է, թե ինչպես է ուսուցիչը կարդում գրա-
կան ստեղծագործությունը, ինչպես է շեշտադրում ու մի քանի անգամ 
կարդում բարդ բառերը՝ բացատրելով նրանց իմաստը: Աշակերտը պետք 
է սովորի ճիշտ կարդալ: Եթե նա չի կարողանում կարդալ, ապա նա չի 
կարողանա ո՛չ լսել, ո՛չ խոսել և ո՛չ էլ գրել: Հետևաբար կարդալը անհրա-
ժեշտ է ոչ միայն կարդալ սովորելու, այլև խոսել, լսել և հասկանալ սովո-
րելու համար: 
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Artistic (Fictional) Literature as a Means of DeArtistic (Fictional) Literature as a Means of DeArtistic (Fictional) Literature as a Means of DeArtistic (Fictional) Literature as a Means of Developingvelopingvelopingveloping    
the Russian Languagethe Russian Languagethe Russian Languagethe Russian Language    

Mirzoyan SusannaMirzoyan SusannaMirzoyan SusannaMirzoyan Susanna    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: literary texts, intercultural competence, moral education, 
language material, speech activity, reading comprehension, grammatical skill, 
control 

Artistic (literature) language is a constructed language created and 
developed through writers’ works for providing aesthetic and phonetic 
pleasure.  

In this sense, the works of Russian literature are considered a rich source 
of cultural heritage. When studying fictional text, pupils get acquainted with 
language norms and develop speech ethics as a fictional work enriches pupils’ 
vocabulary. Of course, it is significant to choose the very text corresponding to 
the level of each pupil’s language capacity. 

Reading works of Russian writers can help pupils develop their oral 
speech; learn how to speak expressively, correctly and express thoughts freely 
in Russian. In addition, pupils get acquainted with the lives of classical and 
modern literature writers and their rich heritage. Besides, they get the chance 
of reading works of great Russian writers in the original version. 

It is very important for pupils to hear a teacher read a fictional work, put 
the emphasis and several times pay attention to complex words, explaining 
their meanings. Therefore, reading is necessary not only to learn how to read 
but also to speak, listen and understand.  
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ՀՏԴ 373.3 

ՀայրենասիրությՀայրենասիրությՀայրենասիրությՀայրենասիրությաաաանննն    դաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունըդաստիարակությունը    տարրականտարրականտարրականտարրական    դպրոցուդպրոցուդպրոցուդպրոցումմմմ        
((((անձնականանձնականանձնականանձնական    փորձիցփորձիցփորձիցփորձից))))    

Միրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան Քրիստինե    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հայրենիք, հերոսներ, արժանապատիվ 
սերունդ, դասագիրք, ազգապահպանություն, բարոյական արժեք 

Հայրենասիրական դաստիարակությունն այսօր շատ կարևոր տեղ 
ունի ժամանակակից դպրոցի գործունեության ոլորտում, որի իրակա-
նացման գործում կարևոր է ուսուցչի դերը: 

Հայրենասիրությունը չպիտի լինի զուտ գաղափար. առաջին հերթին 
երեխան պիտի ճանաչի իր երկիրը, գնահատի նրա արժեքները և ինքնա-
բերաբար հասնի այն բանին, որ նրա մեջ կծնվեն այն վեհ սիրո, հպար-
տության զգացմունքները հայրենիքի նկատմամբ, որոնց շնորհիվ կդաս-
տիարակվի հայրենիքի նվիրյալ պաշտպան, քաղաքացի, ով չի ցանկանա 
լքել իր երկիրը, այլև ապրել այնտեղ՝ թեկուզ որոշ դժվարություններ կրե-
լով, և ավելի շենացնել, զարգացնել այն:        

Հայրենասիրությունը հայ ժողովրդի համար ունի իր ինքնատիպ 
առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված ազգային պատմական 
զարգացմամբ, հոգևոր ու նյութական մշակույթով, աշխարհաքաղաքա-
կան ու բնապատմական զարգացումներով, պայմանավորված կյանքի 
ընթացքով, հայ էթնոսի աշխարհաստեղծ մենթալիտետով, ազգային ինք-
նագիտակցությամբ, ի վերուստ տրված հարատևման անհրաժեշտու-
թյամբ [1]:    

Հայրենասիրությունը ենթադրում է մարդու դրական հատկանիշների 
համալիր ձևավորում և զարգացում: Հայրենասիրությունը հանդես է 
գալիս հայրենիքի հետ իր անբաժանելի լինելն ու միասնականությունը 
գիտակցող անձի հոգևոր արժեքների, քաղաքացիականության և սոցիա-
լական ակտիվության հետ միասին [6, 17]: «Հայրենապաշտական դաս-
տիարակություն – ահա մեր փրկության խարիսխը...»,– ասում էր 
Գարեգին Նժդեհը: 

Հայրենասիրության դաստիարակությունը հետևողական ու համբե-
րատար աշխատանք է պահանջում, որը սկսվում է ընտանիքից, բակից, 
ընկերական և հասարակական հարաբերություններից, դառնում կայուն 
որակ և անձի անբաժանելի մաս [ 6, 33]:    

Մանկության տարիներից է սկսվում անձի ձևավորումը՝ խաղի, 
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հանրօգուտ աշխատանքի, հասակակիցների և մեծահասակների հետ 
շփման պրոցեսում: Այդ տարիներին են ձևավորվում բարոյական արժեք-
ները՝ բարու ու չարի գաղափարը, ազնվությունը, ընկերասիրությունը և 
հայրենիքի նկատմամբ անսահման սերը    [6, 31]: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում հայրենասիրության գաղափարի 
ամրակայումը սկսվում է սեփական պարտականությունների կատարու-
մից. պարտաճանաչ կերպով հաճախել դպրոց, սովորել դասերը, դասա-
րանում իրականացնել հերթապահություն, օգնել ընկերներին, քանի որ 
հայրենասիրության դաստիարակության կարևորագույն խնդիրներից է 
մարդկանց օգնելու ձգտում սերմանելը [4]:    Մի բան ևս հստակ է, որ չի 
կարելի հայրենասեր դաստիարակել, եթե երեխան ինքնասիրահարված է, 
բարի ու աշխատասեր չէ: Հայրենասիրությունը սերն է տվյալ երկրում 
ապրող ժողովրդի նկատմամբ: Դաստիարակել հայրենասեր, նշանակում 
է մշտապես աշխատել հայրենիքի բարգավաճման, ժողովրդի բարօրու-
թյան, բարեկեցության բարձրացման համար: Հարգել և կիրառել հայրենի-
քում ընդունված օրենքները, դաստիարակել դրանց ենթարկվելու ունա-
կություն, ունենալ գիտակցական կարգապահություն, մասնակցել երկրի 
զարգացման գործին, պաշտպանել հայրենիքը թշնամու ոտնձգություն-
ներից, հարկ եղած դեպքում կյանքը չխնայել հայրենի երկրի համար, 
քաղաքացու մեջ ձևավորել հպարտության զգացում սեփական երկրի, 
հարգանք՝ նրա անցյալի նկատմամբ [5]: 

Հայրենասիրության դաստիարակության և առհասարակ երեխայի 
մեջ ցանկացած բարոյական որակի ներդրման համար մայրենիի դաս-
ընթացն ամենաարդյունավետ պայմաններն է ընձեռում, առավել ևս, երբ 
դրան նպաստող գործոններ կան. օրվա դասանյութը, ազգային տոները, 
հերոսները, ուսուցչի ճիշտ աշխատանքն ու մոտեցումը, գրագետ հայերեն 
խոսքը և այլն [7]: Այս ամենը դպրոցում պետք է ապահովել աշակերտի՝ 
դպրոց մտնելու առաջին իսկ օրից: Առաջին դասարանից սկսած՝ 
ուսուցիչն ամեն կերպ պետք է կարողանա այնպես անել, որ իր սաները 
դաստիարակվեն հայրենաշունչ ոգով: Այդ նպատակով ինքս ջանք ու 
եռանդ չեմ խնայում: Երբ նախապես ծանոթանում էի երեխաների հետ 
(անձնական գործերից ես արդեն ճանաչում էի բոլորին), զրույցի 
ընթացքում պարզելով նրանց անունները՝ ոգևորեցի հայկական անուն 
ունեցող երեխաներին: Հայկին ասացի, որ նա պետք է քաջ ու անվախ լինի 
Հայկ Նահապետի նման, որ իր անունով է մեր երկիրը կոչվում 
Հայաստան: Միքայելին ասացի, որ ինքը պետք է անվան արժանի կրողը 
լինի, քանի որ գրող Միքայել Նալբանդյանի բանաստեղծության հիման 
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վրա է ստեղծված մեր ազգային օրհներգը: Միքայելն իր ընտանիքի հետ 
եկել է Թալիշից 2016 թ. ապրիլյան դեպքերից հետո: Ես նրան ոգևորեցի՝ 
ասելով, որ ինքն էլ մեծանալով՝ պետք է արի զինվոր դառնա ու գնա 
պաշտպանելու իր հայրենի գյուղը, ազատությունը գովերգող բանաս-
տեղծի պես ազատություն սիրի: Վարդանին ասացի, որ իր անունն էլ քաջ 
Վարդան Մամիկոնյանի անունն է, պատմեցի, որ նրա շնորհիվ հայ ազգը 
պահպանել է իր կրոնը, լեզուն, ինքնությունը: Անդրադարձա բոլորի 
անուններին, որպեսզի ոչ մի աշակերտ իրեն անտեսված չզգա: Երեխա-
ները բավականին ոգևորվեցին այս զրույցի ընթացքում: Միասին սովորե-
ցինք ազգային օրհներգը, տերունական աղոթքը: 

Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ձեռքերի ափերի 
մեջ եռագույնն էինք նկարել, որը սրտաձև էր: Երգեցինք «Հայաստանը 
մենք ենք» (Լիլու և Արևներ) երգը: Սեպտեմբերի 1-ին նրանց այցելեցին 
զինվորականներ: Նրանք ևս զրուցեցին երեխաների հետ, ոգևորեցին 
նրանց: Այդ օրն ասես դրվեց այն հիմնաքարը, որի վրա ողջ ուսումնական 
տարվա ընթացքում պիտի կառուցվեր սերը հայրենիքի նկատմամբ:  

Հաջորդ քայլը եղավ ծանոթացումը Վ. Ա. Սարգսյանի «Այբբենա-
րանի» հետ, որի կազմի վրա Արարատ լեռան ու եռագույն դրոշն են պատ-
կերված: Երեխաներին հարցրի, թե ի՞նչ է նկարված գրքի կազմին: Նրանք 
պատմեցին՝ միմյանց լրացնելով. «Կազմին Մասիս սարն է»: Ես լրացրի, 
որ այն սուրբ լեռ է համարվում, քանի որ նրա մասին գրված է Աստվածա-
շնչում: Այժմ այն Թուրքիայի տարածքում է, սակայն յուրաքանչյուր հայի 
երազանքն է, որ մի օր այն մերն է լինելու: Երեխաները շարունակեցին. 
«Տղաներից մեկը ծածանում է եռագույն դրոշը, մենք էլ մեր ձեռքին ունենք 
նկարված»: Ես էլ ավելացրի, որ այն մեր խորհրդանիշն է: Ծանոթացրի «ՀՀ 
խորհրդանիշները» պաստառին:  

Նշեմ նաև, որ յուրաքանչյուր օր դասերը սկսում ենք տերունական 
աղոթքով և անպայման այն կապում հայրենասիրության թեմային, սահ-
մանին կանգնած զինվորին, որը պաշտպանում է մեր հայրենիքը, որ մեր 
երկիրը խաղաղ լինի, մենք էլ՝ պաշտպանված:  

Առավել կարևոր են դասագրքերում ընդգրկված թեմատիկ նյութերը, 
քանի որ դասընթացի հիմնական նպատակը օրվա դասանյութի դաս-
տիարակչական և ուսուցողական գործառույթների իրականացումն է [7]: 
Այս նպատակով այբբենարանի յուրաքանչյուր նյութի մեջ փորձում եմ 
հայրենասիրության դաստիարակման տարրեր գտնել:  

Օրինակ. էջ 26-ում ներկայացված է «Ընտանիք» թեման: Այս նկար-
պատմության հերոսը Արան է. նրա շապիկին ՀՀ դրոշն է, որն ուղեկցում է 
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երեխաներին այբբենարանի գրեթե բոլոր էջերում: Հարցրի երեխաներին, 
թե ի՞նչ են կարծում, ինչո՞ւ է Արայի շապիկին դրոշ նկարված: «Նա հայրե-
նասեր տղա է, ուզում է, որ բոլորը տեսնեն Հայաստանի դրոշը»,- պա-
տասխանեց Սիրվարդը: Նշեցի նաև, որ համերաշխ ու երջանիկ ընտա-
նիքն է մեր ազգի պահպանման կարևոր հիմքը: 

Էջ 27-ում «Դասարան» թեման է: Կրկին Արան է, որ պատասխանում 
է ուսուցչի հարցերին: Երեխաները լրացրին պատմության մասերը: 
Պատին ՀՀ և ԼՂՀ քարտեզն է: Նրանց համար նախապես բերել էի նաև 
գլոբուս, որի վրա Հայաստանը շատ փոքր էր երևում: Նրանց բացատրեցի, 
որ ճիշտ է, մեր երկիրը չափերով շատ փոքր է, բայց ամենաթանկն ու 
հարազատն է, ու այն պետք է միշտ պահենք մեր սրտերում, վերջում էլ 
կատակեցի, որ հաստատ կտեղավորվի: Իսկ Մարգարն ավելացրեց՝ բա 
որ հանկարծ կորցնե՞նք: Ես բացատրեցի, որ եթե շատ սիրենք մեր 
երկիրը, լեզուն, նրա հողն ու ջուրը, պահպանենք բնությունը, պաշտպա-
նենք թշնամուց ու մնանք Հայաստանում, ապա չենք կորցնի այն: 

Էջ 36-37-ում «Բնություն, բնության գրկում» թեմատիկ նկարն է: 
Հատուկ զրույցի միջոցով երեխաներին ծանոթացրի, թե ինչ է հայրենիքը, 
ինչ է պահանջվում իրենցից, փորձեցի նրանց հասանելի ձևով բացատրել, 
թե ինչու ենք սիրում հայրենիքը: Խոսեցի Հայաստանի հրաշք բնաշխարի 
մասին, որ մեր երկիրն ունի հրաշք բնություն, սաղարթախիտ անտառ-
ներ, սառնորակ աղբյուրներ, գեղեցիկ ջրվեժներ, մեր երկրի օդը մաքուր է, 
բնությունը հարուստ է շատ գողտրիկ վայրերով, որտեղ կարելի է հրա-
շալի հանգիստ անցկացնել: Բայց ամենակարևորը. պետք է պահպանել 
այդ ամենը և էլ ավելի շենացնել երկիրը: Ասելիքս ավելի տպավորիչ 
դարձնելու համար երեխաներին ներկայացրի սահիկահանդես, որի մեջ 
ընդգրկել էի հայկական բնաշխարհի հրաշք տեսարաններ:  

Հայրենիքի նկատմամբ սերը կամքի ուժի է վերածվում այն ժամա-
նակ, երբ մարդու գիտակցության մեջ ամրապնդվում են հայրենի վայրերի 
և լեզվի հետ կապված կերպարներ, երբ առաջանում է հպարտության 
զգացում, որ այս ամենը քո երկիրն է [10]: 

Հայրենասիրության դաստիարակման ևս մեկ առիթ հանդիսացավ 
«Ա» հնչյուն-տառի ուսուցումը: Ա-ի մասին խոսելիս երեխաները նշեցին 
հայրենիքը խորհրդանշող բազմաթիվ անուններ՝ Ա-Արարատ, Ա-
Արագած, Ա-Արաքս գետ, Ա-Անդրանիկ Զորավար, Ա-Արա Գեղեցիկ, Ա-
Արամ արքա և այլն: Պատրաստել էի անակնկալ արկղիկ, որի մեջ դրել էի 
Աստվածաշունչը, Մաշտոցի պատգամը երեխաներին և գրիչներ: Նրանց 
համար կարդացի Մաշտոցի պատգամը, պատմեցի, որ Մաշտոցն 
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առաջինը թարգմանել է Աստվածաշունչը, որովհետև այն գրքերի գիրքն է, 
քանի որ Աստծո կամքով և օգնությամբ են ստեղծվել հայոց տառերը: 
Նրանք կախարդական զորություն ունեն, մեր գոյության ու լինելիության 
հիմքն են: Նրանց նվիրեցի գրիչները և պատվիրեցի սիրով, խնամքով գրել 
ու սովորել այբուբենը, խոսել մաքուր ու անաղարտ հայերենով:  

Յուրաքանչյուր տառի ուսուցման ժամանակ որևէ փոքրիկ առիթով 
միշտ խոսում եմ հայրենիքի մասին: Օրինակ՝ Ն-ի ուսուցման ժամանակ, 
երբ երեխաները հարցրին, թե մենք ծով չունենք, ուրեմն նավ էլ չունենք, 
ես նրանց պատմեցի «Կիլիկիա» նավի մասին, փոքրիկ ակնարկով 
խոսեցի նաև, որ մի ժամանակ, Տիգրան Մեծ թագավորի օրոք, Հայաս-
տանը կոչվել է ծովից ծով, քանի որ նրա տարածքները շատ մեծ էին և 
ձգվում էին Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով: Այդ ժամանակ նաև 
շատ նավեր ենք ունեցել: 

Իսկական տոնի վերածվեց «Հ» հնչյուն-տառի ուսուցումը: Նախապես 
դասի համար բերել էի նետ ու աղեղ, համապատասխան հանդերձանք, և 
երեխաները բեմականացրին Հայկի ու Բելի կռիվը: Բոլոր տղաները ցան-
կանում էին Հայկի դերը ստանձնել ու հպարտությամբ ներկայացնում էին 
դասանյութը: 

 Այբբենարանի գրեթե յուրաքանչյուր էջը մեզ հնարավորություն է 
ընձեռում խոսելու Հայաստանի մասին և անպայման՝ ոգևորությամբ: 
Քանի որ կրտսեր դպրոցականի համար առաջին ուսուցիչը գրեթե միշտ 
մեծ հեղինակություն է, երբ նա սիրով, հպարտությամբ է ներկայացնում 
ազգային արժեքները, ոգևորությամբ, հայրենապաշտությամբ ու խանդա-
վառությամբ է խոսում ազգային հերոսների, հայրենիքի մասին, նույն 
զգացմունքներով համակում է նաև աշակերտին: 

Սակայն այբբենարանը կամ մայրենիի դասագիրքը հայրենասիրու-
թյուն դաստիարակելու միակ աղբյուրը չեն: Ուսուցիչը դա կարող է իրա-
կանացնել նաև այլ առարկաների դասավանդման ընթացքում, ինչպես 
նաև արտադասարանային աշխատանքների ժամանակ [7]: Դասվարի 
ժամերին շատ հարմար է հայրենասիրական թեմայով զրույցներ անց-
կացնելը: Հայրենասիրության թեմատիկան կարող են ներառել տարբեր 
թեմաներ` հերոսների կյանք, ՀՀ խորհրդանիշների ծանոթացում, տարա-
բնույթ հայրենասիրական միջոցառումներ` նվիրված անկախության 
օրվան, բանակի օրվան, պատի թերթեր ստեղծելով, բաց-դասեր, էքսկուր-
սիաներ կազմակերպելով, այց թանգարաններ, փոքրիկ արշավներ և այլն: 
Այս ամենի կազմակերպման հարցում մեծ ներդրում ունեն ծնողները, 
հետևաբար կարող ենք ասել, որ հայրենասիրական դաստիարակություն 
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իրականացվում է ոչ միայն կրտսեր դպրոցականների հետ, այլ նաև 
նրանց ընտանիքների: 

Բացի նշվածներից՝ ես երեխաներին հանձնարարում եմ հաջորդ 
օրվա դասվարի ժամի համար նախապատրաստել հետաքրքիր տեղեկու-
թյուն կամ որևէ ավանդազրույց Հայաստանի տեսարժան վայրերի, 
հայտնի մարդկանց, ազգային որևէ հերոսի մասին (հուշում եմ կայքէջերը, 
գրքերը, որտեղից կարող են օգտվել): Հանձնարարությունը տրվում է 
ամեն անգամ տարբեր աշակերտների, և նրանք աշխատում են զույգերով: 
Ստացվում է բավականին հետաքրքիր մրցակցություն, և ձևավորվում է 
հայրենիքի մասին ավելի շատ տեղեկություններ իմանալու ցանկություն:  

Մեկ այլ հնար կիրառում եմ դասամիջոցներին. նախապես ճշտում 
եմ մի շարք հայազգի հերոսների, հայտնի մարդկանց ծննդյան օրեր, ապա 
փոքրիկ քարտեր եմ պատրաստում, որոնց վրա հերոսի նկարն է ու 
անունը: Երեխաներս դասամիջոցներին այդ քարտերը բաժանում են 
դպրոցի աշակերտներին և նրանց ասում, որ, օրինակ, այսօր՝ նոյեմբերի 
25-ին, Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է: Այսպիսով, տարեվերջին նրանք 
ծանոթ են լինում բավականին մեծ թվով հերոսների և անգամ նկարով 
ճանաչում են նրանց: Իհարկե, նախապես փոքրիկ զրույց եմ անցկացնում 
հերոսի կյանքի և գործած սխրանքների մասին:  

«Հայրենասիրությունը նաև հայրենիքի համար զոհված հերոսների 
հիշատակը անմար պահելն է», – Հովհաննես Իսակով: 

Դասամիջոցներին դասարանում լսում ենք հայրենասիրական 
երգեր, իսկ երեխաները ձայնակցում են կամ պարում այդ երգերի ուղեկ-
ցությամբ:  

Անկախության օրը դպրոցի բակում կավճանկարչություն կազմա-
կերպեցինք, որի ընթացքում ներկայացրի օրվա խորհուրդն ու կարևորու-
թյունը: Որոշ ժամանակ անց, երբ խոսում էինք տարբեր տոների մասին, 
երեխաներիցս մեկը հպարտությամբ նշեց. «Այս տոներից ամենա-
կարևորը Անկախության տոնն է»: 

Երեխաների բարոյական գնահատումները պարզելու նպատակով 
օգտվում եմ զրույցի, դիտումների մեթոդներից, գրական ունկնդրման 
ժամերին կարդում եմ հեքիաթներ, պատմվածքներ քաջերի մասին ու այդ 
ընթացքում ուշադրություն եմ դարձնում երեխաների դրսևորած վերա-
բերմունքին, ժեստերին, միմիկային, արտահայտություններին [6, 32]: 

Ստեղծում եմ այնպիսի իրավիճակներ, իրադրություններ, բեմա-
կանացումներ, որտեղ երեխան պատկերացնում է իրեն այդ հերոսի 
դերում, կարողանում է ճիշտ կողմնորոշվել, արտահայտել դրական կամ 
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բացասական վերաբերմունք, ձևավորվում են համարձակություն
րաստակամություն, օգնության հասնելու մղում: Սասունցի
մասին պատմելիս ինքս էլ չէի նկատել, թե ինչ մեծ ոգևորությամբ
զգացմունքայնությամբ էի նկարագրել նրան, երբ նկատեցի
տպավորությունները. այնքան էին տարվել Դավթի կերպարով
ներով, որ մի քանի օր անընդհատ խնդրում էին խոսել ու
մասին: Անգամ ծնողներից մի քանիսը զարմանքով պատմում
երեխաներն ինչ հաճույքով են տանը ներկայացնում լսածը

Տարեսկզբին Միքայելը հաճախ էր պատմում այն դեպքերի
որոնք տեղի էին ունեցել ապրիլյան պատերազմի օրերին
ինչպես է իրենց տունը քանդվել թշնամու հրետակոծությունից
էլ ստիպված են եղել հեռանալ այնտեղից: Ես նրան հուսադրեցի
անպայման կվերադառնա իր սիրելի տունը, ու պատմեցի
թյունը, որտեղ տեղ են գտել 90-ականների ահասարսուռ
կան իրադարձությունները, քանի որ ինքս էլ սահմանամերձ
Բարեկամավան գյուղում եմ ապրել և նույն ձևով ստիպված
հեռանալ գյուղից ութ տարեկանում: Պատմեցի, թե ինչպես
քով թաքնվել նկուղում, հետո էլ ձմռան ցրտին ու սառնամանիքին
կիլոմետրերով երկար ճանապարհ անցել ապահով վայր 
համար, քանի որ մեզ տեղափոխող մեքենան խափանվել
մությունն այնքան էր հուզել ու ոգևորել երեխաներին, որ նրանց
թե ես պատմության հերոս եմ, ու անընդհատ հարցեր էին 
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համարձակություն, պատ-
Սասունցի Դավթի 
ոգևորությամբ ու 

նկատեցի երեխաներիս 
կերպարով, արարք-

ու պատմել նրա 
պատմում էին, թե 

լսածը: 
դեպքերի մասին, 

օրերին Թալիշում, թե 
հրետակոծությունից: Ու իրենք 

հուսադրեցի, որ նա 
եցի իմ մանկու-

ահասարսուռ պատերազմա-
սահմանամերձ Տավուշի 

ստիպված եմ եղել 
ինչպես էինք ընտանի-
սառնամանիքին ոտքով 

 տեղափոխվելու 
խափանվել էր: Այս պատ-

նրանց թվում էր, 
 տալիս:  
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Երեխան իր լսածը կիսում է ընկերների հետ, խաղեր է խաղում, 
քննարկում ու երևակայում: Իսկական հայրենասերի պետք է դաստիա-
րակել: Այդ օրվանից Միքայելի մաղթանքն իր ընկերների ծննդյան օրվա 
կապակցությամբ միայն այս խոսքերն են՝ մեծանաս ու քաջ զինվոր 
դառնաս: 

 «Հրաժեշտ այբբենարանին» միջոցառումն ամբողջությամբ ողողված 
էր հայրենասիրությամբ: Երեխաները ներկայացրին եռագույնը, ապա 
հանդես եկան խաղաղության կոչով, երդվեցին լինել հայրենիքի արժանի 
զավակներ, պարեցին ազգային Քոչարին:     

Ներկայացնում եմ ուստարվա վերջում՝ դասվարի ժամին, անցկաց-
րածս փոքրիկ զրույցը. հարցրի երեխաներին, թե ով ինչ է ուզում դառնալ: 
Բոլոր տղաները միաբերան պատասխանեցին. 

-Զինվոր ենք դառնալու:  
Մարգարն էլ ավելացրեց.  
-Քա'ջ զինվոր:  
 Սիրվարդն էլ ափսոսանքով ասաց. 
 - Ի՜նչ վատ է, որ աղջիկները զինվոր չեն դառնում: 
Ես նրան ասացի, որ աղջիկները ևս կարող են ռազմական կրթու-

թյուն ստանալ: 
Դայանան էլ ասաց.  
-Ես էլ բժշկուհի եմ դառնալու, որ բուժեմ վիրավոր զինվորներին:  
Մյուս աղջիկներն էլ միացան նրա ցանկությանը: Ես էլ բացատրեցի, 

որ զինվոր դառնալը մեծ հպարտություն է ու շատ կարևոր: Նշեցի, որ 
բանակն անհրաժեշտություն է, որպեսզի հարկ եղած դեպքում մեր հայրե-
նիքը պաշտպանենք: Բանակն ուժ է և ապահովություն: Առանց բանակի 
ու քաջ զինվորների չենք կարող պաշտպանել մեր հայրենիքը: 

Սրանք այն նախադրյալներն են, որոնց հենքի վրա էլ կձևավորվի 
հայրենասիրությունը: Ինձ թվում է՝ արդեն իսկ ամուր հիմքեր կունենամ 
հաջորդ ուստարիներին հայրենասիրության դաստիարակությունն ամ-
րապնդելու գործում: 

Իհարկե, տարրական դպրոցը ընդամենը հիմք է նախապատրաս-
տում բարձր դասարաններում գաղափարի առավել խորը և հիմնավոր 
ընկալմանը: Որքան ամուր ու հստակ լինի այդ հիմքը, առավել հեշտու-
թյամբ կամրապնդվի հայրենասիրությունը` որպես ազգային գաղափա-
րախոսություն: Հիշենք նաև Գարեգին Նժդեհի խոսքերը. «Հայրենիքներն 
ապրում են հայրենասիրությամբ, կործանվում դրա պակասի պատճա-
ռով» [2]: 
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Աշխատանքիս ընթացքում եկա այն համոզման, որ իսկական հայրե-
նասիրությունը նրա հոգևոր բնույթի մեջ է: Հայրենասիրությունն ազնվու-
թյուն է, արդարամտություն, աշխատասիրություն, հայրենակցին հար-
գելու, աջակցելու պատրաստակամություն: Հայրենասիրությունը կարևո-
րագույն գործոն է սոցիալական խմբում անձի առավել լիարժեք դրսևոր-
ման համար: Այն ենթադրում է հայրենիքին անշահախնդիր, անմնացորդ 
ծառայություն: Ելնելով այս ամենից՝ կարելի է ընդհանրացնել հայրե-
նասիրության առավել էական կողմերը և սահմանել այն: Հայրենասի-
րությունը անձի առավել նշանակալից բարոյական արժեքներից է, 
անհատի կարևորագույն հոգևոր ձեռքբերումը, որը բնութագրում է նրա 
զարգացման բարձրագույն մակարդակը և արտահայտվում է ինքնա-
դրսևորման ակտիվ գործունեությամբ՝ ի բարօրություն հայրենիքի: Հենց 
այս գաղափարին հասնելու համար էլ կարևոր է տարրական դպրոցի 
ճիշտ աշխատանքը, երբ երեխայի սրտում ցանում ես այն սերմնահատիկ-
ները, որոնք հետագայում ծիլ են տալիս ու բարգավաճում՝ ունենալով 
ամուր արմատներ: 

Այս խնդիրը մեզ համար առավել քան կարևոր է, քանի որ մեր 
երկրին մշտապես սպառնում են պատերազմական իրավիճակները, ար-
տագաղթը, տնտեսական դժվարին պայմանները: Իսկ եթե երկրում չլինի 
հայրենասեր ու նվիրյալ սերունդ, ապա դժվար կլինի պատկերացնել 
երկրի լուսավոր ու պայծառ ապագան: Հայրենասիրության ճիշտ դաս-
տիարակությունից է կախված մեր հայրենիքի ամրությունն ու հարա-
տևումը: 

Համաձայն եմ, որ որքան էլ փոխվեն ժամանակները, այնուամենայ-
նիվ կան այնպիսի արժեքներ, որոնք հավերժական են, և հենց դրանց վրա 
էլ հենվում են ժողովուրդները, որպեսզի հարատևեն: Այդպիսին է հայրե-
նասիրությունը, և նրա ճիշտ դաստիարակությունից է կախված, թե ապա-
գայում մեր հայրենիքում ապրող և արարող ինչ սերունդ կունենանք [5]: 
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Воспитание патриотизма в школеВоспитание патриотизма в школеВоспитание патриотизма в школеВоспитание патриотизма в школе    
(из личного опыт(из личного опыт(из личного опыт(из личного опыта)а)а)а)    

Мирзоян КристинеМирзоян КристинеМирзоян КристинеМирзоян Кристине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: родина, герои, достойное поколение, учебник, 
сохранение нации, нравственная ценность 

Сегодня более, чем когда-либо, необходимо патриотическое 
воспитание. Оно является важным фактором в деле сохранения нации и 
воспитания преданного человека и гражданина Родины. 

Патриотическое воспитание представляется очень важным для 
армянского народа, так как мы постоянно находимся под угрозой войны. 
Мы окружены вражескими странами, и нам необходимо иметь 
патриотическое и готовое любой ценой защитить свою страну поколение. 

Одной из главных задач, установленных стандартом общеобразова-
тельного среднего образования, является патриотическое воспитание 
учащихся.  

Одним из важных звеньев для реализации этого процесса является 
начальная школа. Воспитывая патриотическое поколение, мы 
обеспечиваем будущее поколение и будущее нашей страны. В будущем 
гражданине формируется любовь и уважение к собственной стране и к 
собственному народу. Он начинает узнавать героев своего народа, учится 
истории, знакомится с прошлым, и в нем формируется ответственное 
отношение к Родине. 

Учитель должен не жалеть усилий и энергии для организации пат-
риотического воспитания детей на правильном, эффективном и высоком 
уровне. Этому способствует последовательная и терпеливая работа, а также 
учебники, в которых имеется богатый тематический материал.  

В каждом поурочном материале можно найти определенный элемент 
– говорить о Родине, создавать какую-либо связь с родной страной, таким 
образом, всячески пытаясь способствовать ее процветанию и развитию.  

В результате у нас будет Патриот и ответственный гражданин, 
который станет твердой гарантией существования нации. 
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The Upbringing of Patriotism in Primary School.The Upbringing of Patriotism in Primary School.The Upbringing of Patriotism in Primary School.The Upbringing of Patriotism in Primary School.    
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SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: homeland, heroes, dignified generation, national preservation, 
moral values 

Today, more than ever we need patriotic upbringing. It is an essential 
factor of national preservation. 

Patriotism is exceptionally important for the Armenian people, as we are 
always under the threat of wars. We are surrounded by the enemies and we 
need to have a patriotic generation, ready to defend their country at any cost. 

According to general education criterion on secondary school, the main 
problem of learners is patriotic upbringing. For the realization of this issue, one 
of the main sectors is primary school. By bringing up patriotic generation we 
guarantee the future of our country. 

In a future civilian we formulate love and respect towards their own 
country and people. They start to recognize their heroes, learn history, get 
acquainted with the past, which forms responsible attitude towards their 
homeland. 

A teacher must do his/her best to form patriotic upbringing on the 
effectively high level. It can be done by means of consistent and patient work 
and with the help of books especially the books of the native language, where 
there are rather good thematic materials. In every material you can find an 
element to speak about patriotism, to connect the topic with homeland, thus 
affecting the latter’s welfare and development. 

As a result, we will have a patriotic and responsible civilian, who will be a 
guarantee for the existence and longevity of the nation. 

 
 
 

 

  

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    26.01.26.01.26.01.26.01.2022 2022 2022 2022 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    28.02.28.02.28.02.28.02.2022 2022 2022 2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 37.091.3 

Առակների դաստիարակչական նշանակությունըԱռակների դաստիարակչական նշանակությունըԱռակների դաստիարակչական նշանակությունըԱռակների դաստիարակչական նշանակությունը    ևևևև    
    դասավանդման մեթոդիկանդասավանդման մեթոդիկանդասավանդման մեթոդիկանդասավանդման մեթոդիկան    

ՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյան    ԱԱԱԱննաննաննաննա    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառբառբառբառերերերեր....    դասավանդում, մեթոդիկա, առակ, բարոյախո-
սություն, դաստիարակչական ներուժ, բարոյական վարքագիծ, առածներ, 
քննադատական մտածողություն, Վենի դիագրամ 

Երեխաների արժեհամակարգի ձևավորման գործում էական նշանա-
կություն ունեն մայրենիի դասագրքում ընդգրկված առակների դասա-
վանդումը, նրա մեթոդիկան, որի միջոցով ձևավորում ենք բարոյակամա-
յին որակներ և վարքագիծ, ձևավորում ենք դրական, բարոյական սովո-
րույթներ։ Հատկապես առակները մարմնավորում են կենդանիների վար-
քագիծը տարբեր իրավիճակներում, որի դասավանդումն ունի կարևոր 
նշանակություն՝ երեխաների մեջ ձևավորելու ոչ միայն բարոյական վար-
քագիծ, այլև բարոյական հաղորդակցման մշակույթ։ Անհնար է պատկե-
րացնել երեխաների բառապաշարի զարգացման, դաստիարակչական 
գործընթացները՝ առանց առակի միջամտության և օգնության։ 

Առակն իր ինքնատիպ լեզվաոճական միջոցներով, սրամիտ և 
դիպուկ երկխոսություններով, բարոյախրատական, դաստիարակչական 
վերջաբանով հետաքրքիր ու մատչելի է երեխաների համար։ 

Երեխաների տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով, 
որտեղ առավել արտահայտիչ են զգացմունքայնությունն ու տպավորվա-
ծությունը, ուսուցիչը պետք է օգտագործի առակների՝ այդ որակներն 
առավել արդյունավետ դարձնելու դաստիարակչական հնարավորու-
թյունները։ 

Առակների ուսուցումը հնարավորություն է տալիս հարստացնելու, 
ընդարձակելու ակտիվ բառապաշարը։ Դասավանդման ընթացքում հատ-
կապես կարևորում ենք մարդկային դրական, բարոյական որակների՝ խո-
հեմության, ազնվության, աշխատասիրության, համեստության, հոգա-
տարության ձևավորումը։ 

Ելնելով վերոբերյալից՝ տարրական դասարաններում (հիմնականում 
II դասարանից սկսած) ընդգրկված են առակներ, որոնք հնարավորու-
թյուն են տալիս առակի դաստիարակչական հնարավորությունները օգ-
տագործելու կրթադաստիարակչական գործընթացն առավել արդյունա-
վետ կազմակերպելու համար։ 
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Առակների ուսուցման ժամանակ շեշտադրում ենք նաև երեխաների 
տրամաբանական մտածողության զարգացման հնարավորությունը, որի 
ժամանակ օգտվում ենք հարցադրումների մեթոդից, օգտագործում ենք 
զրույցի և համազրույզի մեթոդը՝ մասնակից դարձնելով բոլոր երեխանե-
րին։ Գրեթե բոլոր առակների ուսուցման ժամանակ օգտվում ենք խմբա-
կային, համագործակցային մեթոդից, որի միջոցով երեխաների մտքերի 
փոխանակությունը, փոխուսուցումը արդյունավետ է դարձնում առակի 
իմաստային յուրացումը։ 

Տարրական դասարաններում նախատեսված է առակներն անցնել 
ինչպես ուսումնական, այնպես էլ արտաուսումնական ծրագրերով։ 

Մեթոդների և տեխնոլոգիաների ընտրության հարցում առաջին 
պլան է մղվում ուսուցչի մանկավարժական վարպետությունը, նոր տեխ-
նոլոգիաներին և փոխներգործուն մեթոդներին տիրապետելու կարողու-
թյունը։ Հատկապես կարևոր են մանկավարժական տեխնիկան, ձայնին 
տիրապետելու, հուզական մթնոլորտ ստեղծելու կարողությունը։ Այստեղ 
տեղին է հիշել Ուշինսկու մոտեցումը «... երեխաները մտածում են գույնե-
րով, ձայներով, ձևերով, ուստի ուսուցումը պետք է դարձնել տեսանելի, 
լսելի, շոշափելի» [5, 58]։ 

Տարրական դասարաններում նախատեսված են անտիկ աշխարհի 
առակախոս Եզոպոսի, հայազգի Աթաբեկ Խնկոյանի, Մխիթար Գոշի, 
Վարդան Այգեկցու, Ավետիք Իսահակյանի, Հրաչիկ Սևոյանի, Սերգեյ 
Վարդանյանի և այլոց առակները։ 

Եզոպոսի «Հնարամիտը» առակի ուսուցման ժամանակ արդյունա-
վետ ենք համարում բնագիրն ընթերցել հատված առ հատված՝ գուշակե-
լով առակի տրամաբանական հաջորդականությունը։ Քննադատական 
մտածողություն ձևավորելու համար օգտվում ենք հարցադրումների 
մեթոդից (Ջ. Դյուի)՝ Քսանթոսի արարքները վերլուծելու և սեփական 
մոտեցումն ասելու համարձակությամբ։ 

Մարդ չպետք է որևէ գործ սկսի՝ առանց նախօրոք մտածելու, թե 
ինչով կվերջանա [2, 60]։ 

Մի խոստացիր այն, ինչ չես կարող կատարել [2, 62]։ 
Աթաբեկ Խնկոյանի «Խոզն ու ագռավը» առակը դերերով ընթերցելուց 

հետո աշակերտներին առաջարկում ենք վերլուծել խոզի արարքները։ 
Այստեղ կարևորում ենք տրամաբանական հարցադրումների հաջորդա-
կանության սկզբունքը, որի նպատակն է երեխաների մոտ ձևավորել մո-
տիվացիա՝ բացահայտելու առակում գործող տարբեր կենդանիների վար-
քագիծը և ինքնուրույն գնահատականներ տալուհերոսների վարքագծին։ 



– 539 – 
 

Երեխաներին ուղղված հարցերի միջոցով վեր են հանվում մարդ-
կային այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են ագահությունը, տգիտությունը, 
ապերախտությունը, որով էլ բնութագրվում էր խոզը. 

 Չորանում է՝ չորանա, 
 Ինձ ի՞նչ օգուտ զորանա, 
 Միայն կաղին ունենամ, 
 Ուտե՜մ, պառկե՜մ, գիրանա՜մ [2, 74]։ 

Այս առակի ուսուցման ժամանակ արդյունավետ է օգտագործել Վենի 
դիագրամը, որը հնարավորություն է տալիս երեխաներին առանձնաց-
նելու խոզի և մյուս հերոսների համեմատական վարքագիծը, օրինակ, 
«Առյուծն ու մուկը», «Առյուծն ու նապաստակը» առակների համեմատա-
կան վերլուծության միջոցով։ Վարպետ ուսուցիչը երեխաներին տարբեր 
հարցադրումների միջոցով մղում է ինքնուրույն վերլուծության, մոտե-
ցումների և նրանց արարքների ճիշտ գնահատմանը։ 

Երեխաներն առանձնացնում են, որ խոզն անհեռատես էր, կարճա-
միտ, չէր մտածում իր արարքի հետևանքների մասին։ Միայն մտածում 
էր, որ այդ պահին իր համար լավ լինի, իսկ հետո ինչ կլինի, նրան չէր 
հետաքրքրում։ Նա չէր հասկանում, որ եթե ծառի արմատները փչանան, 
ծառը կչորանա, և կաղին չի լինի, որ ինքն ուտի։ Այս առակի միջոցով 
մենք ձևավորում ենք նաև աշակերտների էկոլոգիական գիտակցությունը, 
վարքագիծը և գնահատումների համակարգը։ Միաժամանակ գաղափար 
ենք տալիս կանաչ բույսի դերին ու նշանակությանը բնության մեջ և 
մարդու կյանքում։ Ձգտում ենք ձևավորել նաև գեղեցիկի նկատմամբ 
վերաբերմունք։ 

Մեր փորձից ելնելով՝ առակների ուսուցման ժամանակ օգտվում ենք 
տարբեր առակների համեմատական վերլուծությունից, որն ավելի կամ-
րապնդի աշակերտների մոտ արարքների ինքնուրույն գնահատումների 
հնարավորությունը։ 

«Առյուծն ու մուկը» առակը կարդալուց հետո աշակերտներին առա-
ջարկում ենք վերլուծել մկան արարքները և համեմատել խոզի արարք-
ների հետ։ Ի տարբերություն խոզի, որն ապերախտ էր և չէր գնահատում 
իրեն տրվածը, մուկը, ընդհակառակը, լսելով առյուծի հառաչանքները, 
իսկույն ևեթ վազում, կրծում է պարանը և ազատում նրան՝ ասելով. «Այն 
ժամանակ դու ծիծաղեցիր ինձ վրա և կարծես թե չհավատացիր ինձ, իսկ 
հիմա իմացի՛ր, որ մուկն էլ կարող է երախտահատույց լինել լավության 
համար» [3, 92]։ 
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Այս առակում կարևոր է վերհիշել հետևյալ առածը. «Երախտագի-
տությունն ապացուցվում է գործով» [4, 587]։ 

Հրաչիկ Սևոյանի «Անտառն ու քամին» առակը դերերով կարդալու 
ընթացքում ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն վարժ, արտահայտիչ 
կարդալուն, այլև քամու վարքագծին։ T-աձև աղյուսակի միջոցով 
համեմատում ենք անտառն ու քամին, որի ժամանակ օգտվում ենք գլուխ 
գլխի տված մեթոդից, քննարկում ենք զույգերով։ 

«Ճանճը», «Երկու աքլորը» առակների ժամանակ կարևորում ենք 
թիմային աշխատանքը, համագործակցային խմբերի ստեղծումը։ Աշա-
կերտներին բաժանում ենք չորս հոգուց բաղկացած փոքր աշխատան-
քային խմբերի՝ խմբի յուրաքանչյուր անդամին տալով 1-4 համարները, և 
ստեղծում փորձագետների խումբ։ Աշխատանքի ընթացքում աշակերտ-
ները ինքնուրույն վերլուծություն են կատարում՝ հակադրելով առակնե-
րում գործող հերոսների բնավորության դրական և բացասական գծերը։ 
Այն կարելի է ներկայացնել նաև Վենի դիագրամի և քարտեզագրման 
մեթոդով [1, 40]. 
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Վենի դիագրամի և գաղափարի քարտեզագրման մեթոդներով վեր 
ենք հանում առակի հերոսների հատկանիշները և կատարում համապա-
տասխան վերլուծություն։Այսպիսով, առակների դասավանդումը տար-
րական դասարաններում երբեք չի կորցնում իր բուն նպատակը՝ դաս-
տիարակել բարոյական բարձր արժեքային համակարգ ունեցող սերունդ, 
երեխայի մոտ վերացնել բնավորության վատ գծերն ու թերությունները, 
ընդլայնել աշխարհաճանաչողական գիտելիքները։ Առակների միջոցով 
զարգանում է նաև աշակերտների ընթերցասիրությունը, կարդալու որա-
կական հատկանիշները, կարողանում են հասկանալ, ճանաչել իրենց 
շրջապատող աշխարհը, ինչն էլ հնարավորություն կտա իրենց ուրույն 
տեղը գտնել իրականության մեջ։ Ոչ պակաս կարևորում ենք նաև մեթոդ-
ների ընտրությունը՝ կախված կոնկրետ պայմաններից, սովորողների 
տարիքային առանձնահատկություններից, ուսուցչի մանկավարժական 
վարպետությունից և փորձից։ 
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    Мкртчян АннаМкртчян АннаМкртчян АннаМкртчян Анна    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: преподавание, методика, басня, нравоучение, 
воспитательный потенциал, нравственное поведение, пословица, крити-
ческое мышление, диаграмма Венна 

 Цель данной статьи является представление методики обучения 
басням, исходя из собственного опыта и формирование у учеников 
ценностного, критического творческого мышления, где важное значение 
имеют темы басен, которые проходят на уроках армянского языка, и их 
изучение дает возможность обогащать активный словарный запас 
учащихся. Невозможно представить процесс обогащения, расширения 
активного словарного запаса и воспитания учеников без помощи басен.  

В статье особое значение имеет использование воспитательного и 
нравоучительного характера басен в младших классах. Особенно важны 
принципы логического мышления, целью которых является формирование 
у детей мотивации для выявления поведения различных животных в 
баснях.  

Во время изучения басен мы выделяем также возможность развития 
логического мышления учеников, при котором используются методы 
опроса и беседы при участии всех учеников.  

В процессе изучения почти всех басен мы используем методы сотруд-
ничества и метод групповой работы, которые помогают ученикам легко 
понять и воспринимать смысл басни. Особенно важно сформировать у 
учеников самостоятельное критическое и творческое мышление.  

Для решения этих задач, наряду с традиционными методами, 
используются новые технологии и интерактивные методы. 

На основе моего опыта могу сказать, что басни своим воспитательным 
и нравоучительным характером, с остроумными диалогами и особыми 
языковыми средствами очень интересны и понятны детям. 

Подводя итоги по этой теме уместно вспомнить высказывание 
Ушинского: 

«Дети мыслят цветом, голосом, формой, поэтому обучение должно 
быть видимым, слышимым и осязаемым». 
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The Educating Meaning of Fables and Teaching MethodologyThe Educating Meaning of Fables and Teaching MethodologyThe Educating Meaning of Fables and Teaching MethodologyThe Educating Meaning of Fables and Teaching Methodology    
    

Mkrtchyan AnnaMkrtchyan AnnaMkrtchyan AnnaMkrtchyan Anna    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: teaching, methodology, fable, morality, educational potential, 
moral behavior, proverbs, critical thinking, Venn diagram 

The purpose of this article is to introduce the methods of teaching subjects 
concluded from my own experience. We would like to provide children with 
the opportunity to enrich and expand their active vocabulary. It is impossible to 
imagine the development of children’s vocabulary and the whole educational 
processes without the intervention and help of a fable. 

The article evaluates the use of the moral potential of fables in elementary 
school. 

The fables use the principle of a sequence of logical questions, the purpose 
of which is to motivate children to discover the behavior of different animals in 
the fable. In teaching fables, we also emphasize the ability of developing logical 
thinking of children, in which we use the method of conversations and 
questions, involving all children. In teaching of all fables, we use group and 
collaborative method, through which the exchange of ideas makes the semantic 
mastering of the fable effective. It is especially used to develop students’ 
independent, critical and creative thinking. For effective solution of the 
problem, it is proposed to combine new technologies with traditional methods.  

The result of the analysis of my experience has shown that a fable 
provokes interest in children with its unique linguistic means, witty and precise 
dialogues, moral ending. 

At the end of the article, it is appropriate to mention Ushensky’s words: 
“Children think in colors, sounds, shapes, so education must be made visible, 
audible, tangible”. 
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ՀՏԴ 373.3 
Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի     

ուսուցման կազմակերպման ձևուսուցման կազմակերպման ձևուսուցման կազմակերպման ձևուսուցման կազմակերպման ձև    

ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    ՍվետլանաՍվետլանաՍվետլանաՍվետլանա        
Վահրամյան ԱնահիտՎահրամյան ԱնահիտՎահրամյան ԱնահիտՎահրամյան Անահիտ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. խաղային իրադրություն, դիդակտիկ խաղ, 
ստեղծարար մտածողություն, որոնողական աշխատանք, ռեժիսորական 
խաղ, ուսուցման մեթոդներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Սույն հոդվածում կարևորվում է խաղը՝ որպես կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման կազմակերպման ձև, որը նպաստում է ստեղծարար մտածո-
ղության զարգացմանը՝ աշակերտին մղելով որոնողական քայլերի: Խաղը 
դիտարկվում է որպես սոցիալական հասունացման ուղի: Այն սովորեց-
նում է երեխային սեփական գրծողություններն ու մտքերը ծառայեցնել 
կոնկրետ նպատակի՝ ձևավորելով ավելի նպատակասլաց անհատներ: 
Կարևորվում է նաև զգացմունքային լարվածության թուլացման գործոնը, 
որը վերաճում է ակտիվության ու նախաձեռնողականության: 

Հոդվածում ընդգծվում է դիդակտիկ խաղերի նպատակային ընտրու-
թյունը, ձևակերպվում են պահանջները՝  

1. Համապատասխանությունը ուսումնասիրվող թեմային, աշա-
կերտների տրամադրություններին և տարիքային առանձնահատկու-
թյուններին: Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը 
պետք է հիմնված լինի խաղային իրավիճակների վրա, քանի որ խաղը 
երեխայի աշխարհընկալման բաղկացուցիչ մաս է, որին նա մեծ սիրով է 
մասնակցում և ինքնադրսևորվում՝ ինտեգրվելով առաջադրված իրադ-
րություններին և իրավիճակներին՝ կատարելով վերլուծություններ, պար-
զաբանումներ: Այստեղ միահյուսվում են խաղն ու ուսումնական գործու-
նեությունը, որոնցով էլ հնարավոր է դառնում կրտսեր դպրոցականներին 
պահել մտավոր աշխույժ գործունեության տիրույթում: Հանգամանորեն 
նկարագրվում են խաղերի կազմակերպման ու իրականացման նպա-
տակներն ու քայլաշարը: 

2. Ուսումնասիրվել և վերլուծվել են խաղային գործունեության 
միջոցով երեխայի մտավոր ունակությունների զարգացման, խաղերի 
կիրառման դերն ու արդյունավետության ուղիները: Այս համատեքստում 
կարևորվում են ստեղծարար միջավայրի ստեղծման գործընթացն ու զգա-
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յական ընկալմանը միտված խաղերը (տեսողական, զգայական, 
դիդակտիկ): Բերված են մեր կողմից ստեղծված, փորձարկված խաղերի 
նկարագրերը: Սույն հոդվածում ձգտել ենք պահպանել կրտսեր դպրոցում 
դասավանդվող բազմառարկայական կապերը՝ դրանց հաղորդելով յուր-
օրինակ գրավչություն, որը երեխային տանում է դեպի բարելավված 
ուսումնառության և զարգացնում բազմաթիվ կարողություններ, այն է՝ 
արագ և ճիշտ կողմնորոշում ոչ ստանդարտ իրավիճակներում:  

Կրտսեր դպրոցում պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ 
կզարգանան սովորողների դեռևս նոր ձեռք բերած անձնային հատկանիշ-
ները, ինքնուրույնություն, ինչ-որ նոր բան սովորելու հակում, 
հետաքրքրություն, որն էլ պիտի հիմք հանդիսանա երեխայի անձի 
կայացման և ամրապնդման գործում: 

Այս տարիքից պետք է ակտիվորեն զարգացնել երեխայի ստեղծա-
գործական ունակությունները, երևակայությունը, ուշադրությունն ու 
մտածողությունը: Երեխաները հիմնականում ընկալում են զգայարան-
ների միջոցով, ուստի կարելի է այս տարիքում կազմակերպել այնպիսի 
խաղեր, որոնք կլինեն տեսողական, զգայական, դիդակտիվ: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում մանկավարժական գրականու-
թյան մեջ ձևավորվել են տարբեր սահմանումներ ու կատարվել բազմա-
թիվ ուսումնասիրություններ խաղի վերաբերյալ: Վերլուծենք դրանցից մի 
քանիսը: 

1. Ընդգծելով մանկավարժական գործընթացում խաղերի օգտագործ-
ման կարևորությունը՝ ռուս մանկավարժ և հոգեբան Պ. Ֆ. Կապտերևը 
գրում է. «Տարբեր պատճառներով զարգացման մակարդակով իրենց 
տարեկիցներից հետ մնացող երեխաները դպրոցում առանց խաղի փո-
խանակ զարգանան, կսկսեն հիմարանալ, գորշ, անբովանդակ, անիմաստ 
կյանք վարել, ժամանակը անցկացնել ապարդյուն: Եթե ուսուցիչն այնքան 
խելամիտ լինի, որ գիտելիքները կապի խաղերի հետ, կարողանա այդ-
պիսի երեխաներին ակտիվ մարմնական գործունեություն ներկայացնող 
խաղային գործունեությունից հմտորեն տանել դեպի ուսումնական խա-
ղաղ, կլանված, համեմատաբար նստակյաց գործունեություն, ապա նա 
ձեռք կբերի այդպիսի երեխաների ընդունակությունները վեր հանելու բա-
նալին, կկարողանա կառավարել նրանց զարգացումը և ցուցաբերել էա-
կանորեն կարևոր ծաոայություններ նրանց ողջ հետագա կյանքում» [2, 15]: 

2. Ռուս մանկավարժ և հոգեբան Մարգարիտա Գուսլովան նշել է, որ 
խաղի շնորհիվ ուսուցումը դաոնում է առավել հետաքրքիր և արդյու-
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նավետ, քանի որ խաղը, լինելով երեխայի առաջատար գործունեությունը 
նախադպրոցական տարիքում, նրա համար շարունակում է կարևոր դեր 
խաղալ նաև դպրոցում, այսինքն, հենվելով խաղի պատճառած ուրախու-
թյան վրա, կարելի է սովորողներին ուսումնական նյութը հասցնել տար-
բեր հնարներով՝ յուրաքանչյուր դեպքում կիրառելով համապատասխան 
խաղը [6]: 

3. Ռուս մանկավարժ Սելեկոն տվել է խաղի հետևյալ սահմանումը. 
«Խաղը իրադրային պայմաններում տեղի ունեցող գործունեության ձև է՝ 
ուղղված հասարակական փորձի ստեղծմանն ու յուրացմանը, որում 
ձևավորվում ու կատարելագործվում է վարքագծի ինքնավերահսկողու-
թյունը» [5, 5]: Ռուս մի շարք այլ մանկավարժների կարծիքով (Ս. Ն. Կար-
պով, Ս. Ա. Շմակով) խաղը մեծ նշանակություն ունի երեխաների դաս-
տիարակության, ուսուցման ու հոգեկան զարգացման մեջ: Այն անհա-
մարձակ, անվստահ աշակերտներին հնարավորություն է տալիս հաղթա-
հարելու իրենց բարդույթներն ու անվճռականությունը [5]: 

4. Ռուս մանկավարժ Դեբորա Մենջերիցկայան առաջարկել է բա-
ռային խաղեր, որոնք նպաստում են սովորողների կապակցված խոսքի 
զարգացմանը՝ ուսումնական խաղերի բովանդակությունը հասկանալու և 
ճիշտ անցկացնելու համար [9], իսկ ոուս մեկ այլ մանկավարժ՝ Բորիս 
Նիկիտինը, աոաջադրել է ինտելեկտուալ խաղերի տասը աոանձնահատ-
կություն, որոնք նպաստում են սովորողների մտավոր ունակությունների 
զարգացմանը [10]: 

Ռուս մանկավարժներ Սվետլանա Կոզլովան և Տատյանա Կուլիկո-
վան աոաջարկել են խաղերի հետևյալ տեսակները՝ ռեժիսորական 
խաղեր, խաղ-թատերականացումներ, շինանյութով խաղեր, կանոնով 
խաղեր, շարժախաղեր, դիդակտիկ խաղեր, որոնք նպաստում են սովո-
րողների ստեղծագործական ու տրամաբանական մտածողության զար-
գացմանը [8]: 

Հաշվի առնելով խաղի վերաբերյալ հոգեբանների ու մանկավարժ-
ների բերած սահամանումները՝ գտնում ենք, որ խաղը նաև մեծացնում է 
աշխարհաճանաչողությունը: 

Խաղը նաև տարածական կողմնորոշման զարգացման կարևորա-
գույն հնար է: Այն դառնում է անհրաժեշտություն՝ կյանքի դժվար իրավի-
ճակներից արագ ու ճիշտ ելքեր փնտրելու համար: 

Խաղը երեխայի համար սոցիալական հասունացման ուղի է, որի 
ընթացքում երեխաներն աոաջին անգամ շփվում են իրենց հասակակից-
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ների հետ: Նրանց միացնում են ընղհանուր նպատակը, դրան հասնելու 
միասնական ջանքերը, ընդհանուր հետաքրքրություններն ու ապրում-
ները: Այդ պատճառով էլ խաղը երեխաներին սովորեցնում է իրենց գոր-
ծողություններն ու մտքերը ծառայեցնել որոշակի նպատակի, օգնում 
դաստիարակելու նպատակասլացություն: Երեխան սկսում է զգալ իրեն 
որպես ընդհանուր խմբի անդամ, արդարացիորեն գնահատել իր և ընկեր-
ների գործողություններն ու արարքները [4, 90-99]: Դա նշանակում է, որ 
միջավայրը թուլացնում է երեխայի զգացմունքային լարվածությունը և 
տրամադրում խաղին: Երեխան դառնում է ավելի ակտիվ և նախաձեռնող: 
Անգամ ամենապասիվ աշակերտները մտնում են խաղի մեջ՝ մեծ ցանկու-
թյամբ օգտագործելով բոլոր ուժերը, որպեսզի խաղի ժամանակ ընկեր-
ներից հետ չմնան: 

Ռուս մանկավարժ Կուլիկովան առաջարկել է խաղերի հետևյալ 
տեսակները՝ ռեժիսորական խաղեր, խաղ-թատերականացումներ, շինա-
նյութով խաղեր, շարժախաղեր, դիդակտիկ խաղեր, որոնք նպաստում են 
սովորողների ստեղծագործական ու տրամաբանական մտածողության 
զարգացմանը [8]: 

Խաղի ընթացքում հետևելով երեխային վարքին՝ կարելի է դատել 
ընտանիքում մեծահասակների հետ նրանց ունեցած հարաբերություն-
ների մասին: Միաժամանակ երեխան փորձում է կատարել մեծի դեր՝ 
հասկանալով հանդերձ, որ ինքը դեռ մեծ չէ: Նմանակելով մեծահասակ-
ների տնային գործերը՝ երեխաները յուրացնում են կենցաղային աշխա-
տանքի որոշ հմտություններ: 

Խաղային գործունեության միջոցով երեխան պիտի իր մեջ ավելացնի 
դրական ու նվազեցնի բացասական որակները: Ինքնակազմակերպվող 
գործունեության ժամանակ երեխան բավարարում է իր բնական հակում-
ները, ինքնադրսևորվում է, բացահայտում է իր առանձնահատկություն-
ները, փորձում է ինքնուրույն հաղթահարել իր առջև դրված խոչընդոտ-
ները: 

Խաղային գործունեություն իրականացնելուց առաջ պիտի որոշել 
խաղի կանոնները: Դրանք բխում են գործունեության բնույթից: Երեխա-
ները ընդունում են այդ կանոնները, ենթարկվում դրանց սահմանած պայ-
մաններին, անհրաժեշտության դեպքում փոխում: Այս կերպ վարժվում եև 
հասարակական կյանքի ապրելակերպին՝ իրականացնելով ինքնուրույն 
ու ստեղծագործական գործունեություն: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխայի համար առաջատար գոր-
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ծունեությունը դաոնում է ուսումը: Բայց այդ դպրոցականը, որը դեռ երեկ 
տարված էր իր զվարթ խաղերով, չի կարող միանգամից հրաժարվել 
դրանցից: Այդ պատճառով, երբ ուսուցումը զուգորդվում է խաղերով, այն 
երեխաների համար դառնում է ավելի հետաքրքիր, սրտամոտ ու ցան-
կալի: Երբ խաղը մուտք է գործում մանկավարժական կենդանի գործըն-
թացի մեջ, դասարանում ստեղծվում է մի նոր միջավայր: Աշակերտները 
անկաշկանդ արտահայտում են իրենց մտքերը: Խաղն ունի այնպիսի 
հատկություն, որ աշակերտներին կարող է իրենց համար էլ աննկատե-
լիորեն ներգրավել ակտիվ ուսուցման մեջ: Խաղի ժամանակ ավելի են 
կենտրոնանում՝ տարվելով հետաքրքրաշարժությամբ, հեշտությամբ 
մտապահում են տեսածն ու լսածը: Խաղի միջոցով ոչ միայն ուսուցան-
վում և ամրապնդվում է դասանյութը, այլև, աշակերտի համար աննկատ 
ձևով, հաղթահարվում են ուսումնական բարդ խնդիրներ: 

Հայտնի է, որ խաղով է սկսվում երեխայի առաջին ծանոթությունը 
շրջապատող իրերին, երևույթներին, խաղով նա ծանոթանում է առարկա-
ների զանազան հատկանիշներին: Խաղը երեխայի համար իսկական ճա-
նապարհ է դեպի այն աշխարհի իմացությունը, որտեղ ապրում է նա և 
որը կոչված է փոփոխելու: Խաղի միջոցով ճշգրտվում, ընդլայնվում են 
երեխաների պատկերացումները շրջապատի, մարդկային կյանքի և բնու-
թյան մասին: Խաղի զարգացման հետ կապված երեխայի հոգեկանում 
տեղի եև ունենում այն գլխավոր փոփոխությունները, հոգեկան զարգաց-
ման այն գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ են զարգացման նոր, 
առավել բարձր աստիճանի անցնելու համար: Խաղի մեջ են ծնվում 
ուսումնական գործունեության տարրերը: Շատ ուսուցիչներ բացասաբար 
են վերաբերվում դասերի ժամանակ խաղերի առկայությանը՝ գտնելով, որ 
դասերի ժամանակ հարկավոր է սովորել, ոչ թե խաղալ: Հարկ է նշել, որ 
խաղը դիտարկվում է ոչ որպես զվարճանքի ու ազատ ժամանցի 
կազմակերպման ձև, այլ որպես ուսուցման մեթոդ, որպես երեխայի անձ-
նավորության համակողմանի զարգացման միջոց: 

Այնուամենայնիվ, մանկավարժական գործընթացում խաղերը չեն 
կարող ինքնանպատակ լինել: Անհրաժեշտ է խաղն այնպես ընտրել, որ 
համապատասխանի ուսումնասիրվող թեմային, աշակերտների տրամա-
դրություններին և տարիքային առանձնահատկություններին, ինչպես 
նան օգնի ճիշտ ըմբռնելու անցածն ու անցնելիքը: 

Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը պետք է 
հիմնված լինի խաղային իրավիճակների վրա: Քանի որ խաղը երեխային 



– 549 – 
 

շատ հարազատ է, նա մեծ սիրով է մասնակցում խաղային իրադրություն-
ներում առաջադրված հակադրությունների վերլուծությանն ու պարզա-
բանմանը:  

Խաղային իրադրություններում խաղն ու լուրջ աշխատանքը միա-
հյուսված են, և դրանով հնարավոր է դառնում սովորողներին պահել 
մտավոր աշխույժ գործունեության ոլորտում: 

Դպրոց են հաճախում հիմնականում վեց տարին բոլորած երեխա-
ները: Այս տարիքում հաճախ են նկատվում ուշադրության անկայունու-
թյուն և ցրվածություն, ոչ կամածին հիշողություն, ակնառու-պատկերա-
վոր մտածողություն: Զարգացած չէ կենտրոնանալու կարողությունը: Այս 
նպատակով էլ տարրական դասարաններում պետք է շատ դիդակտիկ 
խաղեր կազմակերպել: Բոլոր դեպքերում խաղը կազմակերպողներից 
պահանջում է մեծ նրբանկատություն: Այն կազմակերպելիս պետք է 
նկատի ունենալ՝ 

▪ խաղի բովանդակությունը և կանոնները պետք է հասկանալի լինեն 
երեխաներին, 

▪ խաղի բովանդակությունը պետք է համապատասխանի խաղացող-
ների գիտելիքների մակարդակին, 

▪ խաղը պետք է լինի կոնկրետ և նպատակային, 
▪ խաղերի քանակն ու տևողությունը պետք է լինեն չափավոր, 
▪ խաղը պետք է նպաստի գիտելիքների հարստացմանը և 
հետաքրքրությունների ձևավորմանը: 

Դիդակտիկ խաղերը նպաստում են ուսումնական գործունեության 
տարրերի ձևավորմանը, զարգացնում են երեխայի մաթեմատիկական 
պատկերացումները, լսողական վերլուծության կարողությունը, բանավոր 
խոսքը, կամային վարքը, ինքնագնահատականը: Դիդակտիկ խաղերը 
կիրառելի են ուսումնական բոլոր առարկաների դասերին. վերջիններիս 
ընտրությունը, բովանդակությունը ենթարկվում են այն կրթադաստիա-
րակչական խնդիրներին, որոնք առաջադրվում են տվյալ առարկայի 
ծրագրային կոնկրետ պահանջներով: 

Դիդակտիկ խաղերի գործառույթներից է խաղի ընթացքում համընդ-
հանուր ուսուցման կարողությունների և ինքնուրույն աշխատանքի ունա-
կությունների ձևավորումը: Դիդակտիկ խաղերի կազմակերպումը հնա-
րավոր է առաջադրանքի կառուցվածքի և դրա լուծման փուլերի մասին 
երեխաների խոր իմացությամբ: Ուսուցման գործընթացում առանձնահա-
տուկ տեղ են զբաղեցնում վերահսկելու կարողությունը և ինքնագնահա-
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տումը: Այդ կարողությունները հաջող են ձևավորվում անձնական դերա-
յին ձևի օգտագործմամբ, ուսումնական գործընթացի կազմակերպմամբ՝ 
որպես դիդակտիկ խաղի մասնավոր տեսակ: Դասի ընթացքում երեխա-
ների մի մասը կատարում է ուսուցչի, մյուս մասը՝ գնահատողի, երրորդ 
մասը՝ վերահսկողի դեր: Աշակերտները փորձում են իրենց ուժերը. ան-
հրաժեշտ է դա այնպես վարել, որ այն լինի հետաքրքիր: Դրա հետ մեկ-
տեղ ուսուցչի տարաբնույթ գործունեությունները բաժանվում են հենց 
աշակերտների միջև: Օրինակ՝ մի աշակերտ խնդիր է առաջադրում, մեկ 
ուրիշը լուծում է այն, երրորդը գնահատում է: Նմանատիպ խաղերը 
կարող են իրականացվել զույգայիև կամ խմբային աշխատանքում: Երե-
խաները կարող են փոխանակել տետրերը և ստուգել միմյանց աշխա-
տանքի ճշտությունը: Երբ խաղն օգտագործվում է որպես դիդակտիկ 
ոճելաձև, միշտ բերում է նախատեսված ցանկալի արդյունքի: 

Դասի ընթացքում դիդակտիկ խաղերը կազմակերպում են նոր 
նյութի հաղորդում նախապատրաստելու, անցածն ամրապնդելու և ամ-
փոփելու, գիտելիքներն ստուգելու և գնահատելու նպատակով: Խաղերի 
ճիշտ օգտագործմամբ հնարավոր է հասնել դասի արդյունավետության 
բարձրացմանը, քանի որ աշակերտը առանց կամային մեծ ջանքեր 
գործադրելու, դրսևորելով հետկամածին ուշադրություն, յուրացնում է 
խաղի ընթացքում մատուցվող դասանյութը, վերհիշում անցածը, ամրա-
պնդում և համակարգում իր գիտելիքները [1, 134-136]: 

Ստորև ներկայացնում ենք դիդակտիկ խաղեր, որոնք կարելի է 
կազմակերպել տարրական դասարաններում: 

ԽաղալիքԽաղալիքԽաղալիքԽաղալիք----ընկերներընկերներընկերներընկերներ    
Խաղի նպատակը՝ 
▪ Առարկաները համեմատելու կարողության ձևավորում՝ ըստ գույ-
նի, չափի, ձևի: 

▪ Թվերի հերթականությունը պահպանելու, 1-10 առարկաները 
հաշվելու կարողության ամրապնդում: 

Դիդակտիկ պարագաներ՝Դիդակտիկ պարագաներ՝Դիդակտիկ պարագաներ՝Դիդակտիկ պարագաներ՝  
Տնակի նկարով պաստառ քառակուսիներ, եռանկյուններ մագնիսով, 

խաղալիքներ: 
Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը: Խաղը անցկացվում է քննարկման ձևով: 
▪ Ուսուցիչը երեխաներին տեղեկացնում է, որ պետք է խաղ խաղան: 
Գրատախտակին ամրացնում է պաստառ, որի վրա պատկերված է 
տնակ անտառում: 
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Տրվում են հարցեր. 
� Տեսեք, ինչպիսի՞ անտառ է: Իսկ ի՞նչ եք տեսնում եղևնիների տակ 
(տնակ): 

� Ի՞նչ պատկերներից է կազմված տնակը (եռանկյունից, ուղղանկյու-
նից, քառակուսուց և շրջանից): 

� Քանի՞ եռանկյուն է անհրաժեշտ եղել տնակի կառուցման համար 
(2): 

� Քանի՞ քառակուսի է պահանջվել տնակի կառուցման համար (4): 
� Քանի՞ պատուհան ունի տնակը (1): 
� Ի՞նչ երկրաչափական պատկերի տեսք ունի այն (քառակուսու): 
Ո՞ր գույնով են ներկված պատերը: 

� Այդ քառակուսիները չափերով համեմատած ինչպիսի՞ն են (մեծ ու 
փոքր): 

� Քանի՞ ուղղանկյուն է պահանջվել տնակի կառուցման համար (3): 
Հարց է ուղղվում երեխաներին, թե արդյոք կարո՞ղ են իրենք էլ 

կառուցել այսպիսի տնակ: Տրվում են համապատասխան պատկերներ 
մագնիսական գրատախտակին կառուցելու համար: 

Երեխաները կառուցում են տնակը: Եվ յուրաքանչյուր մարմինը 
իրենց ձեոքը վերցնելիս անվանում են այն՝ նշելով գույնը: Այնուհետև 
ուսուցիչը հերթականությամբ ցուցատախտակի վրա տեղադրում է 
խաղալիքներ և ամեն անգամ կրկնում է. 

- Ո՞վ է ապրում տնակում, 
 Ո՞վ է ապրում տնակում: 
Երեխաները վերցնում են հերթով կենդանիներ, անվանում և դնում 

տնակի մեջ կամ կողքը:  
Բուրատինոյի հանելուկըԲուրատինոյի հանելուկըԲուրատինոյի հանելուկըԲուրատինոյի հանելուկը    

Խաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակը – Ձևավորել նկարների մեջ երկրաչափական 
պատկերները տարբերակելու կարողություն: 

Դիդակտիկ պարագաներ – Պաստառ Բուրատինոյի նկարով, մեկ 
հատ պաստառի տեսքով բոլորի համար, կամ յուրաքանչյուր երեխայի 
համար առանձին-առանձին (քարտերով): 

Խաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքը – Ուսուցիչը գրատախտակին ամրացնում է Բուրա-
տինոյի նկարը, որում նա նկարում է շրջան, քառակուսի, եռանկյուն: 

Տրվում են հարցեր. 
� Ի՞նչ է հեքիաթի հերոսի անունը, նա ձեզ հյուր է եկել 

(Բուրատինո): 
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� Թվարկեք և ցույց տվեք, թե ի՞նչ է նա նկարում (շրջան, 
քառակուսի, եռանկյուն): 

� Ի՞նչ գույն ունի այդ պատկերներից յուրաքանչյուրը [11, 10-28]: 
Ըստ նյութի դիդակտիկ խաղերը բաժանվում են 3 խմբի՝ առարկայա-

կան խաղեր (խաղալիքներով, բնական նյութերով և այլն), սեղանի խաղեր 
և բառային խաղեր: Առարկայական խաղերը ավելի հասանելի են երեխա-
ներին, քան մյուս խաղերը, քանի որ հիմնվում եև անմիջապես ընկալման 
վրա: Օրինակ, անվանել դասարանային առարկաները (սեղան, աթոռ, 
գրատախտակ, գիրք, տետր, գրիչ, մատիտ և այլն): Սեղանի խաղերը, ինչ-
պես և առարկայական խաղերը հիմնված են գրականության սկզբունքի 
վրա, բայց այդ խաղերում երեխաներին տրվում է ոչ թե առարկան, այլ 
նրա պատկերը: Սեղանի խաղերի բովանդակությունը տարաբնույթ է: 
Լոտոյի մի քանի ձևեր, նկարների զույգեր երեխաներին ծանոթացնում են 
մրգերին, բանջարեղենին, կենդանիներին, թռչուններին, նրանց որակնե-
րին և հատկություններին: Մյուսները մատնանշում են բնության եղանա-
կային երևույթների ներկայացումը (տարվա եղանակ), տարբեր մասնա-
գիտություններ: Ինչպես և դիդակտիկ խաղալիքը, սեղանի խաղը ևս լավ 
արդյունք է տալիս այն դեպքում, երբ այն պահանջում է ինքնուրույն մտա-
վոր աշխատանք [9]: 

Նապաստակի Նապաստակի Նապաստակի Նապաստակի տնակըտնակըտնակըտնակը    
Խաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակը – Ամրակայել թվի և առարկաների քանակի միջև 

աոնչություն ստեղծելու ունակությունը, որը բնութագրվում է տվյալ թվով: 
Ուսուցման միջոցներՈւսուցման միջոցներՈւսուցման միջոցներՈւսուցման միջոցներ – Տարբեր չափերի շրջանակներ: 
Խաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքը – հատակին նկարված են տարբեր չափերի շրջա-

նակներ, նրանցից յուրաքանչյուրի կողքին գրված է 1 կամ 2 թվանշանը: 
Նապաստակներն անտառի բացատում վազվզում են: Տնակում, ուր 
գրված է 1 թվանշանը, բնակվում է մեկ նապաստակ, իսկ այն տնակում, 
ուր գրված է 2 թվանշանը, բնակվում են երկու նապաստակ եղբայրները: 
Երբ բացատ է գալիս աղվեսը, նապաստակներն արագ փախչում են իրենց 
տնակները: 1 թվանշանով տնակում թաքնվում է մեկ նապաստակ, իսկ 2 
թվանշան ունեցող տնակում՝ երկու նապաստակ: Նապաստակները, 
որոնք սխալվում են, համարվում են բռնված, նրանց աղվեսը տանում է իր 
բույնը: 

Այս նույնը կարող է ուսուցիչը կազմակերպել այլ թվեր անցնելիս: 
Ներկայացնում ենք այն խաղը, որը հաճախ օգտագործում ենք 

մայրենիի ժամերին: 
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Ծառ և ծառերԾառ և ծառերԾառ և ծառերԾառ և ծառեր    
Խաղի նպատակը Խաղի նպատակը Խաղի նպատակը Խաղի նպատակը – Ձևավորել եզակի և հոգնակի թվի տեսքով 

հանդես եկող առարկաները տարբերակելու կարողությունը: 
ԴիդԴիդԴիդԴիդակտիկ պարագաներ ակտիկ պարագաներ ակտիկ պարագաներ ակտիկ պարագաներ – Քարտեր մեկ ծառի և մի քանի ծառերի 

նկարներով (խնձորենի, տանձենի, սալորենի): Մագնիսական գրատախ-
տակ: 

Խաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքը – Ուսուցիչը հարց է ուղղում, թե ի՞նչ մրգեր են 
սիրում երեխաները: Յուրաքանչյուրը նշում է իր սիրած մրգի անունը: 
Հետո ներկայացնում են, որ դրանցից յուրաքնաչյուրը աճում է իր համա-
պատասխան ծաոի վրա: Ուսուցչի հրահանգով մագնիսական գրատախ-
տակի ձախ մասում խմբավորում են այն քարտերը, որոնց վրա պատկեր-
ված է մեկ ծառ: Իսկ աջ կողմում խմբավորում են այն քարտերը, որոնց 
վրա նկարված են մեկից ավելի ծառեր: Արտասանում և գրում են գրա-
տախտակին ծառ, ծառեր: 

Մեր փորձից ելնելով կարող ենք ասել, որ երեխաները մեծ ակտիվու-
թյուն են ցուցաբերում այս խաղի ընթացքում: Քարտերը խմբավորելուց 
հետո արդեն ազատ կարողանում են այլ առարկաներն էլ եզակի թվից 
արագ դարձնել հոգնակի ն դրանցով կազմել նախադասություններ: 

Անհրաժեշտ է, որ սովորողները հաճույք ստանան ուսուցման գործ-
ընթացից, իսկ դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ անցումը խաղից 
ուսումնական գործընթաց կատարվի տրամաբանորեն, այսինքն այնպես, 
որ սովորողներն այդ անցումը չնկատեն [6]: 

Դրա համար պետք է հաշվի առնել մի կարևոր հանգամանք. անհրա-
ժեշտ է, որ ուսումնական գործողություններն ու դրանց ուղեկցող դրական 
հույզերը կրտսեր դպրոցականի մեջ ձևավորվեն հենց ուսումնական 
դրդապատճառների շնորհիվ, որոնք ուղեկցվում են ուսուցման բովանդա-
կության կամ ուսուցման գործընթացի յուրացմամբ: 

Մեր կողմից մշակված և կիրառված խաղերի ընթացքում իրակա-
նացրել ենք դիտումներ՝ նպատակ ունենալով, թե որքանով են դրանք 
նպաստում ուսումնական նյութի յուրացմանը: 

Ստորև ներկայացնում ենք հետազոտական հատվածը. տրամագիր 
1-ում ներկայացված է ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը (25 
աշակերտ) մինչև դիդակտիկ խաղերի անցկացումը: 

Տրամագիր 2-ում արդյունքների զգալի աճ է նկատվում:  
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Դիտարկումների արդյունքներըԴիտարկումների արդյունքներըԴիտարկումների արդյունքներըԴիտարկումների արդյունքները    

Տր. 1 ԴիՏր. 1 ԴիՏր. 1 ԴիՏր. 1 Դիդդդդակտիկ խաղերի կիրառումից առաջակտիկ խաղերի կիրառումից առաջակտիկ խաղերի կիրառումից առաջակտիկ խաղերի կիրառումից առաջ    

Տր. 2 ԴիՏր. 2 ԴիՏր. 2 ԴիՏր. 2 Դիդդդդակտիկ խաղերի կիրառումից հետոակտիկ խաղերի կիրառումից հետոակտիկ խաղերի կիրառումից հետոակտիկ խաղերի կիրառումից հետո 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով՝ դիդակտիկ խաղերի շնորհիվ ղասերը դառնում են 

հետաքրքիր, բարելավվում է ուսուցման որակը, զարգանում է սովորող-
ների տրամաբանական, ստեղծագործական մտածողությունը: Նրանց մեջ 
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ձևավորվում է որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու կարողու-
թյունը: Դա էլ երեխային դարձնում է ավելի նախաձեռնող և ինքնուրույն: 
Խաղի ընթացքում ուսուցիչը դառնում է երեխայի ավագ ընկերն ու 
խորհրդատուն, որն էլ օգնում է հետագայում երեխային, որպեսզի ազատ 
ու անկաշկանդ շփվի իր ուսուցչի հետ: 

Խաղի միջոցով սովորածը երեխան պահպանում է իր կյանքի ընթաց-
քում, քանի որ դա հոգով զգում և ապրում է: Եվ նրա մեջ ձևավորվում է 
հաստատակամություն, կյանքի տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշ-
վելու հմտություն, ինչը շատ կարևոր է հետագայում, որպես մարդ կայա-
նալու գործում: 

Առաջարկություններ՝ ուսուցիչներին, ուսանող-պրակտիկանտնե-
րին. տարանջատել դիդակտիկ խաղերը լիցքաթափող խաղերից, ցան-
կալի է՝ դիդակտիկ խաղերը պարունակեն ստեղծարար տարրեր:  

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականությունունունուն    
1. Արամյան Ա. Ռ., Դիդակտիկ խաղերի դերը կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման գործընթացում, Կրթություն, բարեփոխումներ, հիմնա-
խնդիրներ, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 
2010: 

2. Գյուլամիրյան Ջ. Հ,, Խաղալով սովորենք, Երևան, «Զանգակ», 2009, 
79 էջ: 

3. Սմբատյան Լ., Երեխաների խաղային գործունեության զարգացման 
հոգեբանամանկավարժական հիմունքները, «Նախաշավիղ», Երևան, 
ԿԱԻ, 2007, N5-6, էջ 90-99: 

4. Глумова С. Н. Дидактическая игра как средство разшитиз познава-
тельного интереса младших школьников на уроках математики, 
Белгород, Вейделевка 2012, 22 с. 

5. Гуслова М. Н. Иновационные педагогические технологии М. 
“Академия, 2010, 286 с. 

6. Козлова С. А., Куликова Т. А., Дошкольная педагогика, Академия, 
2000, 406 с. 

7. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре, М., Издательство 
«Просвещение», 1982, 128 с. 

8. Никитин Б. П. Интеллектуальные игры - Изд. 6-е, испр. И доп., 
Обминск, “Световид”, 2009, 216с. 

9. Потапова Л. А., Дидактические игры, игровые упражнения и их роль 
в формировании элементарных математических представлений, 
Санкт-Петербург, 2012, 28 с. 
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Игра как способ организации начального школьного обученияИгра как способ организации начального школьного обученияИгра как способ организации начального школьного обученияИгра как способ организации начального школьного обучения    

Мурадян Светлана Мурадян Светлана Мурадян Светлана Мурадян Светлана     
Ваграмян Анаит Ваграмян Анаит Ваграмян Анаит Ваграмян Анаит     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
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мышление, поисковая работа, режиссерская игра, методы обучения. 
В данной статье придается значимость игре, как способу образования 

младшего школьника, что способствует развитию творческого мышления, 
побуждая ученика к поисковым шагам. Игра рассматривается как способ 
социального взросления, которая учит ребенка использовать свои действия 
и мысли для конкретной цели, формируя более целеустремленных лич-
ностей. Придается значимость также снижению эмоционального 
напряжения, которая вырастает в активность и инициативность. 

В статье делается акцент на целенаправленный подбор дидактических 
игр, которые формируются в требованиях: 

1. Соответствие к изучаемой теме, настроение учеников и возрастные 
особенности. Учебная деятельность в младшей школе должна быть 
основана на игровых ситуациях, так как игра неотъемлемая часть 
мировоззрения ребенка, в котором он с большим удовольствием 
участвует и самопроявляется, интегрируясь в предложенные 
ситуации проводит анализ и уточнение. Здесь переплетены игра и 
учебная деятельность, что позволяет держать младших 
школьников в сфере активной, мыслительной деятельности. 
Подробно описываются цели и этапы организации и проведения 
игр. 

2. Изучилось и проанализировалось развитие умственных 
способностей ребенка с помощью игровой деятельности, роль 
использования игр и их эффективные пути. В данном контексте 
придается значимость процессу создания творческой среды и 
играм, направленные на чувственное восприятие (визуальный, 
чувственный, дидактический). Приведены созданные и 
протестированные нами описания игр. В данной статье мы 
постарались сохранить межпредметные связи, преподаваемые в 
начальной школе, придав им неповторимую привлекательность, 
что приводит ребенка к улучшенному обучению и развивает 
многие способности, а именно, быстрая и правильная ориентация 
в нестандартных ситуациях. 
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Game as a Way to Organize the Education of Primary School StudentsGame as a Way to Organize the Education of Primary School StudentsGame as a Way to Organize the Education of Primary School StudentsGame as a Way to Organize the Education of Primary School Students    

Muradyan Svetlana Muradyan Svetlana Muradyan Svetlana Muradyan Svetlana     
Vahramyan Anahit Vahramyan Anahit Vahramyan Anahit Vahramyan Anahit     

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: game situation, didactic game, creative thinking, search work, 

role play, teaching methods 
In this article, the game is signified as a way to organize the education of 

primary school students, which promotes the development of creative thinking, 
pushing students to take corrective steps. Game is considered as a way of social 
maturation. It teaches the child to use his actions and thoughts for a specific 
purpose, forming more purposeful individuals. The factor of relieving emotional 
tension, which turns into activity and initiative, is also used. 

The purposeful selection of didactic games is emphasized in the article; the 
following requirements are formulated: 

1. Relevance to the studied topic, students’ moods and age peculiarities. 
Educational activities of the primary school child should be based on play 
situations, as play is an integral part of a child’s worldview, in which he 
participates with great pleasure, realizes himself by integrating the proposed 
situations, making analysis, clarifications. Here games and educational activity 
are intertwined, which makes it possible to keep the primary school children in 
the realm of mental activity. The goals and the process of organizing and 
implementing games are described in detail. 

2. The role of the development of the child’s mental abilities, the role and 
efficient ways of applying games have been studied and analysed through play 
activities. In this context, the process of establishing a creative environment 
and games aimed at sensory perception (visual, sensory, didactic) is signified. 
The descriptions of the games created and tested by us are given. In this article, 
we have tried to maintain the multidisciplinary connections taught in the 
primary school, giving them unique attractiveness, which leads the child to 
improved learning, develops various abilities, that is, quick and correct 
orientation in non-standard situations. 
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ՀՏԴ 37.018.26 

ՈՈՈՈււււսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման սուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման սուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման սուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման 
դասընթացի արդյունավետության գնահատումդասընթացի արդյունավետության գնահատումդասընթացի արդյունավետության գնահատումդասընթացի արդյունավետության գնահատումը ևը ևը ևը և    վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը    

ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    պետականպետականպետականպետական    համալսարանումհամալսարանումհամալսարանումհամալսարանում    

Նազարյան Վաղինակ Նազարյան Վաղինակ Նազարյան Վաղինակ Նազարյան Վաղինակ     
Տիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան Գնել    
Տոնոյան Տաթևիկ Տոնոյան Տաթևիկ Տոնոյան Տաթևիկ Տոնոյան Տաթևիկ     

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ուսուցչի վերապատրաստում, ատեստավո-
րում, կրթության բարեփոխում, կրթության որակ, դասընթացի վերլուծու-
թյուն, հանրակրթության պետական չափորոշիչ, մեթոդ և մեթոդաբանու-
թյուն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Իբրև համընդհանուր կրթադաստիարակչական համակարգ՝ հանրա-

կրթությունը ենթակա է մշտական բարեփոխումների և կատարելագործ-
ման։ Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց փոխակերպվում են 
բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը, տեսապրակ-
տիկ հարաբերությունները, մոտեցումներն ու սկզբունքները, չափորոշիչ-
ներն ու մեթոդաբանությունը։ Այս առումով առավել քան կարևորվում է 
բնագավառի շահառուների որակական կատարելագործման խնդիրը, 
բարեփոխումների նկատմամբ անմիջական պատասխանատու սուբյեկտ-
ների դիրքորոշումն ու դրանցում նրանց մասնակից դարձնելու գործըն-
թացը։ Համակարգի ուսումնասիրության, նրանում առկա բացերն ու 
խնդիրները հայտնաբերելու, սխալներն ու վրիպումները սրբագրելու և 
դրանց լուծումները ուրվագծելու լավագույն սկզբունքներից է սոցիոլո-
գիական հետազոտությունների միջոցով հետադարձ կապի ապահո-
վումը։ Բարեփոխումների տեսական համակարգը մասնակից կողմերին 
հասցնելու համար բավարար չեն մասնագիտական և մեթոդական վերա-
պատրաստումները։ Պակաս կարևոր չէ նաև այն խնդիրը, թե թիրախային 
խմբերը որքանով են հակված առաջարկվող փոփոխությունները ընդու-
նելու և իրենց աշխատանքային գործունեության մեջ դրանցով առաջ-
նորդվելու։ 

ՀետադարձՀետադարձՀետադարձՀետադարձ    կապիկապիկապիկապի    ապահովումապահովումապահովումապահովում::::    Հայտնի է, որ նորի, առաջադիմա-
կանի նկատմանբ հակազդեցությունը երբեմն կարող է վտանգել համա-
կարգի կայունությունը։ Առկա հակասությունների աղբյուրը արժեքային 
տարբեր համակարգերի միջև պայքարն է։ Կրթական համակարգի 
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լիբերալ փոփոխություններին մշտապես կարող են հակադարձվել պահ-
պանողականությունն ու հակակրանքը։ Ուստի հանրակրթության կար-
գավորման մեջ նորի կամ նորագույնի չափաբաժինը պետք է ներարկվի 
աստիճանաբար, հակառակ պարագայում դրականի միտված փոխակեր-
պումների տեսլականը գործնականում անկարելի է կիրառել։ Միայն աս-
տիճանական և կողմերի միջև առավելագույն հանդուրժողականության 
մթնոլորտում առաջարկվող գաղափարներն են ստանում կիրառական 
նշանակություն և ուղի հարթում հետագա բարեփոխումների համար, իսկ 
պատկան մարմինները և հատկապես պետությունը հասարակության 
«կրթական իրավունքն ապահովում է համակարգի բնականոն գործառ-
նությամբ և կրթություն ստանալու համար սոցիալ-տնտեսական պայ-
մանների ստեղծմամբ» [1]։ 

Այսպիսի խնդիրների բացահայտմանն էր ուղղված վերջերս Վանա-
ձորի պետական համալսարանում իրականացրած սոցիոլոգիական այն 
հետազոտությունը, որը հաջորդեց հանրակրթական ուսումնական հաս-
տատությունների ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստ-
ման դասընթացին։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ 
մեթոդները՝ սոցիոլոգիական հարցում, մանկավարժական դիտարկում և 
վիճակագրական վերլուծություն: Որքան էլ հանրակրթության բնագա-
վառի տեսական դրույթները ամփոփում են բարեփոխման տվյալ փուլի 
տեսլականը, այսուհանդերձ դրանց հավաստիությունը բացահայտվում է 
գործնական կիրառման ընթացքում։ Եթե տեսությունը ապագային 
միտված գործունեության ավարտուն փուլն է, ապա պրակտիկան 
տեսության նյութական արտացոլումն է։ Հետևաբար հետադարձ կապի 
ապահովումը և տեղեկատվության փոխանցումը այն գործիքակազմն է, 
որը թույլ կտա խնդիրները համակարգել, գտնել դրանց լուծման առավել 
արդյունավետ միջոցներն ու մեթոդները։ 

Գրեթե երեք տարվա ընդմիջումից հետո նորից ուսուցիչների ատես-
տավորման գործնթացը նոր սկզբունքով, ծրագրով ու մեթոդաբանու-
թյամբ կյանքի կոչվեց։ Այս ընթացքում փոփոխության են ենթարկվել հան-
րակրթության պետական չափորոշիչը, կրթության և հանրակրթության 
մասին օրենքները, ուսուցչի ատեստավորման կարգը և բնագավառը 
կարգավորող այլ իրավական ակտեր։ Թե՛ իրավական և թե՛տեսագործ-
նական բարեփոխումների հիմքում կարևորվում է մեկ գլխավոր պայման՝ 
բարձրացնել կրթության որակը, ունենալ հանրակրթության իրականաց-
ման միասնական և առաջադիմական քաղաքականություն, այն համա-
պատասխանեցնել ժամանակի պահանջներին և հրամայականին։ Իսկ 
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սրա վերջնարդյունքը պետք է լինի ներմուծելը հանրակրթական ուսում-
նական հաստատությունում այնպիսի «գործուն կանոններ, որոնք կերաշ-
խավորեն բոլոր աշակերտների, ուսուցիչների և մյուս աշխատակիցների 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքն ու հավասար հասանելիությունը, 
անկախ նրանց էթնիկ պատկանելությունից, մշակութային ինքնությունից, 
կենսաոճից կամ համոզմունքներից» [2, 19]։ 

Հետազոտության շրջանակում փորձել ենք ընդհանրացնել կրթու-
թյան որակի բարելավմանն ուղղված այն գաղափարները, որոնք առաջա-
դրել են ուսուցիչները։ Դրանք կարելի է բաժանել մի քանի խմբերի․ 

1․Կրթական առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, դասա-
գրքերի անընդհատական բարելավման և կատարելագործման մեջ 
մասնակից դարձնել ուսուցիչներին, 

2․Ուսումնական գրականության, կրթական այլ պաշարների թար-
մացում և տրամադրում դպրոցներին, 

3․Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման սկզբունքների մշա-
կում և իրականացում, մեթոդական դասընթացների կազմակեր-
պում, լավագույն փորձի կիրառում, 

4․Բարձր որակավորում և պատրաստվածություն ունեցող մանկա-
վարժական անձնակազմի ապահովում, 

5․Հանրակրթության ընդհանուր գործունեության ուսուցման ու 
ուսումնառության միանման մոտեցումների կիրառում։ 

Դասընթացի գնահատում։Դասընթացի գնահատում։Դասընթացի գնահատում։Դասընթացի գնահատում։    Նախաատեստացիոն դասընթացը կազ-
մակերպվել է երկու ձևաչափով՝ առկա և հեռավար։ Երկու մակարդակնե-
րում էլ կազմակերպվել է անկետային ուսումնասիրություն և վերլուծու-
թյուն։ 

Հարցաթերթիկային հետազոտությունը իրականացվել է առարկայա-
կան բոլոր տասը խմբերում։ Ստացված տեղեկատվությունը ամփոփվել և 
վերլուծվել է ինչպես ըստ առանձին խմբերի, այնպես էլ ընդհանրական 
տեսքով։ 

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցող ուսուցիչները րնդ-
հանուր առմամբ բարձր են գնահատում դասընթացի արդյունավետու-
թյունը, կարևորում են ստացած գիտելիքները գործնական աշխատան-
քում կիրառելու հնարավորությունը, գտնում են, որ ներկայացված ծրագ-
րային նյութը հիմնականում համապատասխանում է ուսումնական հաս-
տատության առարկայական չափորոշիչով ներկայացվող պահանջներին։ 
Ներկայացնում ենք ոււսուցչի հետագա գործունեության համար վերա-
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պատրաստման արդյունավետությունը՝ գնահատված հինգբալյան սանդ
ղակով․ 

5 – 57,10% 
4 – 39,74% 
3 – 2,48% 
2 – 0% 
1 – 0,67% 
Դասընթացի ծրագրային և բովանդակային արդյունավետության 

գնահատումը տրված է (տե՛ս տրամագիր 1)։ 
 

Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1    
 
Միաժամանակ ուսուցիչները առաջարկում են դասընթացի ընդ

նուր ժամաքանակի մեջ ավելացնել մասնագիտական և առարկայական 
դասաժամերը, դրանց մատուցումը իրականացնել տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և տեսադասերի միջոցով։ Այսուհանդերձ, դաս
ցավարների կողմից կիրառված մեթոդաբանությունը հետազոտվողների 
բացարձակ մեծամասնությունը գնահատում է դրական և համարում 
գործնականում կիրառելի։ Մեթոդների և առաջարկվող մեթո
թյան արդյունավետություն գնահատումը՝ ըստ մասնակիցների գնա
ման ո՞ւնի այսպիսի տեսք․ 

1․Լիովին կիրառելի է - 33,59 % 
2․Կիրառելի է – 57,68 % 
3․Մասամբ կիրառելիէ – 8,74 % 

Լիովին համապատասխանում էր

Համապատասխանում էր

Մասամբ էր համապատասխանում

Չէր համապատասխանում

Ընդհանրապես չէր…

39.56 %39.56 %39.56 %39.56 %
3%

0%

0%

ՎերապատրաստմանՎերապատրաստմանՎերապատրաստմանՎերապատրաստման նյութինյութինյութինյութի բովանդակություննբովանդակություննբովանդակություննբովանդակությունն
որակըորակըորակըորակը համապատասխանո՞ւմհամապատասխանո՞ւմհամապատասխանո՞ւմհամապատասխանո՞ւմ ենենենեն արդյոքարդյոքարդյոքարդյոք

հանրակրթականհանրակրթականհանրակրթականհանրակրթական դպրոցիդպրոցիդպրոցիդպրոցի առարկայականառարկայականառարկայականառարկայական ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի
բովանդակությանըբովանդակությանըբովանդակությանըբովանդակությանը

րաստման արդյունավետությունը՝ գնահատված հինգբալյան սանդ-

Դասընթացի ծրագրային և բովանդակային արդյունավետության 

    

Միաժամանակ ուսուցիչները առաջարկում են դասընթացի ընդհա-
նուր ժամաքանակի մեջ ավելացնել մասնագիտական և առարկայական 

ժամերը, դրանց մատուցումը իրականացնել տեղեկատվական 
նոլոգիաների և տեսադասերի միջոցով։ Այսուհանդերձ, դասընթա-

վարների կողմից կիրառված մեթոդաբանությունը հետազոտվողների 
ցարձակ մեծամասնությունը գնահատում է դրական և համարում 
նականում կիրառելի։ Մեթոդների և առաջարկվող մեթոդաբանու-

թյան արդյունավետություն գնահատումը՝ ըստ մասնակիցների գնահատ-

57.44 %

բովանդակություննբովանդակություննբովանդակություննբովանդակությունն ուուուու
արդյոքարդյոքարդյոքարդյոք

ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի
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4․ Կիրառելի չէ – 0 % 
Հայտնի է՝ ուսուցման մեթոդներն ու հնարները պետք

որպես գործիքներ,որոնց կիրառման մասին որոշումը
ուսուցիչը [3, 21]։ 

Ուսումնառության պլանավորումը ենթադրում է որոշակի մեթոդ
ների և հնարների զուգորդում, դրանց ըստ հարկի, տեղի ու ժամանակի 
կիրառում։ Որքան էլ դասավանդման մեթոդները համակարգված ներ
յացվում և տրվում են ուսուցչին, նա պետք էմշակի դասավանդման հրա
հանգների և մեթոդաբանության իր սկզբունքները [4, 22]:  

Հետևաբար դասընթացավարների կողմից մատուցված մեթոդները 
ընդամենը աջակցության առաջարկներ են․ ընտրությունը թողնվում է 
դասավանդող ուսուցչին։ Սակայն վերլուծության տվյալները վկայում են, 
որ ներկայացված մեթոդաբանությունը ուսուցիչների համար ընդունելի է 
և ենթակա է կիրառման։ 

Դասընթացը արդյունավետ է, եթե մատուցված գիտելիքը համա
կարգված է, ենթադրում է նոր մոտեցումներ, կիրառման առավել արդյու
նավետ միջոցներ և տեխնոլոգիաներ։ Այս առումով վերապատրաստող 
անձնակազմի աշխատանքի, նյութիմատուցման և ընդհանուր պատ
րաստվածության մակարդակը, ըստ ուուցիչների գնահատման, բա
նին բարձր է․ հարցվածների գրեթե 78.53% (Տե՛ս տրամագիր 2) դաս
թացավարներին տվել է առավելագույն նիշ, ինչը նշանակում է, որ իրա
կանացված աշխատանքը նպատակային է, ծրագրային և
կերպված (տե՛ս տրամագիր 2)։ 

Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2    

գերազանցգերազանցգերազանցգերազանց լավլավլավլավ բավարարբավարարբավարարբավարար վատվատվատվատ շատշատշատշատ

78.53%78.53%78.53%78.53%

19.53%19.53%19.53%19.53%
1.96%1.96%1.96%1.96% 0%0%0%0%

Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի 
պատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակ

պետք է ընկալել 
որոշումը կայացնում է 

Ուսումնառության պլանավորումը ենթադրում է որոշակի մեթոդ-
ների և հնարների զուգորդում, դրանց ըստ հարկի, տեղի ու ժամանակի 

ռում։ Որքան էլ դասավանդման մեթոդները համակարգված ներկա-
վում և տրվում են ուսուցչին, նա պետք էմշակի դասավանդման հրա-

 
Հետևաբար դասընթացավարների կողմից մատուցված մեթոդները 

ընտրությունը թողնվում է 
դասավանդող ուսուցչին։ Սակայն վերլուծության տվյալները վկայում են, 

ցիչների համար ընդունելի է 

Դասընթացը արդյունավետ է, եթե մատուցված գիտելիքը համա-
ված է, ենթադրում է նոր մոտեցումներ, կիրառման առավել արդյու-

վետ միջոցներ և տեխնոլոգիաներ։ Այս առումով վերապատրաստող 
ւցման և ընդհանուր պատ-

վածության մակարդակը, ըստ ուուցիչների գնահատման, բավակա-
հարցվածների գրեթե 78.53% (Տե՛ս տրամագիր 2) դասըն-

ցավարներին տվել է առավելագույն նիշ, ինչը նշանակում է, որ իրա-
նացված աշխատանքը նպատակային է, ծրագրային և ճիշտ կազմա-

    
վատվատվատվատ

0%0%0%0%

Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի Գնահատել վերապատրաստող անձնակազմի 
պատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակպատրաստվածության մակարդակըըըը
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Այսուհանդերձ վերապատրաստման դասընթացը արձանագրեց մի 
շարք խնդիրներ, որոնց մի մասի լուծումը դուրս է վերապատրաստող 
կազմակերպության իրավասություններից։ 

1․ Դասընթացի հիբրիդային՝ միաժամանակյա առկա և հեռավար 
կիրառման սկզբունքը իրեն չարդարացրեց: Որոշ մանկավարժների՝ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիների տիրապետման վատ իմացությունը 
կամ չիմացությունը երբեմն խաթարում էր դասընթացի ռիթմն ու որակը։ 
ZOOM համակարգում ներգրավված ուսուցիչները դժվարանում են արագ 
արձագանքել դասընթացավարի հրահանգներին, դուրս են մնում խմբա-
յին աշխատանքի ձևաչափով ներգրավվելու հնարավորությունից։ Կապի 
խափանումները, ընդհատումները, որոշ մասնակիցների պարագայում 
տեխնիկական միջոցների բացակայությունը խնդրահարույց են դարձնում 
միջնորդավորված դասընթացի արդյունավետությունը։ 

2․ Ծրագրային պրակտիկայի իրականացումը, դրա վարումը՝ ըստ 
առանձին ուսումնական հաստատությունների, և հատկապես կազմա-
կերպության կողմից մշտադիտարկումը իրական չեն։ Կազմակերպու-
թյունը անկարող է ներկա գտնվել կամ հեռավար սկզբունքով հետևել 
տարբեր հաստատություններում միաժամանակյա իրականացվող գործ-
նական աշխատանքներին։ 

3․ Որոշակի փոփոխություն կատարել դասընթացի ծրագրի, թեմա-
տիկ պլանի բովանդակության մեջ, մասնավորապես, ավելացնել մասնա-
գիտական բնագավառին հատկացվող ժամաքանակը։  

4․ Մշակել և դասընթաց իրականացնող կազմակերպություններին 
փոխանցել առարկայական հետազոտական աշխատանքների և ամփո-
փիչ գիտելիքների ստուգման թեստերի օրինակելի նմուշօրինակներ, 
հստակեցնել ուսուցիչներին հանձնարարվող ինքնուրույն աշխատանք-
ների թեմատիկան և պահանջները։ 

5․ Սահմանել կրիդիտների տրամադրման միասնական կարգ; 
6․ Բոլոր կազմակերպությունների համար սահմանել դասընթացի 

կազմակերպման և իրականացման միասնական ժամանակացույց։    
7․ Վերապատրաստվող ուսուցիչներին տալ հետազոտական աշխա-

տանքների թեմատիկան կազմելու և ընտրելու հնարավորություն։ 
Հետդասընթացային հետազոտությունը վկայում է, որ բուհի կողմից 

կազմակերպված և իրականացված աշխատանքները նպատակային և 
արդյունավետ են:Այսուհանդերձ ապագային միտված և մրցակցային 
դաշտում առաջնակարգ տեղ զբաղեցնելու համար աշխատակազմից և 
դասընթացավարներից պահանջվում է ինքնակատարելագործում և 
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շահառու խմբերի առաջարկներին ճիշտ և հրատապ արձագանքում։ 
Մասնավորապես անհրաժեշտ է կրթական համակարգին վերաբերող 
իրավական ակտերի նորովի ուսումնսասիրություն, փոփոխությունների 
յուրացում և դրանց համակարգային ներկայացում դասընթացի մասնա-
կիցներին: Այս շարքում կարևորվում են հանրակրթության պետական և 
առարկայական չափորոշիչները, գնահատման կարգը, ծրագրերը, 
«Կրթության զարգացման պետական ծրագիրը», կամավոր և պարտադիր 
ատեստավորման, ուսուցիչների տարակարգի, հավելավճարի տրման և 
մի շարք այլիրավական փաստաթղթեր: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Կրթության մասին ՀՀ օրենք, Երևան, 1999, Հոդված 6.2։ 
2. Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս․, Թերզյան Գ․, Ուսուցիչների մաս-

նագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահա-
տումը՝ Հայաստանում հանրկրթության բարեփոխումների համա-
տեքստում, Երևան, 2013: 

3. Խաչատրյան Ս., Ուսուցմանարդյունավետհնարներ, Երևան, 2020: 
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образования, качество образования, анализ учебного процесса, 
государственный общеобразовательный критерий, метод и методология    

Общее образование – сфера, которая постоянно меняется и реагирует 
на вызовы времени, поэтому ее усовершенствование предполагает также 
практическую деятельность. Данную сферу необходимо пополнить не 
только требованиями и содержанием современных правовых актов, но и с 
помощью обратной связи конкретизировать документацию, регламентиру-
ющую систему для устранения соответствующих недочетов. Лучшим 
способом доведения информации до заинтересованной группы – это 
учебный процесс, эффективность которого должны оценить сами бенефи-
циары. 

Эффективность предаттестационного учебного процесса учителей, 
организованного ВГУ, подвергается своеобразному мониторингу. С 
помощью профильных вопросников учителя оценили человеческие 
качества и профессиональные знания педагогов, которые проводили курсы 
переподготовки, эффективность передачи информации, соответствующей 
современным требованиям, и ее применения на практике. Анализ данных 
социологического опроса свидетельствует о том, что учебный процесс 
достиг своей цели, проблемы, которые поставил перед собой вуз, были 
решены. В то же время был зафиксирован ряд проблем, которые в процессе 
дальнейшей деятельности должны быть учтены. 
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Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’ Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’ Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’ Evaluation and Analysis of the Effectiveness of Teachers’     
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SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words:  teacher training course, certification, education reform, 
quality of education, course analysis, state standard of general education, 
method and methodology 

General education is an ever-changing field that responds to the demands 
of the time, the improvement of which also implies a practical process. It is 
necessary to convey not only the requirements and content of the latest legal 
acts to the beneficiary’s sphere, but also to correct the documents regulating the 
system and correct the gaps through feedback. The best way to get the 
information to the target group is through the course, the effectiveness of 
which should be evaluated by the beneficiaries themselves. 

The effectiveness of pre-certification courses for teachers conducted by 
Vanadzor State University has been a subject to special monitoring. Through 
appropriate questionnaires, teachers assessed personal features and professional 
knowledge of the trainers, the effectiveness of the transfer and application of 
information that meets modern requirements. Analysis of social survey data 
shows that the course served the purpose and the problems set by the university 
are solved. At the same time, certain issues were identified, which should be 
taken into account in future activities.  
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How Should Teachers Deal with Error CorrectionHow Should Teachers Deal with Error CorrectionHow Should Teachers Deal with Error CorrectionHow Should Teachers Deal with Error Correction    
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strategies, folder  

SummarySummarySummarySummary    
    Correcting language errors has always received much importance because 

of its significance for analyzing those errors and trying to provide learners and 
teachers with adequate techniques and strategies to avoid or at least minimize 
the number of those errors while practicing the foreign language. Errors are 
regarded as a natural part of the learning process, with the teacher performing 
the role of facilitator, providing help when necessary and creating a supportive 
environment in which learners can obtain a successful enhanced learning 
outcome. Errors are important in learning and teaching a language. They are 
important for teachers as they show learners’ accomplishment, on the other 
hand, they are equally important for learners, as they can learn from these 
errors. The teacher’s main aim is to prevent pupils’ errors. The manner in 
which teachers correct pupils plays a vital role whether learners become 
confident in usage or become intimidated. The most appropriate thing to do is 
to talk to your pupils about error correction and discuss when they like to be 
corrected. Over-correcting learners might result in pupils’ losing motivation 
and the destruction of the flow of the class. This article is intended to discuss 
the function, objective and aim of correction as a language strategy in English 
language learning.    

Errors and mistakesErrors and mistakesErrors and mistakesErrors and mistakes    
 Errors are regarded as a natural part of the learning process, with the 

teacher performing the role of facilitator, providing help when necessary and 
creating a supportive environment in which students can obtain a successful 
enhanced learning outcome. They are significant indicators of the learning 
progress showing what learners have attained and what remains to be acquired 
and provide the language teacher the necessary information about how to deal 
with the problems that may arise and give meaningful comprehensible feedback 
which proves to be beneficial in the long run. Furthermore, the teacher should 
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guide learners to use the appropriate meta- language needed to communicate 
ideas and beliefs about their learning process. In addition, educators should be 
sensitive and sympathetic toward the different learning capabilities present in 
their classes and try to avoid learners’ “embarrassment” and encourage them to 
take risks using the language.  

 The influence of learners’ age, level of proficiency and learning style leads 
them to react differently to error correction. In order to prevent students to feel 
misled and confused, teachers should avoid over-correction. Teachers should 
provide positive affective feedback, reduce the tension caused by error 
correction and encourage all their students to improve their works. Language 
anxiety may affect student’ self-esteem, self-confidence, hamper proficiency in 
language acquisition, and hinder their achievement. Encouragement and non-
threatening instructions are good ways to ease learner anxiety and strengthen 
their motivation. 

 In any communicative exchange, speakers derive from their listener’s 
information on the reception and comprehension of their message. From the 
language teacher's point of view the provision of feedback is a major means by 
which to inform learners of the accuracy of both their formal target language 
production and their other classroom behavior and knowledge. 

 There has been a significant change in Foreign Language methodology 
and materials. There has also been a shift in pedagogical focus from preventing 
errors and it is not in vain that the word “error” has been associated with 
correction (The word "error" is derived from Latin "errare" meaning "to wander, 
roam or stray"). Education is becoming increasingly oriented toward meeting 
the needs and interests of individual learners. In first and second language 
acquisitions have important implications for teaching foreign language 
efficiently and for developing effective instructional materials. [3] 

 Though the first aim of learning language is to speak it, to make oneself 
understood and be accepted in the ethnic group, error correction also helps to 
master the language and enjoy all the benefits the language offers in the field of 
communication, written information, reading books, listening to news, writing 
or reading letters or messages, knowing the content of some notice etc. That is 
why at school, EFL teachers usually test their students on the basis of the 
learning skills improvement. The teachers’ objective is to make their students 
speak, listen, read.[4]and write without making mistakes and errors. But, on the 
contrary, many students neglect all these notions and make errors. 

“Errors are clues to inner processes, windows into the mind” Kroll and 



– 569 – 
 

Schafer (1978) 
    Errors and mistakes play a vital role during the learning process of a 

language, widening student’ knowledge scope and becoming a learning 
opportunity which in its turn may help them gain autonomy. First let’s state the 
difference between mistake and error. 

A mistake is an accident or a lapse, something that your EFL/ESL students 
actually know and that they can most likely self-correct if given the chance. 
This can be a typo, using the wrong word, or a small grammatical mistake. 

An error, on the other hand, is something that your students don’t know 
because they haven’t learned it yet or they have forgotten it. This is where your 
students need you the most, in order to correct their errors effectively and help 
them develop their language skills. [5]  

 Errors are important in learning and teaching a language. They are 
important for teachers as they show students’ accomplishment, on the other 
hand, they are equally important for learners, as students can learn from these 
errors. 

Error correction in writing and speakingError correction in writing and speakingError correction in writing and speakingError correction in writing and speaking    
 EFL teachers should not be afraid when their students are making errors. 

Some EFL teachers feel that students might learn their mistakes and so they 
must make sure that everything they say is correct. This attitude is not good 
and goes back to the earlier belief, influenced by the behaviorist model of 
learning, which maintains that the language can be learnt by repeating correct 
forms until they become automatic, that is why repeating incorrect forms is 
harmful. It is now widely agreed that language is not learnt this way: it is a 
system of rules that the learner has to acquire, that trying out language and 
making errors are natural and unavoidable parts of this process. Adrian (1993) 
explains that learners are applying rules from their own first languages and they 
are applying rules which they have internalized but they are in some way 
intermediate between their native languages (L1) and the target language (L2) 
In addition to the matter of activity instruction there are some teacher 
behaviors. [1]. EFL teachers should know that their learners get /feel angry 
when correcting his/ her mistakes too much. Wright (1976) expresses what 
follows: “Too much correcting of a student’s mistakes or errors may discourage 
him.” This simply means that EFL teachers should only correct the learners’ 
serious errors by repeating the word or expression in a correct way and making 
the student repeat the correct variant automatically. In this way he/ she will 
bring the learners participate in English classes confidentially. [5]  
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 Another element of EFL teacher behavior is humiliation. In a word, 
humiliation and insults must be avoided because they lead the learners to have 
feeling of inferiority and this can generate their dislike of the language. 
Teachers should not humiliate their learners by telling them that they are not 
good. As a result, they may not be genuinely interested in his/ her courses; they 
may not also be showing any respect to him/ her and they will just consider the 
English lessons as an empty thing. In order to have a good attitude towards EFL 
learners’ error correction, EFL teachers must know the learners who are sitting 
/seated in front of them. They should know about their different learners, their 
origins, their problems in real life, as each student is a unique individual who 
has never been before and will never occur in future. When this fact is 
observed in the class, learners feel more comfortable and self-confident, they 
trust their teacher and now they can easily be corrected without a feeling of 
stress. This approach is not something to neglect. When it is combined with the 
other teaching dimensions such as Academic and Methodological dimensions, 
teaching becomes very pleasant and both teachers and learners are no more 
confused but show interest in the teaching and learning process. They interact 
well and learn from each other. It is up to us, teachers to make an effort to 
practice this method as a tool for teaching, correcting errors/ mistakes and 
grading papers.  

 Taking into consideration what was said above, it can be noted that EFL 
teachers need to know the students / learners they deal with and for whom 
they are responsible to avoid frustrating situations since they are individuals 
having different backgrounds.  

 The teacher's main aim is to prevent pupils' errors. There is a good rule – 
“correct the mistakes before they occur”. In spite of much work done by the 
teacher, pupils make them anyhow. Speaking, writing, grammar and spelling 
mistakes are practically unavoidable in the learning process. It is a natural 
process as with errors come corrections. And with corrections come learning, 
the more learners make mistakes the more correction is done. The more 
correction is done the more learning takes place. [1] Pupils most often learn 
more often from their mistakes than from their success. Obviously, students 
need to be corrected as a part of the learning experience. However, pupils also 
need to be encouraged to use the language. It is true that correcting students 
while they are trying their best to use the language, can often discourage them.  

 The manner in which teachers correct pupils plays a vital role whether 
students become confident in usage or become intimidated. Correcting students 
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as a group in sessions at the end of activities and letting them correct their own 
mistakes help in encouraging pupils’ using English rather than to worry about 
making too many mistakes. Of course, there are a number of types of 
corrections that teachers are expected to do during the course of any given 
class. When a pupil makes a mistake, it is usually counter-productive to say 
“No!”, “That is wrong!”, “Are you serious!”, “How long have you been studying 
English!” etc. It is often kinder to say: “Not bad!”, “Nearly!”, “Good try!”, “Let’s 
try it again”, “That is an interesting mistake! Can you correct it yourself?” etc.  

 Before planning systematic error correction practices for the classroom, 
the teacher needs to consider the context in which pupils in the early stages of 
cognitive development and language acquisitions need to be encouraged to 
produce language that communicates meaning, error correction techniques that 
elicit student-generated repairs are clearly more appropriate for the more 
cognitively mature and second language proficient learners. The teacher should 
always bear in mind that his students may well be more than he thinks. If he 
gives time and provides appropriate clues for the learner to self-repair, it will be 
more efficient and more productive than to interrupt and correct all the time. 
At least effective technique for correcting student’s incorrect language is simply 
to give them the right answer. E.g. 

St. - “Yesterday I go to the cinema”.  
T. - “O, I see, You went to the cinema yesterday. And what was the film 

about?” 
According to James (1998) in order to correct effectively EFL learners’ 

errors, EFL teachers should follow the three principles in error correction: 
Firstly, his/ her techniques involved in error correction would be able to 
enhance the students’ accuracy in expression. Secondly, the learners’ affective 
factors should be taken into consideration and the correction should not be 
face-threatening to the students, but it should be indirect correction. [3] EFL 
teachers should encourage students to do self-correction in heuristic method or 
present the correct form, so they couldn’t feel embarrassed. Let us compare the 
two situations below:  

(1) St.- “What means this word?  
T.-: “No, listen, what does this word mean?”  
(2) St.-: “What means this word?” 
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T.-: “What does it mean? Well, it is difficult to explain, but it means...  
It is obvious that teacher’s remodeling in (2) is more natural and sensible 

than the direct interruption in (1). 
 When correcting written work, it's better to focus on major mistakes first, 

that way the teacher won't overwhelm a student with too much red ink. The 
teacher had better to give full explanations and corrected versions—that's 
common sense—so the learner knows and understands where he/she went 
wrong. For example, if someone's work has poor grammar and spelling, the 
teacher is better to correct the grammar first and not to make a big issue out of 
an odd letter misplaced here and there. One must keep an eye on the spelling 
over time and correct only when the grammatical mistakes have been 
eliminated. [2] 

 EFL teachers should be aware of when to correct errors, it is determined 
by the type of errors committed. For instance, if they are pronunciation or 
grammatical errors, especially when they can occur in the text again, immediate 
correction is preferable, for post-correction cannot make learners remember 
anything. Furthermore, the overall situation in the classroom is also important. 
When the whole class is familiar with a word, but only one of them is singled 
out for being corrected, he or she would feel awkward. So, when to correct is 
very complicated. Both the teachers’ intuition and the feedback from the 
learners are equally important. 

In Foreign language learning four skills should be developed: 
1. Aural comprehension or hearing 
2. Speaking (monologue and dialogue) 
3. Reading (oral and silent) 
4. Writing (words, sentences, dictations, written reproductions, etc.). 
While developing these skills pupils make a lot of mistakes that need to be 

corrected: 
- Grammatical mistakes, that is mistakes of verb tenses, prepositions, 
articles 

- Vocabulary mistakes, that is incorrect collocation, idiomatic phrase 
usage 

- Pronunciation mistakes, that is errors in basic pronunciation, word stress 
intonation, rhythm and pith 

- written mistakes, that is grammar, spelling and vocabulary choice 
mistakes in written work, 

If error correction by the teacher results in a more adult grammar it is 
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possible that correction in terms of communication requirements might be 
more fruitful than any other kind since this seems to be important to students. 
Errors that interfere with the meaning of the message should be corrected more 
promptly and systematically than any other. However, native speakers of the 
target language would have difficulty establishing standard criteria for 
distinguishing communicative errors from none-communicative errors because 
these teachers often have learned to interpret to their own students. Learners 
will anticipate or correct their errors according to the response they expect 
from the person who is listening to them or who is reading their work.[4]  

Error correction techniquesError correction techniquesError correction techniquesError correction techniques    
In the classroom, we use a mix of teacher correction, peer correction and 

self-correction. Sometimes we need to correct learners. Sometimes we indicate 
to them that there is a mistake and they are able to correct themselves or other 
learners can help them. Sometimes we ignore learners’ mistakes. We choose 
what is appropriate for the learning purpose, the learner and the situation.    

▪ Self-correction: After the student recognizes what is incorrect in his/her 
response, he/ she should be able to correct himself/herself. Self-
correction is the best technique, because the student will remember it 
better. 

▪ Peer correction: If the student cannot correct himself/ herself, the 
teacher can encourage other students to supply correction. This 
technique is to be applied tactfully, so that the student who originally 
made the mistake will not feel humiliated. In the case of errors, it is 
useful if after peer correction the teacher goes back to the student who 
made the error and gets him/her to say it correctly. According to Edge 
(1990) peer correction has the following advantages: [2] 

� It encourages cooperation, students get used to the idea that they can 
learn from each other;  

� Both learners (who made the error and who correct) are involved in 
listening to and thinking about the language;  

� The teacher gets a lot of important information about the learners’ 
ability  

� If students learn to practice peer correction without hurting each 
other’s feelings, they will do the same in pair-work activities.  
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 However, it may happen that whenever the teacher asks for peer 
correction from the whole class, it is always the same students who answer. In 
this case the teacher has to make sure that other students are involved as well. 

▪ Teacher correction: If no one can correct, the teacher must realize that 
the point has not yet been learnt properly. In that case the teacher can 
re-explain the problematic item of language, especially if the teacher 
sees that the majority of the class has the same problem. There might be 
more repetition and practice necessary.  

 EFL teachers must not forget that the main aim of correction is to 
facilitate the students to learn the new language item correctly. That is why it is 
important that after correction the teacher has to ask the student who 
originally made the error or mistake to give the correct response. 

 The most satisfactory solution of all is to make correction in activity. 
Correction can be used a follow-up to any given class activity. However, 
Correction sessions can be used as a valid activity in and of themselves. In other 
words, teacher takes up an activity during which each mistake should be 
corrected. Students know that the activity is going to focus on correction, and 
accept that these activities should be kept in balance with others, more 
freeform activities which give students the opportunity to express themselves 
without having to worry about being corrected every other word. Finally, some 
techniques should be used to make correction not only as part of the lesson, but 
also more effective learning tool for the pupils.[3]    

 These techniques include:  
� differing correction to the end of an activity, 
� taking notes on typical mistakes made by many students, 
� correcting only one type of error, 
� giving students clues to the type of error they are making but allowing 

them to correct the mistakes themselves, 
� asking other students to remark on mistakes made and then explain the 

rules by themselves. It is a great technique for pupils to become 
“teacher’s pet”. However, this method should be used with caution. 

 Errors tell the teacher about the progress of the learner, and therefore 
what remains to be learnt. They supply evidence of how a language is acquired 
and what strategies the learner employs in learning a language. Errors are 
indisputable to the learning process because making errors is regarding as a 
device the learner uses in order to learn. [4] 
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Some overview on personal experienceSome overview on personal experienceSome overview on personal experienceSome overview on personal experience 
 Whichever way you go about correcting your students, try to keep the 

experience positive for the learner. Being corrected constantly can be a really 
de-motivating, as every language learner knows. As you are listening out for 
your students’ errors, make sure you also listen out for really good uses of 
language and highlight these to the group too. In the case of language learning 
we really do believe the classic saying, ‘you learn from your mistakes’. 

 Nobody can deny today that the ways teachers correct students’ errors or 
mistakes has either positive or negative impacts on EFL teaching/learning. 
Unfortunately, what we really notice through this study is that most of teachers 
have problems correcting students’ errors in EFL classes. In fact, this is a serious 
problem which should be thought about in order to find adequate solutions to 
solve it. Indeed, this study is undertaken to make EFL teachers correct 
thoroughly students’ errors with effective strategies. It is also meant to point 
out the effective strategies that a teacher can use for error correction as far as 
EFL teaching /learning is concerned. To achieve this goal, we have tried to 
expand our knowledge about the topic under consideration by reading the work 
of some scholars interested in the difficulties related to the use of effective 
strategies to correct students’ errors and their suggestions to find out solutions 
to these difficulties. While reading, we have noticed that some factors are 
preventing EFL teachers from using appropriate strategies to correct their 
learners’ errors. In fact, we have discovered the lack of teachers’ pre-service 
training as the main cause of this problem. Thus, teachers should be trained 
before starting teaching since training offers them adequate strategies or 
techniques which will help them deal with students’ errors when they occur. 
Moreover, we have discovered some types of errors. These are language transfer 
or interlingua interference, different learning strategies, lexical error and the 
psychology of pronunciation errors. We have also found out some causes of 
students’ errors. In fact, we have noticed that carelessness, first language 
interference and translation are the basic causes of students’ errors.  

 During our research, we have discovered the moment when errors should 
be corrected, the types of errors which should be corrected and the way they 
should be corrected. Some effective strategies for error correction have been 
found out as well. For example, teachers should use delay correction strategy to 
correct their students’ errors. Here, he/she makes a list of students’ errors and at 
the end of the activity he/she will correct them by making the students correct 
themselves or each other. To further the development of our study, we have 
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chosen a sample from the population of teachers and students as the main 
human resources involved in the pedagogical system. In fact, to obtain reliable 
data, we have distributed questionnaires to one hundred teachers and to two 
hundred and eighteen students from ten different secondary schools. Interviews 
and classroom observations were also carried out. This methodology helps us to 
collect data about our topic. Indeed, after the analysis of the data collected, it is 
important to conclude that the majority of EFL teachers we have sampled face 
the problem of error correction. Thus, they are not experienced enough in 
English language teaching. In addition, they are doing teaching job without any 
professional qualification, meaning that they are not trained. Furthermore, this 
analysis of data clearly shows that errors correction has many causes such as the 
lack of teachers’ pre-service training and the large size classes. In fact, error 
correction creates reluctance in the students and then the teaching/learning 
process becomes ineffective. In order to solve the problem of error correction, 
we have some suggestions. We have then invited EFL teachers to pay attention 
to their learners’ errors and to use adequate strategies to deal with them when 
they occur. We have also invited students to attend English clubs so that they 
improve their speaking skill. Moreover, they should avoid speaking native 
language in class. Eventually, we think at this stage of our work that it will not 
be left without any more improvement from other researchers. Schools need 
endeavors from all the citizens and we hope that we have given my modest 
contribution through this work and that this piece of work may open new paths 
for other researchers in the same field. 

 As an English language teacher, we use a lot of methods and options to 
correct them. For example, when correcting grammatical errors as a novelty we 
use the folder method. Each student has his/her own folder that serves as an 
assistant. Students write the correct version of their mistake on colored papers 
and keep them in a folder. Each color has its meaning. For example, they write 
the errors related to the tenses on a green paper, errors related to prepositions 
on a red paper, errors related to articles on a yellow one and etc. At the end of 
the term, students open their folders and ask questions to each other. This 
method provides communication between students, develops visual memory 
and helps students to learn from their own and from their friend’s errors. 

    “To“To“To“To    errerrerrerr    isisisis    human,human,human,human,    totototo    admitadmitadmitadmit    it,it,it,it,    superhuman.”superhuman.”superhuman.”superhuman.”    ----    Doug Larson.    
 To sum up there appear to be a consensus among many language 

educators that correcting three types of errors can be quiet useful to second 
language learners: errors that impair communication significantly, errors that 
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have highly stigmatizing effects on the listener or reader and error that occur 
frequently in students’ speech and writing. A great deal more research needs to 
be conducted to determine the degree to which errors actually impede 
communication, which error carry more social stigma than others and which 
ones pupils produce often.    

Several additional criteria have been suggested for establishing priorities of 
error correction. It has been suggested that high frequency errors should be 
among the first errors that teachers should correct in students’ oral and written 
communication. Research is needed to determine which errors occur most 
frequently at various stages of second language learning among learners of 
varying native languages. The results of this research could serve as a basis for 
building hierarchies of language learning features. Students of all level of 
proficiency agree that pronunciation and grammar errors ranked highest, with 
pronunciation slightly higher than grammar errors. 
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ԻնչպեսԻնչպեսԻնչպեսԻնչպես    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ուսուցիչներըուսուցիչներըուսուցիչներըուսուցիչները    վարվենվարվենվարվենվարվեն    սխալներիսխալներիսխալներիսխալների    ուղղմանուղղմանուղղմանուղղման    հետհետհետհետ    

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե    
ՍարոյանՍարոյանՍարոյանՍարոյան    ՀեղինեՀեղինեՀեղինեՀեղինե    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. միջնորդ, սովորելու հմտություններ, նվաս-

տացնել, տեխնիկա, ճանաչողական զարգացում և լեզուների ձեռքբերում, 
միջլեզվային միջամտություն, համարժեք ռազմավարություններ, թղթա-
պանակ 

 Լեզվական սխալների ուղղումը միշտ էլ մեծ նշանակություն է 
ստացել այն պատճառով, որ սխալները վերլուծվել են՝ փորձելով սովո-
րողներին և ուսուցիչներին տրամադրել համապատասխան տեխնիկա և 
ռազմավարություն՝ խուսափելու կամ վերջապես նվազագույնի 
հասցնելու սխալների թիվը օտար լեզուն վարելիս: Սխալները դիտվում 
են որպես ուսումնական գործընթացի բնական մաս, ուսուցիչը կատա-
րում է միջնորդի դերը, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում օգնու-
թյուն և ստեղծում օժանդակ միջավայր, որի ընթացքում սովորողները 
կարող են ձեռք բերել հաջողված ուսուցման արդյունք: Սխալները 
կարևոր են լեզու սովորելու և սովորեցնելու գործում: Դրանք էական նշա-
նակություն ունեն ուսուցիչների համար, քանի որ ցույց են տալիս աշա-
կերտների հաջողությունները, մյուս կողմից ՝ դրանք հավասարապես 
կարևոր են սովորողների համար, քանի որ նրանք կարող են դասեր 
քաղել այդ սխալներից: Ուսուցչի հիմնական նպատակն է կանխել աշա-
կերտների սխալները։ Ուսուցիչների կողմից աշակերտներին ուղղելու 
ձևը կարևոր դեր է խաղում ՝ արդյոք սովորողները վստահ կլինեն կիրառ-
ման մեջ, թե՞ ոչ: Առավել նպատակահարմար է սովորողների հետ խոսել 
սխալների ուղղման մասին և քննարկել, թե երբ են նրանք նախընտրում 
ուղղում կատարել։ Սովորողներին չափազանց շատ շտկումը կարող է 
հանգեցնել նրանց մոտիվացիայի կորստի և դասի բնական հոսքի խան-
գարման։ Այս հոդվածը ուղղված է քննարկելու անգլերեն լեզվի ուսուցման 
մեջ լեզվական սխալների շտկման ռազմավարության գործառույթը, 
խնդիրը և նպատակը: 
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Как учителям поступать при исправлении ошибокКак учителям поступать при исправлении ошибокКак учителям поступать при исправлении ошибокКак учителям поступать при исправлении ошибок    

Саргсян КаринеСаргсян КаринеСаргсян КаринеСаргсян Карине    
Сароян ЭСароян ЭСароян ЭСароян Эгинегинегинегине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: фасилитатор, навыки обучения, унижение, методы, 

когнитивное развитие и овладение языком, интерлингвальная интерфере-
нция, адекватные стратегии, папка 

Исправление языковых ошибок всегда имело большое значение, 
потому что ошибки решались путем попытки предоставить учащимся и 
учителям соответствующую технику, стратегии, позволяющие избежать 
или, в конечном итоге, минимизировать количество ошибок при препода-
вании иностранного языка. Ошибки рассматриваются как естественный 
процесс обучения, когда учитель выступает в роли фасилитатора, при 
необходимости оказывает помощь и создаёт благоприятную среду, в 
которой учащиеся могут добиться успешных результатов в обучении. 
Ошибки важны в процессе изучения и обучения. Они имеют важное 
значение для учителей, так как показывают успехи учащихся, с другой 
стороны, они могут учиться на этих ошибках. Основная цель преподава-
теля – предотвратить ошибки учащихся. Методы исправления учащихся со 
стороны учителей играют важную роль: будут ли они уверены в использо-
вании знаний, или нет. Более уместно поговорить с учащимися об исправ-
лении ошибок и обсудить, когда они предпочитают внести исправления. 
Чрезмерная коррекция учащихся может привести к потере мотивации, 
нарушив естественное течение урока. Цель этой статьи: обсудить 
функцию, проблему и цель стратегии языковой коррекции в обучении 
английскому языку. 

 

 

 

 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    04.02.04.02.04.02.04.02.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    03.03.03.03.03.03.03.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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ՀՏԴ 37.018.26 

ԾԾԾԾնողներինողներինողներինողների    ժամանակակիցժամանակակիցժամանակակիցժամանակակից    մանկավարժական մշակույթմանկավարժական մշակույթմանկավարժական մշակույթմանկավարժական մշակույթիիիի    
էությունըէությունըէությունըէությունը    ևևևև    ազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունը    երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    վրավրավրավրա    

Ստեփանյան ԱնահիտՍտեփանյան ԱնահիտՍտեփանյան ԱնահիտՍտեփանյան Անահիտ    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. գործոն, նվազեցում, արժեք, հոգեկան 
զարգացման նախադրյալներ, զարգացման շրջափուլ, մանկավարժական 
հնարավորություններ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մանկավարժական հմտությունների և կարողությունների անընդ-

հատ արդիականացումը հատկապես կարևոր է ծնողների համար, քանի 
որ յուրաքանչյուր սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, տեխնիկական 
զարգացում ենթադրում է ընտանեկան նոր փոխհարաբերություններ, ար-
ժեքներ և այլն: Ուստի մանկավարժական գործունեություն ծավալելու 
գործընթացում կարևոր է ծնողներին տեսական գիտելիքներով աջակցելը՝ 
վերանայելով համագործակցության մոտեցումները, հասկանալով երե-
խաների զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները և բարձրացնելով «ման-
կավարժական մշակույթը» [5, 11]:  

Մանկավարժական գործունեություն ծավալելով ՀՀ Լոռու մարզի 
Վանաձոր քաղաքի «Առավոտ» բարեգործական հասարակական կազմա-
կերպությունում՝ ամեն օր հարաբերվում ենք դժվար իրավիճակներում 
հայտնված երեխաների և ծնողների հետ` հասկանալով, որ նրանց ման-
կավարժական մշակույթի մակարդակը բարձր չէ, ինչը բացասաբար է 
ազդում երեխաների դաստիարակչական գործունեության վրա: 

Սույն հոդվածում ներկայացնում ենք այն սոցիալ-մանկավարժական 
մեթոդները, որոնք կարող են նպաստել հատկապես դժվար իրավիճակ-
ներում գտնվող երեխաների ծնողների ընդհանուր զարգացվածությանը, 
որը կարևոր է երեխայի զարգացման և կայացման գործընթացում: 

Ծնողների մանկավարժական մշակույթի, ընտանեկան կրթության և 
երեխայի զարգացման թերություններն ու բացթողումները խոսում են 
ծնողների մանկավարժական մշակույթի ձևավորման և կատարելագործ-
ման անհրաժեշտության մասին: Ներկայացված ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզ է դառնում, որ այսօր առավել անհրաժեշտ է անհա-
տական մոտեցման ցուցաբերումը սոցիալ-տնտեսական տարբեր պայ-
մաններում մեծացած երեխաների անձի ընկալման և հասկացման հար-
ցում: Ուստի մանկավարժական կազմակերպության մասնագիտական 
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թիմի ներկայացուցիչները (մանկավարժ, հոգեբան, սոցիալական մանկա-
վարժ, սոցիալական աշխատող և այլք), որոնք տիրապետում են ժամա-
նակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներին, մասնագիտական կա-
րողություններին, պարբերաբար պետք է իրականացնեն լուսավորչական 
աշխատանքներ՝ ծնողներին բացատրելով ընտանեկան դաստիարակու-
թյան նշանակությունը, առանձնահատկությունները և նախապատվու-
թյունները՝ հաշվի առնելով ծնողների կրթական, մանկավարժական իրա-
վասության, տեղեկացվածության, հաղորդակցման հմտությունների մա-
կարդակը [4, 96]: 

Ներկայումս պետության կողմից իրականացվում են տարբեր ծրագ-
րեր և աշխատանքներ՝ ծնողներին երեխաների զարգացման վերաբերյալ 
գիտելիքներ փոխանցելու նպատակով: Այդ ծրագրերի շրջանակներում 
«Առավոտ» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունում 
ծնողների համար իրականացված աշխատանքներում հատուկ տեղ են 
զբաղեցրել «դրական ծնողավարման» հմտությունների ձևավորմանը 
միտված դասընթացները [2, 190]:  

Այստեղ շատ կարևորվում է նաև այն փաստը, որ բռնության մասին 
խոսելիս պետք է աշխատել նաև երեխաների հետ, քանի որ նրանց մեծ 
մասը նույնիսկ ապտակը չի գիտակցում և չի ընկալում որպես 
«բռնություն»: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    
Ընտանիքի հետ աշխատանքի ինտերակտիվ ուղղությունը ներկա-

յումս առաջնահերթություն է. ընտանեկան տարբերակված խմբային և 
անհատական աշխատանքներում պետք է օգտագործել օպտիմալ մեթոդ-
ներ՝ բարձրացնելու ծնողների մանկավարժական իրավասությունը:  

Ծնողների հետ աշխատանքի ինտերակտիվ մեթոդներից են՝ 
� մտագրոհ,  
� խնդրահարույց իրավիճակների պարզաբանում, 
� վարպետության դասեր, գործող տեխնոլոգիայի փոխանցում,  
� ծնողների և հեղինակություն վայելող մանկավարժի միջև փորձի 
փոխանցումն ապահովող փոխգործակցություն,  

� աշխատանքի հնարքների ուղղակի և մեկնաբանման միջոցով 
հմտության փոխանցում: 

Այս ամենն իրականացվում է ծնողների մանկավարժական մշա-
կույթի, ծնողավարման, դաստիարակչական կարողությունների ակտի-
վացման և զարգացման համար, քանի որ ոչ բոլոր ծնողներն են տիրապե-
տում երեխայի դաստիարակության ոճերին, դրական ծնողավարման 
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հմտություններին: Շատ ծնողներ չգիտեն երեխայի տարիքային առանձ-
նահատկությունները. փոքր երեխային առավել դժվար առաջադրանքներ 
են տալիս կամ պահանջներ ներկայացնում, իսկ մեծի հետ խոսում են 
որպես փոքր: Ուստի մանկավարժների և ծնողների հանդիպումների ժա-
մանակ պետք է իրականացնել նմանատիպ մտքերի, զգացմունքների թրեյ-
նինգներ՝ ուղղված ծնողների մանկավարժական վարպետության, մշա-
կույթի, երեխայի հոգեբանական առանձնահատկությունների զարգաց-
մանը: Ընտանիքի դաստիարակչական ներուժը մեծապես որոշվում է ծնո-
ղական ենթահամակարգի գործառնման բնույթով և բովանդակությամբ:    

Երեխայի զարգացման և դաստիարակության վրա ազդող օբյեկտիվ 
սոցիալ-տնտեսական գործոններից են նաև երեխաների կենսամակար-
դակի անկումը ընտանիքի նյութական ապահովության վատթարացման 
պատճառով, որը հանգեցնում է հոգևոր և ֆիզիկական զարգացման 
կտրուկ նվազման, անհապատասխանության հասարակության արժե-
քային կողմնորոշումներին: Ծնողների և երեխաների մեջ առաջանում է 
օտարացման աճ: Երբեմն չկարողանալով լուծել այդ խնդիրը ՝ ծնողները 
թուլացնում են իրենց հսկողությունը, որի արդյունքում նվազում կամ 
խզվում է ծնող-երեխա կապը:    

«Դրական ծնողավարման», երեխաների դաստիարակության իրա-
կանացման ժամանակ զարգացման 40 նախադրյալները համարվում են 
հենք, որի վրա կառուցվում և որով պայմանավորվում է հասուն և լիար-
ժեք զարգացում ունեցող երիտասարդների կայացման հնարավորու-
թյունը: 

Այդ նախադրյալները ընդհանուր են տարիքային բոլոր խմբերի 
համար, սակայն դրանց ձևավորման ուղիներն ու միջոցները տարբեր 
տարիքային խմբերում տարբեր են։ Նախադրյալները բաղկացած են 2 
խմբից՝ արտաքին (Տե՛ս աղյուսակ1) և ներքին (Տե՛ս աղյուսակ 2): 

Արտաքին նախադրյալների ձևավորումը պայմանավորված է ընտա-
նիքի, երեխայի անմիջական շրջապատի, դպրոցի, համայնքի, եկեղեցու 
ազդեցություններով: Ներքին նախադրյալների ձևավորումը պայմանա-
վորված է երեխայի անհատական առանձնահատկություններով, անձնա-
յին որակներով, իր անձի և շրջապատողների նկատմամբ նրա ունեցած 
վերաբերմունքով, արժեքային համակարգով: Նախադրյալների յուրա-
քանչյուր խումբն իր հերթին կազմված է 4 ենթախմբերից [1, 7]:     

Երեխայի վերաբերմունքը արտաքին շրջապատի, աշխարհի նկատ-
մամբ ձևավորելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ նա զգա ծնողների կող-
մից ընդունված և ցանկալի լինելը: Երեխայի անձի համարժեք զարգաց-
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ման համար կարևոր նշանակություն են ընտանեկան փոխհարաբերու-
թյունների հուզական տոնը և վերահսկման կարգ ու կանոնի տիպը: Երե-
խայի համար ցանկացած տարիքում չափազանց կարևոր են նշանակալի 
մեծահասակների հետ շփումը, նրանց անմիջական մասնակցությունն իր 
կյանքում։ Հակառակ դեպքում երեխան կունենա ֆիզիկական, ճանաչո-
ղական և վարքային զարգացման հապաղումներ (Տե՛ս աղյուսակ 1): 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.    Արտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներ    

Արտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներԱրտաքին նախադրյալներ    ԲաղկացուցիԲաղկացուցիԲաղկացուցիԲաղկացուցիչ չ չ չ մասմասմասմաս    

Աջակցություն 
 

1. Ընտանիքի աջակցություն,  
2. Դրական ընտանեկան կապեր,  
3. Կապ այլ մեծահասակների հետ, 
4. Հոգատար շրջապատ, 
5. Հոգատար դպրոցական միջավայր,  
6. Ծնողիների գրավվածությունը դպրոցում 

Հնարավորությունների  
ընդարձակում 

1. Երեխային արժևորող համայնք, 
2. Երեխաները՝ որպես ռեսուրս,  
3. Աջակցել մյուսներին,  
4. Անվտանգություն տանը, դպրոցում, 
համայնքում: 

Սահմաններ և 
 ակնկալիքներ 
 

1. Սահմանե՛ք ընտանիքում կոնկրետ 
կանոնների ու նորմերի վրա հիմնված 
պահանջներ և հետևողականորեն 
վերահսկե՛ք երեխայի կողմից դրանց 
պահպանումը, 

2. Սահմաններ դպրոցի ներսում,  
3. Սահմաններ թաղամասի ներսում,  
4. Մեծահասակների դերային մոդելներ,  
5. Հասակակիցների դրական ներգործություն,  
6. Մեծ սպասելիքներ 

Ժամանակի արդյունավետ  
օգտագործում 

1. Ստեղծագործական գործունեություն,  
2. Երիտասարդական ծրագրեր,  
3. Հոգևոր համայնք, 
4. Տանն անցկացրած ժամանակ: 

Հայտնի է՝ երեխայի ուսումնական գործունեության արդյունավետ 
կազմակերպման համար պատասխանատու են ոչ միայն դպրոցը և ուսու-
ցիչները, այլև ընտանիքի անդամները, ծնողները: Դրական և արդյու-
նավետ դպրոցական միջավայր ստեղծելու գործում աջակցության 
կարևոր դեր է խաղում դպրոցական կյանքում ծնողների ներգրավումը: 
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Եթե դպրոցն ու ծնողները սերտ համագործակցեն, ապա ոչ մի հակասու-
թյուն նրանց միջև չի լինի, ինչը երեխայի կրթության վճռորոշ տարրն է: 
Ծնողի ներգրավվածության աստիճանը և ձևերը փոխվում են երեխայի 
տարիքին զուգընթաց: Այս առումով չափազանց կարևոր է, որ ծնողները 
աջակցեն ինչպես երեխային, այնպես էլ ուսուցչին՝ երեխաների ուսուց-
ման նշանակությունը, կարևորությունը և մոտիվացիան բարձրացնելու 
նպատակով (Տե՛ս աղյուսակ 2): 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1.1.1.1.    Ներքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներ    

Ներքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներՆերքին նախադրյալներ    ԲաղկացուցիցԲաղկացուցիցԲաղկացուցիցԲաղկացուցից    մասմասմասմաս    

Նվիրված ուսուցում 

1. Ձերքբերումների մոտիվացիա,  
2. Դպրոցական պարտականություններ, 
3. Տնային աշխատանք, 
4. Կապը դպրոցի հետ,  
5. Ընթերցանության հաճույքը 

Դրական արժեքներ 

1. Հոգատարություն,  
2. Հավասարություն և սոցիալական արդարություն, 
3. Անկեղծություն 
4. Պատասխանատվություն, 
5. Զսպվածություն 

Սոցիալական 
կոմպետենտություն 
(փորձիմացություն) 

1. Պլանավորում և որոշումների կայացում, 
2. Միջանձնային հաղորդակցում, 
3. Մշակութային ունակություններ,  
4. Դիմակայելու ունակություններ, 
5. Կոնֆլիկտի խաղաղ լուծում 

Դրական նույնացում 

1. Անձնական ուժ, 
2. Ինքնագնահատական,  
3. Նպատակի զգացում,  
4. Ապագայի հանդեպ դրական 
տրամադրվածություն 

Մանկությունը յուրաքանչյուր մարդու կյանքում անմոռանալի ժա-
մանակ է։ Այն լցվում և բովանդակություն է ստանում ծնողների բարի ձեռ-
քերով: Ծնողական սերը մարդուն տալիս է «ամրության պաշար», ձևավո-
րում է երեխաների մոտ հոգեբանական պաշտպանվածության զգացում: 
Միայն սիրելով, հասկանալով և երեխայի էության մեջ ներթափանցելով ՝ 
ծնողները ի վիճակի կլինեն պատասխանել նրա զգացմունքներին, ներել, 
խրախուսել, օգնել նրան հաղթահարելու կասկածներն ու ինքնավստա-
հություն ձեռք բերել: Մեծահասակների և երեխաների միջև դրական 
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փոխհարաբերությունները երկխոսության արվեստ է:  
 «Առավոտ» բարեգործական հասարակական կազմակերպությու-

նում սույն նպատակին հասնելու համար որոշեցինք ծնողների իրազեկ-
ման համար կիրառել ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից 
ինտերակտիվ մեթոդներ: 

Ավանդական մեթոդաբանության համաձայն՝ կազմակերպվում են 
թեմատիկ ծնողական ժողովներ, որոնց ընթացքում լսում ենք ծնողների 
խնդիրները, ներկայացնում մասնագիտական խորհրդատվություն, ան-
հրաժեշտության դեպքում կազմակերպում ընտանեկան զրույցներ՝ այցե-
լելով երեխայի ընտանիք: 

Լուսավորչական գործունեության ընթացքում ծնողների համար 
կազմակերպվում են նպատակային հարցեր լուսաբանող դասընթացներ՝ 
«Դրական ծնողավարում», «Ընտանեկան բյուջեի պլանավորում» «Կենցա-
ղավարման հմտություններ» և այլն, որոնց արդյունքում թողարկվում են 
տեղեկագրեր, տեղեկատվական թերթիկներ, բուկլետներ, ծնողական 
«անկյուններ»: 

Ինտերակտիվ վարպետության դասընթացների ժամանակ կազմա-
կերպվում են թրեյնինգներ, որոնց արդյունքում անկետավորվում, 
ախտորոշվում են ինչպես երեխաները, այնպես էլ ծնողները: Հատկապես 
բարենպաստ է լինում «կլոր սեղան» մեթոդի կազմակերպումը, քանի որ 
այս դեպքում միմյանց լսում և միմյանց հետ քննարկումներ են կատարում 
ինչպես ծնողները, այնպես էլ մասնագետները: Փորձը ցույց է տալիս, որ 
կլոր սեղանի շուրջ կատարվող աշխատանքների ժամանակ ծնողները 
սովորում են լսել ոչ միայն մասնագետներին, այլ նաև միմյանց: Հենց այս-
տեղ են բացահայտվում նաև այն սխալները, որ բարդացնում են երեխա-
ների վերադաստիարակումը: 

Ծնողների «մանկավարժական մշակույթը» բարձրացնելու համար 
կիրառում ենք մանկավարժության տեսության մեջ կարևորված գործըն-
թացները՝ համապատասխանեցնելով ժամանակային և տարածքային 
պահանջներին, քանի որ ոչ միայն յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանն է 
հուշում իրեն բնորոշ դաստիարակության խնդիրները, այլ նաև յուրա-
քանչյուր շրջան, որն առանձնանում է իր մշակույթով, բնությամբ ունեցած 
ավանդույթներով: 

Մանկավարժական մշակույթի բաղադրիչների իրականացումը 
կարող է նպաստել է ծնողների մանկավարժական մշակույթի մակար-
դակի բարձրացմանը՝ կախված նրանց կրթության և դաստիարակվածու-
թյան մակարդակից, ընդհանուր մշակույթից, կյանքի փորձից, անհատա-
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կան առանձնահատկություններից (ընդունակություններից, խառնված-
քից, բնավորությունից): 

Լոռու մարզի՝ դժվար իրավիճակներում գտնող երեխաների ծնող-
ների մանկավարժական մշակույթի ճանաչողականճանաչողականճանաչողականճանաչողական    բաղադրիչըբաղադրիչըբաղադրիչըբաղադրիչը բարձ-
րացնելու նպատակով իրականացնում ենք զրույցներ՝ քննարկելով երե-
խաների հոգեբանամանկավարժական, ֆիզիոլոգական, առողջագիտա-
կան, իրավական խնդիրները՝ որպես լիարժեք դաստիարակության և 
ընտանիքում զարգացման անհրաժեշտ պայմաններ. 

▪ երեխայի տարիքային առանձնահատկություններ, 
▪ անատոմիական, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական զարգացում,  
▪ ընտանիքի կենսական արժեք, 
▪ սեփական իրավունքների ճանաչում, 
▪ երեխայի անձի տնտեսական պաշտպանության իմացություն և 
ապահովում: 

Հատկապես հետաքրքիր է լինում մանկավարժական մշակույթի օօօօպեպեպեպե----
րացիոնրացիոնրացիոնրացիոն    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչի ի ի ի քննարկումը, քանի որ տարբեր ծնողներ տարբեր 
եղանակներով են կազմակերպում երեխայի կյանքն ու հետաքրքրություն-
ները: Դժվար իրավիճակում գտնվող երեխաների ծնողները հաճախ ճիշտ 
չեն ճանաչում իրենց երեխաների ընդունակություններն ու հակումները՝ 
նախընտրելով շրջապատից մեկուսացումը: Այս դեպքում կարևոր է 
«հհհհաղորդակցականաղորդակցականաղորդակցականաղորդակցական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ» » » » հմտության ձևավորումը հետևյալ կետերի 
ներառմամբ. 

▪ ընտանեկան բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ, 
▪ երեխաների և ընտանիքի այլ անդամների միջև հասկացվածու-
թյուն,  

▪ այլ կարծիքի նկատմամբ հանդուրժողականություն,  
▪ կոնֆլիկտների հաղթահարում: 
Հաղորդակցումն իրականցվում է զգացմունքային բաղադրիչզգացմունքային բաղադրիչզգացմունքային բաղադրիչզգացմունքային բաղադրիչիիիի    

ներառմամբ, որը գիտակցված ղեկավարելու դեպքում ծնողները կարողա-
նում են դժվար իրավիճակներում կառավարել սեփական զգացմունք-
ները՝ տեսնելով երեխայի խնդիրները: 

Այս ամենը կնպաստեն մանկավարժական մշակույթի    ռեֆլեքսիվ ռեֆլեքսիվ ռեֆլեքսիվ ռեֆլեքսիվ 
բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչիիիի    կարողության ձևավորմանը, որի արդյունքում ծնողները 
կկարողանան գնահատել երեխաների հետ փոխգործակցության ընթաց-
քում օգտագործվող մեթոդների արդյունավետությունը, վերլուծել հաջո-
ղությունների և դժվարությունների պատճառները, տեսնել սեփական 
անձը երեխայի աչքերով: 
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Մանկավարժական մշակույթի բաղադրիչների ճիշտ յուրացումը 
կարող է ապահովել ընտանիքի կրթական ներուժը՝ որպես անձի ձևավոր-
ման և զարգացման հիմք՝ իրացվելով հանրային հարաբերությունների 
գործունեության տարբեր ոլորտներում և սոցիալական միջավայրերում: 

Ժամանակակից մասնագիտական, սոցիալական մանկավարժները, 
հոգեբանները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ-
ները, դաստիարակները, տիրապետելով ընտանիքի հետ աշխատանքի 
վերաբերյալ գիտելիքների և հմտությունների համապատասխան մակար-
դակին, ընտանիքում երեխայի դաստիարակչական գործընթացը կազմա-
կերպելու համար առանձնացնում են հետևյալ հիմնադրույթները. 

▪ ծնողների անձնական օրինակի, նրանց հասարակական դեմքի, 
ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշման վրա հիմնված հեղինակու-
թյունը, 

▪ ընտանեկան ապրելակերպը, ավանդույթները, ներընտանեկան 
հարաբերությունները, 

▪ զգացմունքային բարոյական միկրոկլիման, 
▪ ընտանիքի ազատ ժամանակի և ժամանցի ողջամիտ կազմակեր-
պումը: 

Մանկավարժական գործունեության ընթացքում կարևոր են ծնող-
ների և երեխաների փոխադարձ հարաբերությունները. երեխայի կրթու-
թյան միջոցով ծնողները զարգանում և կատարելագործվում են, թարմաց-
վում են նրանց արժեքները, փոխվում են ծնողական մշակույթի որակա-
կան և քանակական բնութագրերը, երեխայի հետ փոխազդեցության 
գործընթացում իրականացվում են դաստիարակության մեթոդներ [3, 71]: 

Մանկավարժական մշակույթի ձևավորման նպատակով կատարված 
աշխատանքներն ի ցույց դրեցին ինտերակտիվ մեթոդների առավել արդ-
յունավետությունն իրականացվող լուսավորչական միջոցառումներում: 
Այստեղից փոխգործակցության ինտերակտիվ ձևերը հենվում են փոխ-
գործակից երկխոսությունների վրա, որոնց ընթացքում ծնողներն զգում 
են իրենց հաջողությունը, մտավոր կենսունակությունը՝ փոխգործակցու-
թյան գործընթացը կազմակերպելով մասնակիցների ներգրավմամբ: Յու-
րաքանչյուր մասնակից կատարում է իր ուրույն անհատական ներ-
դրումը, հնարավորություն ունի փոխանակվելու գիտելիքներով, սեփա-
կան գաղափարներով, գործունեության եղանակներով, լսելու միմյանց 
կարծիքը [5, 18]:  

Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը թույլ է տալիս զգալիորեն 
խորացնել մանկավարժի ազդեցությունը ծնողների վրա։ Նրանք ստանում 
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են անմիջապես արձագանքելու հնարավորություն, ինչը նպաստում է 
նրանց հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների և հմտությունների 
սահուն ձեռքբերմանը: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ ծնող-

ների մանկավարժական մշակույթը մեծ դեր, նշանակություն և ազդեցու-
թյուն ունի երեխաների ներդաշնակ զարգացման և դաստիարակության 
վրա: Քանի որ երեխաների և ծնողների միջև շփումը բարդ և բազմակող-
մանի գործընթաց է, և շատ առումներով ընտանիքն է որոշում երեխա-
ների դաստիարակության և զարգացման հաջողությունը, ուստի երեխա-
ներին դաստիարակելու բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար 
ծնողները պետք է ունենան որոշակի մանկավարժական մշակույթ դրա-
կան ծնողավարման, գիտելիքների ու հմտությունների ձևով: 

Ծնողների մանկավարժական մշակույթը դաստիարակության այն 
հիմնական բաղադրիչն է, որով պայմանավորված է ծնողների մանկա-
վարժական գրագիտությունը, և ապահովում է դրական շարժընթացը 
երեխաների դաստիարակության և զարգացման գործընթացում:  

Զարգացման նախադրյալները հնարավորություն են տալիս ձևավո-
րել երեխաների դրական փորձ և անձնային որակներ, նպաստում են 
լիարժեք հարաբերությունների ստեղծմանը և պահպանմանը, հնարավո-
րություն են տալիս կրել տարիքին համարժեք պատասխանատվություն և 
ուրիշների մասին հոգալու կարողություն։ Զարգացման նախադրյալները 
մեծ նշանակություն ունեն երիտասարդներին վնասակար և ոչ ցանկալի 
վարքային շեղումներից պաշտպանելու հարցում։  

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Современная «педагогическаСовременная «педагогическаСовременная «педагогическаСовременная «педагогическая культурая культурая культурая культура» родителей и родителей и родителей и родителей и     
ее влияние на процесс развития детейее влияние на процесс развития детейее влияние на процесс развития детейее влияние на процесс развития детей    

Степанян АнаитСтепанян АнаитСтепанян АнаитСтепанян Анаит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: фактор, минимизация, ценность, предпосылки 
психического развития, этап развития,педагогические возможности        

Постоянная модернизация педагогических умений и навыков 
особенно важна для родителей, так как каждое социально-экономическое, 
политическое, техническое развитие предполагает новые семейные взаи-
моотношения, ценности и т.д. Поэтому в процессе осуществления педаго-
гической деятельности важно поддерживать родителей теоретическими 
знаниями, пересматривая подходы к сотрудничеству, понимая факторы, 
препятствующие развитию детей, и повышая «педагогическую культуру». 

Осуществляя педагогическую деятельность в благотворительной 
общественной организации «Аравот» города Ванадзор Лорийской области 
РА, ежедневно общаемся с детьми и родителями, оказавшимися в трудных 
жизненных ситуациях, становится понятно, что уровень их 
педагогической культуры невелик, и это негативно сказывается на 
воспитательной деятельности детей. 

В этой статье мы представляем социально-педагогические методы, 
которые могут способствовать общему развитию родителей детей, 
находящихся в особенно сложных ситуациях, что важно в процессе станов-
ления ребенка. 

Поскольку общение между детьми и родителями — сложный и 
многогранный процесс, и в большей степени семья определяет успех 
воспитания и развития детей, родители должны обладать определенной 
педагогической культурой, иметь знания, обладать навыками 
положительного воспитания детей, для создания благоприятных условий 
для воспитания детей. 

Педагогическая культура родителей — это основная составляющая 
воспитания, обусловленная педагогической грамотностью родителей, 
которая обеспечивает положительную динамику в процессе воспитания и 
развития детей. 
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SummarySummarySummarySummary    
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development cycle, pedagogical opportunities 

Constant modernization of pedagogical skills and abilities is especially 
important for parents, since every socio-economic, political, technical 
development implies new family relationships, values, etc. Therefore, in the 
process of educational work, it is important to support parents with theoretical 
knowledge, reviewing approaches to cooperation, understanding the factors 
hindering the development of children, and increasing the «pedagogical 
culture». 

Carrying out educational work in the charitable organization “Aravot” of 
the city of Vanadzor, Lori region of the Republic of Armenia, we daily 
communicate with children and parents who find themselves in difficult life 
situations, realizing that the level of their pedagogical culture is low, which 
negatively affects the educational activities of children. 

In this article we present socio-pedagogical methods that can foster overall 
development of children’s parents who are in extremely difficult situations, 
which, in turn, is important for children’s development. 

Since communication between children and parents is a complex and 
multifaceted process, considering the factor of the family on the success of 
upbringing and education of children suggests that parents must have a certain 
pedagogical culture, knowledge and skills of positive parenting in order to 
create favorable conditions for the upbringing of children. 

The pedagogical culture of parents is the main component of education set 
within pedagogical literacy of parents – providing positive dynamics in the 
process of upbringing and development of children. 
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ՀՏԴ 37.015.31    

ԿրտսերԿրտսերԿրտսերԿրտսեր    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների    հուզականհուզականհուզականհուզական    ինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտի    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    ևևևև    
դրադրադրադրա    նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը    

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ՌուզանՌուզանՌուզանՌուզան    
ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ինտելեկտ (բանականություն), ապրում (հույզ), 
հույզերի նույնականացում, կրտսեր դպրոցական, էմպաթիա (ապրու-
մակցում) 

Ժամանակակից հոգեբանամանկավարժական գիտության մեջ 
գիտության ուսումնասիրությունը և նրա բաղադրիչ դարձած հուզական 
ինտելեկտի ձևավորումն ու զարգացումը կրտսեր դպրոցականների մոտ 
արդիական է ու պահանջված: Հոդվածի հետազոտական ուղղվածության 
բարդությունը և հակասականությունը բացահայտվում է հենց կրտսեր 
դպրոցում և՛տեսականորեն, և՛գործնականորեն: Մարդը ինքնազոհության 
կամ հերոսական գործողությունների է գնում (իսկ այլ դեպքում իր 
տեսակի նկատմամբ բավականին անսիրտ կարող է լինել կամ պարզա-
պես արհամարհել ): Այլասիրությու՞ն է դա, ուրիշին օգնելու ցանկու-
թյու՞ն: 

Սոցիոլոգները դա բացատրում են երկու դրդապատճառի տեսանկ-
յունից [1]: ՄԻ դեպքում մարդը կարող է անել հանուն սեփական շահի 
կամ ոչինչ չկորցնելու երաշխիքով, մյուս դրդապատճառն այլասիրու-
թյունն է կամ մարդասիրությունը, այսինքն՝ օգնել մեկին՝ առանց որևէ 
շահի (պրոսոցիալ վարք), որն ունի գենետիկ արմատներ, քանի որ այն 
նախընտրելի է «բնական ընտրության» տեսանկյունից (Չ. Դարվին), 
օգնում է գենետիկորեն մոտ անձանց, մարդիկ ջանում են պահպանել 
սեփական գեները (բնական ընտրություն): Ապրելու համար օգտկար է 
հետևել փոխադարձության նորմին, ըստ որի՝ մարդիկ օգնում են իրար, 
հույսով, որ երբ իրենց պետք լինի օգնություն, իրենց էլ կօգնեն: Բնական 
ընտրության ենթարկվում են ոչ միայն առանձին օրգանիզմները, այլև 
նրանց խմբերը (ցեղեր) և գոյության պայքարում անհատների մի մասը 
մահանում է, անհետանում, իսկ մյուսն ապրում է, ընտրվում: 

Հոգեբանները հետաքրրքված են անձի այլասիրական էությամբ. սա 
մարդու կառուցվածքի կերպն է, որը դրդում է նրան օգնելու այլոց իրավի-
ճակային լայն ծավալով: 

Այլասիրության հիմքը դրված է մեր կրոնում՝ որպես «Ոսկե կանոն»՝ 
«այլոց հանդեպ վարվիր (մի՛ վարվիր) այնպես, ինչպես ինքդ կուզենայիր 
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(չէիր ուզենա), որ վարվեն քո հանդեպ»: [1.335] 
Ժամանակակից հասարակությունում «հուզական անձ» հասկացու-

թյունը կրում է մի տեսակ կոմերցիոն բնույթ, որը «բրենդ» անունն ունի [1, 
57-65]: 

«Հուզական ինտելեկտ» հասկացությունն առաջին անգամ «հայտ է 
ներկայացրել» արտասահմանյան հոգեբանության գիտական աշխա-
տանքներում (Ջ. Մեյերի, Դ. Բուլմենի, Պ. Սելովեյի): 

Հասկացությունը ծագել է սոցիալական ինտելեկտի կատարելագործ-
ման ընթացքում, որը նշանակում է հասկանալ մարդուն, ճիշտ մոտեցում 
դրսևորել ուրիշների նկատմամբ: 

Հուզական ինտելեկտի հիմնական գործառույթը վարքի կանխա-
տեսումն է, այլ մարդկանց ուղղված առավել հավանական արձագանքը:  

Տեղեկությունը կառուցելու կարողությունը, դրա ձևակերպումը 
ինտելեկտի գործառույթն է, ընդ որում, եթե տեղեկությունը հուզական 
ոլորտից է, ուրեմն կարելի է առանձնացնել հուզական ինտելեկտը որպես 
ինքնուրույն հոգեբանական ֆենոմեն: 

Վերոնշյալ հեղինակները դա ներկայացնում են որպես մարդու 
կարողության ճանաչում՝ տարբերելու և վերահսկելու իր հուզական 
դրսևորումները, նույնականացնելու նաև այլ մարդկանց հույզերն ու 
զգացմունքները և հուզական տեղեկույթն օգտագործելու ինչ-որ գործու-
նեություն իրականացնելիս: 

Արդի մասնագիտական գրականության մեջ ընդունակություններն 
ու հմտությունները բնութագրվում են որպես «սոցիալ-հուզական կարո-
ղունակություններ» [5, 29-39]:  

Սոցիալ-հուզական կարողունակությունները «տնտեսագիտության 
բարձրագույն դպրոցի» մասնագետները անվանում են հմտություններ, 
որոնք թույլ են տալիս մարդուն պոզիտիվ սոցիալական հարաբերություն-
ներ հաստատելու, ապրումակցելու և կարեկցելու ուրիշ մարդկանց, 
ճանաչելու և ընկալելու իր հույզերն ու զգացմունքները, պահպանելու 
պոզիտիվ տրամադրվածություն [7]: 

Այս կարողունակության բնութագիրը հիմնված է հուզական ինտե-
լեկտի մոդելի վրա: Ամենահանրամատչելի մոդել ճանաչվեց Պ. Սելովեյի, 
Դ. Մեյերի և Դ. Կարուզոյի մոդելը, որի հիմքում ընկած են չորս բաղադրա-
մասեր՝ հույզերի նույնականացում, հույզերի դերը մտածողության արդ-
յունավետության և գործունեության համար, հույզերի ընկալում, հույզերի 
կառավարում: 

1. Հույզերի նույնականացում: Իր մեջ ներառում է հույզերն ընկալելու 
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ընդունակությունը, նրանց ճանաչումը և ադեկվատ արտահայ-
տումը:    

2. Հույզերի օգտագործում մտածողության և գործունեության արդյու-
նավետության բարձրացման համար: Այս բաղադրիչը ներառում է 
ընդունակություններ՝ հույզերի օգտագործումն ուղղելու ուշադրու-
թյան բարձրացման, ինչպես նաև առաջ բերելու հույզեր, որոնք 
կնպաստեն տարբեր խնդիրների լուծմանը:    

3. Հույզերի ընկալում: Ներառում է ընդունակություններ՝ ընկալելու 
որպես իրենը, ինչպես նաև ուրիշի ապրումները, որոնք փոխկա-
պակցված են իրենց ծագման պատճառներով:    

4. Հույզերի կառավարում: Բովանդակում է կառավարման ունակու-
թյունը, սեփական հույզերի գիտակցումը և այլ մարդկանց հուզա-
կան վիճակը:    

Հայտնի է դարձել Գոուլմանի մոդելը, որը հիմնվել է Սելովեյի, 
Մեյերի և Կարուզոյի գաղափարների վրա: 

Գոուլամը հուզական ինտելեկտի կառուցվածքում առանձնացրել է 
հմտությունների երկու խումբ՝ անձնային և սոցիալական:  

Անձնային հմտություններն ընդգրկում են ինքնագիտակցումը, 
դրանք սեփական հույզերն են և դրանց (քայքայիչ հույզերի և աֆեկտների) 
կառավարումը: Իսկ սոցիալական հմտություններն ընդգրկում են սոցիա-
լական դյուրզգացությունն ու սեփական սոցիալական հմտությունները, 
որոնք Գոուլմանը ձևակերպում է որպես իր հետևից տանելու կարողու-
թյուն, համոզելու քաղաքականության տիրապետում՝ կոնֆլիկտները 
լուծելու համար: 

Հուզական ինտելեկտի մի այլ մոդել է առաջարկվել կլինիկական 
հոգեբան և ֆիզիոլոգ Ռուվեն Բար-ոնի կողմից: Նա հուզական ինտե-
լեկտը ձևակերպում է հետևյալ կերպ՝ հուզական ինտելեկտը, ինչպես 
բոլոր չճանաչված ընդունակությունները, գիտելիքներն ու կարողու-
թյունը, մարդուն հնարավորություն են տալիս հաղթահարելու տարբեր 
կենսական իրավիճակներ: 

Կրտսեր դպրոցականների՝ տարրական կրթության յուրացման արդ-
յունքները ցույց են տալիս, որ նրանց (դպրոցականների) մոտ կարող է 
նկատվել հուզական ինտելեկտի ձևավորում և զարգացում: Դրանք ար-
տահայտվում են բարոյագիտական (էթիկա) զգացմունքի, բարյացակա-
մության և հուզաբարոյական կարեկցողականության՝ ուրիշների (նաև 
մեկը մյուսի) նկատմամբ ապրումակցման ձևով, որը պայմանավորված է 
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անձի բարոյական զարգացման և հասունացման մակարդակով (էմպա-
թիա) [1, 65]: 

Առանց էմպաթիայի մարդկությունը չէր գոյատևի: Միայն ապրումա-
կցման, մեծահասակների հետ գործակցության և հասակակիցների հետ 
տարբեր սոցիալական իրավիճակներում կոնֆլիկտներից խուսափելու և 
վիճելի հարցերը լուծելու կարողությունը կդառնա այն ճանապարհը, որը 
կոչվում է հուզաբարոյական կարեկցողունակություն: 

Կրտսեր դպրոցականների հուզական ինտելեկտի ձևավորումը և 
զարգացումը կենտրոնացված են երկու հիմնական ուղղությունների վրա՝ 
«հուզական կարողունակություն» և «հուզական կրթություն» [8, 195]: 

Այս դեպքում երկու ուղղությունները համընկնում են, քանզի 
դպրոցում կարելի է ստեղծել հոգեբանական մթնոլորտ, որը կբարձրացնի 
ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը՝ կազմակերպելով 
աշակերտների ու նրանց ծնողների և ուսուցիչների համատեղ աշխա-
տանքը: Դա հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին՝ հուզական ինտե-
լեկտը գործածելու որպես ուսումնական ձեռքբերումների կանխադրույթ: 

Կ. Ս. Կուզնեցովայի կողմից ներկայացվում է կրտսեր դպրոցական-
ների հուզական ինտելեկտի ձևավորման ընթացքում խնդրի լուծման 
բոլոր քայլերի նկարագրությունը. 

▪ հոգեախտորոշման և մանկավարժական ուղղորդման ծրագրի 
մշակում /պարապմունքներ ուսուցիչների հետ/    

▪ այդ ծրագրերի իրականացում    
▪ ուղղորդման տակտիկայի ընտրություն /հաշվի առնելով կրտսեր 
դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները, 
ընդունակությունները, ինքնառեֆլեքսիայի նրանց կարողություն-
ները հուզական ինքնարտահայտման մեջ    

▪ հոգեախտորոշման ամփոփում    
▪ ծրագրի իրականացման արդյունքների գնահատում և դրանց 
քննարկում համապատասխան մարմիններում:    

Ըստ Ա. Վ. Ալեշինյանի և Ս. Տ. Շաբանովի՝ հուզական զարգացումը 
կրտսեր դպրոցական տարիքում ունի իր բնորոշ առանձնահատկություն-
ները, որոնք հետագայում նպաստում են հուզական ինտելեկտի ձևավոր-
ման գործընթացին: Այս տարիքում շրջակա միջավայրի հետ բոլոր հարա-
բերությունները կարող է բացահայտել հուզական հակվածությունը, որը 
հիմնվում է «լավ» կամ «վատ» դիրքորոշման վրա [3.336]: 

Կրտսեր դպրոցականների հուզական ինտելեկտի զարգացման 
ծրագրի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ առավել արդյունավետ 
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մեթոդներից են՝ 
▪ մարզում    
▪ արտթերապիա    
▪ հոգեգիմնաստիկա    
▪ վարքային թերապիա    
▪ բանավիճային մեթոդ     
▪ մոդելավորում    
▪ դերակատարում    
▪ ցույց    
▪ ծրագրավորում [8, 114]:    
Հուզական ինտելեկտի զարգացման արդյունքը կրտսեր դպրոցա-

կանի անձի ներդաշնակ զարգացումն է՝ հասկանալու իր ապրումները և 
դրանք կառավարելու համար, որը և հնարավորություն է տալիս 
ընկալելու ուրիշների ապրումները, անգամ ՝ կառավարելու դրանք: 

Շատ հոգեբաններ հաստատում են, որ կրտսեր դպրոցականների 
մոտ հուզական ինտելեկտի ձևավորումը հաջողությամբ է կայանում, երբ 
հաշվի են առնվում մի շարք կազմակերպչական-հոգեբանական պայ-
մաններ. 

▪ կրտսեր դպրոցականների դասվարների, մանկավարժ-հոգեբան-
ների համատեղ աշխատանքը ուսումնադաստիարակչական 
աշխատանքների գծով փոխտնօրենի և ծնողների հետ    

▪ կրտսեր դպրոցականների տարիքային և անհատական-հոգեբա-
նական առանձնահատկությունների հաշվառումը.    

▪ հուզական ինտելեկտի ձևավորման հարցով մշակված ծրագրի 
իրականացումը:    

Ս. Մ. Շինգաևի, Ե. Վ. Յուրկովայի 2019թ. կրտսեր դպրոցականների 
համար ներկայացրած ծրագիրն ունի հետևյալ նպատակը.  

1. Ունակությունների զարգացում և կատարելագործում՝ հասկա-
նալու, գիտակցելու համար սեփական ապրումների իրավիճակը և 
ուրիշների /համադասարանցիների, ուսուցիչների, ծնողների/ հետ 
փոխգործունեության անհրաժեշտությունը: 

2. Սեփական հուզական վիճակի կարգավորման համար ընդունա-
կությունների /կարողությունների/ զարգացում: 

3. Ապրումակցման ընդունակությունների զարգացում: 
Ծրագիրն ունի երկու մոդուլ /համաչափության միավոր/: 
Առաջինն ուղղված է գիտելիքների ձևավորմանը և ապրումների 

մասին պատկերացումներին, զգացմունքներին, մարդու կյանքում նրանց 
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նշանակությանը և ընդունակությունների զարգացմանը ռեֆլեքսիայի 
համար, երբ մարդը հետ շրջվելով իրեն հարց է տալիս իր կատարած գոր-
ծողությունների մասին, խորհրդածում է դրանց շուրջ, վերլուծում դրանց 
իրագործման կանոնները, մեխանիզմներն ու հետևանքները՝ սոցիալա-
կան նորմերին դրանց համապատասխան կամ անհամապատասխան 
լինելը [2, 180]: 

Երկրորդ մոդուլն ուղղված է հաղորդակցման կարողություններին և 
հմտություններին: Դպրոցականների մոտ ձևավորվում են պատկերա-
ցումները միջանձնային հարաբերությունների տարբեր տեսակների, կոն-
ֆլիկտային իրավիճակների տարբեր լուծումների մասին, ձևավորվում են 
սոցիալական ռեֆլեքսիայի կարողունակություններ: 

Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցականների մոտ սոցիալ-հուզական կարո-
ղունակություն զարգացնելու նպատակով մշակվել են ծրագրեր, որոնք 
հիմնված են ժամանակակից պատկերացումների վրա: Այս ծրագրերում 
օգտագործված են ուսուցման մեթոդներ: Մեր կողմից ընտրվել է հարցում-
ների մեթոդը: Աշակերտներին առաջարկվել է պատասխանել մի շարք 
հարցերի, որոնք ուղղված են սեփական հուզական ապրումներին, դրանց 
ծագմանն ու հետևանքներին, ինչպես նաև որիշ մարդկան հույզերի նույ-
նականացմանը, որը թույլ է տալիս երեխային իրեն պատկերացնել նրանց 
տեսանկյունից: 

Փորձարարական հետազոտությունը անց է կացվել Վանաձորի թիվ 
20 դպրոցում: Հետազոտվել է 3-րդ դասարանը /35 աշակերտ/, միջին 
տարիքը՝ 9: 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են մեթոդիկաներ: 
Դրանք են՝ «Հուզական բառարան»՝ ըստ Ե. Ա. Սավինայի /փոփոխված 
ձևով/, «Կիսվո՞ւմ ենք օրապահիկով», «Էքստրավերտներ և ինտրովերտ-
ներ», «Կարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդ, երբ…», «Օգնո՞ւմ ես ընկեր-
ներիդ»: 

« « « « Հուզական բառարանՀուզական բառարանՀուզական բառարանՀուզական բառարան» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    

    ԲառարանԲառարանԲառարանԲառարան    Ճանաչում ենՃանաչում ենՃանաչում ենՃանաչում են    Անվանում ենԱնվանում ենԱնվանում ենԱնվանում են    
ԱշակերտԱշակերտԱշակերտԱշակերտ----

ների ների ների ների     
թիվըթիվըթիվըթիվը    

ԸնդհաԸնդհաԸնդհաԸնդհա----    
նուրնուրնուրնուր    
թիվըթիվըթիվըթիվը    

1. սեր 12 տղա  
19 աղջիկ 

2 տղա  
19 աղջիկ 

35 21 

2. վիշտ 2 տղա 
4 աղջիկ 

2 տղա  
4 աղջիկ 

 6 

3. տհաճություն 4 տղա  
4 աղջիկ 

4 տղա  
4 աղջիկ 

 8 
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4. ուրախություն 8 տղա  
15 աղջիկ 

8 տղա  
15 աղջիկ 

 23 

5. զրկանք - -   - 
6. Աղքատություն 4 տղա  

10 աղջիկ 
6 տղա  
13 աղջիկ 

 19 

7. Դավաճանություն 3 տղա  
5 աղջիկ 

3 տղա  
7 աղջիկ 

 10 

8. տագնապ – 
3 աղջիկ 

1 տղա  
3 աղջիկ 

 4 

9. վախ 4 տղա  
10 աղջիկ 

6 տղա  
13 աղջիկ 

 19 

10. թշնամի 5 տղա  
8 աղջիկ 

5 տղա  
8 աղջիկ 

 13 

11. հրճվանք 4 տղա  
10 աղջիկ 

5 տղա  
10 աղջիկ 

 15 

12. քաջություն 7 տղա  
9 աղջիկ 

9 տղա  
12 աղջիկ 

 21 

13. սխրանք 8 տղա  
5 աղջիկ 

3 տղա  
8 աղջիկ 

 11 

14. կարեկցանք – 
4 աղջիկ 

– 
4 աղջիկ 

 4 

 
Հրահանգ հետազոտողներինՀրահանգ հետազոտողներինՀրահանգ հետազոտողներինՀրահանգ հետազոտողներին: Ամեն աշակերտ, նկարագրելով կամ 

անվանելով բառի բովանդակությունը, հոմանիշներով և հականիշներով 
պետք է հաստատի այն: Ամեն բառի դիմաց պետք է նշել ճանաչում է կամ 
անվանում է՝ ստուգելու համար՝ որքան է հարուստ «հուզական» 
բառապաշարը: 

Ընթացակարգը:Ընթացակարգը:Ընթացակարգը:Ընթացակարգը: «Հուզական բառարան» մեթոդիկան ընդգրկում է 14 
հույզ-բառ, որի նույնականացումը տեղի է ունենում, կամ՝ ոչ: Երեխաները 
նույնականացրին հիմնային հույզերը /ուրախություն, տխրություն, վախ, 
քաջություն/: 

Արդյունքների վերլուծություն: Արդյունքների վերլուծություն: Արդյունքների վերլուծություն: Արդյունքների վերլուծություն: Հետազոտական խմբի /դասարանի/ 
մոտ նկատվեցին ճանաչողական, հուզական և վարքային ապրումա-
կցման մակարդակներ: 

Փորձարարական փուլի վերստուգիչ արդյունքները ունեն հետևյալ 
պատկերը. Տիրապետելով բավականին լայն հուզական բառապաշարի՝ 
երեխաները ոչ միայն նույնականացրին հիմնային հույզերը, բառայնաց-
րին՝ ցույց տալով դրանց բովանդակությունն ու էությունը, այլև հույզ- բա-
ռերի հոմանիշներով ու հականիշներով հաստատեցին այն:  
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««««Էքստրավերտներ և ինտրովերտներԷքստրավերտներ և ինտրովերտներԷքստրավերտներ և ինտրովերտներԷքստրավերտներ և ինտրովերտներ» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա
ԷքստրավերտներԷքստրավերտներԷքստրավերտներԷքստրավերտներ    ԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներ
Տղա – 7 
Աղջիկ – 9 

Տղա – 7 
Աղջիկ – 12 

 
Ցուցումներ:Ցուցումներ:Ցուցումներ:Ցուցումներ: Յուրաքանչյուր անձ ունի և՛ էքստրավերսիա, և՛ ինտրո

վերսիա. միայն դրանցից մեկի գերակշռությունն է որոշակի դարձնում 
խառնվածքի տիպը: Էքստրավերսիան և ինտրովերսիան են որոշում, թե 
առավելապես ինչից են կախված մարդու ռեակցիաները և գոր
թյունը: 

Էքստրավերտների մոտ այլասիրական անհատականությունը շեշտ
ված է՝ պայմանավորված նրա շփվողականությամբ (extra 
օգնելու ցանկությամբ: 

Մինչդեռ ինտրովերտները հետքաշված են, շփումներ չեն 
չեն համարձակվում վստահել դիմացինին (թեև հուզական են), իսկ էքստ
րավերտները արդյունավետորեն փոխազդեցության մեջ են մտնում մյուս
ների հետ, ինչը հիմնվում է հուզական կապերի վրա և սեփական հույ
զերը արդյունավետ կառավարելու ունակության շնորհիվ:

Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հույզերը կարևոր դեր ունեն 
մոտիվացիայի ձևավորման համար: Դրանք հնարավորություն են տալիս 
օգնելով ուրիշներին՝ օգնելու ինքն իրեն: 

Էքստրավերտներն այս առումով ավելի հաջողակ են և արդյունավետ 
փոխներգործում են: 

««««Կիսվու՞մ ենք օրապահիկովԿիսվու՞մ ենք օրապահիկովԿիսվու՞մ ենք օրապահիկովԿիսվու՞մ ենք օրապահիկով» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    

    

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Աղջիկներ Տղաներ

մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    
ԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներԻնտրովերտներ    

Յուրաքանչյուր անձ ունի և՛ էքստրավերսիա, և՛ ինտրո-
սիա. միայն դրանցից մեկի գերակշռությունն է որոշակի դարձնում 
նվածքի տիպը: Էքստրավերսիան և ինտրովերսիան են որոշում, թե 
վելապես ինչից են կախված մարդու ռեակցիաները և գործունեու-

Էքստրավերտների մոտ այլասիրական անհատականությունը շեշտ-
(extra դուրս) ուրիշին 

Մինչդեռ ինտրովերտները հետքաշված են, շփումներ չեն փնտրում, 
չեն համարձակվում վստահել դիմացինին (թեև հուզական են), իսկ էքստ-

վերտները արդյունավետորեն փոխազդեցության մեջ են մտնում մյուս-
ների հետ, ինչը հիմնվում է հուզական կապերի վրա և սեփական հույ-
զերը արդյունավետ կառավարելու ունակության շնորհիվ: 

րությունը ցույց տվեց, որ հույզերը կարևոր դեր ունեն 
վացիայի ձևավորման համար: Դրանք հնարավորություն են տալիս 

Էքստրավերտներն այս առումով ավելի հաջողակ են և արդյունավետ 
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ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը:::: Այս մեթոդիկան իրագործվել է կրտսեր դպրոցական-
ների մոտ պրոսոցիալ վարքի ուսումնասիրության նպատակով:  

ԳործընթացըԳործընթացըԳործընթացըԳործընթացը:::: Աշխարհին պատուհասած համավարակի պատճառով 
խաթարվեց նաև դպրոցի ու դպրոցականների գործունեությունը: Ուսում-
նական աշխատանքը, իր ժամանակ առ ժամանակ ընդհատումներով, 
ստիպեց հարմարվողական միջոցներ ձեռնարկել: Դպրոցում դադարել էր 
գործել սովորողների սնման միջոցը ճաշարանը, և նրանք դպրոց էին 
գալիս օրապահիկով: Ստացվեց այնպես, որ ամեն մեկը կիսում էր իր 
ունեցածը: Սա արտառոց մթնոլորտ էր, որ շարունակվեց իր լավագույն 
ավանդույթով: Կիսվում են բոլորը (14 տղա և 21 աղջիկ), կիսվում են և 
այժմ, երբ դրա անհրաժեշտությունը չկա: 

Հետազոտության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ծայրահեղ իրա-
վիճակներում ձևավորվում է վարքային նոր մակարդակ՝ գտնվում են 
բարդ իրադրություններից դուրս գալու ելքեր: 

    
««««Կարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդԿարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդԿարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդԿարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդ…» …» …» …» մեթոդիկա 

Հետա-
զոտու- 
թյան 

հարցեր 

Կարեկ-
ցում եմ 

Չեմ 
կարեկ-
ցում 

աղջիկ տղա թիվը 
Ընդհա-
նուր 
թիվը 

1.  -  19 11 30 30 
2.  -  19 12 31 31 
3.  -  1 11 12 32 
4.  -  10 9 19 19 
5.  -  16 12 28 28 
6.  -  19 11 30 30 
7.  -  11 6 17 21 
8.  -  10 10 20 25 
9.  -  19 12 31 32 
10.  -  16 12 28 30 

 
Հետազոտության նպատակը:Հետազոտության նպատակը:Հետազոտության նպատակը:Հետազոտության նպատակը: Բացահայտել կարեկցության սահման-

ները: Կարեկցանքը հուզական զգացումն է, ապրումը, այսինքն մարդը 
կարեկցում է մի այլ մարդու՝ իր համադասարանցուն, խաղընկերոջը, եթե 
ապրումակցում է ունեցել, հոգեպես վերապրել է նրա ցավը: Սակայն 
ամեն մեկը կարեցկանք չի զգում, քանի որ հուզական ապրում չի 
ունենում, ավելի սառնարյուն է կամ մարդուն անշահախնդիր չի ընկա-
լում: 
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Կարեցողականությունը ավելի բարձր աստիճանի է հասնում աղջիկ-
ների մոտ, քան նույն տարիքի տղաների: Սակայն ապրումակցման աս-
տիճանը հավասար է: Թե՛ աղջիկները, թե՛ տղաները ապրումակցում են 
ունենում և՛ ազգակիցների և՛ օտարազգիների նկատմամբ: 

Արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ սեփական ապրում-
ները՝ համադասարանցիների խնդիրներով, բարձրացնում է այլ մարդ-
կանց հանդեպ հանդուրժողականությունը և անգամ կարեկցողականու-
թյունը: 

Հետազոտության հարցեր 
Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝Կարեցո՞ւմ ես համադասարանցուդ՝    
1. Երբ նա տխուր է 
2. Երբ մենակ է մնացել 
3. Երբ հանձնարարությունը չի կատարկել 
4. Երբ նրա ընտանիքում ինչ-որ վատ բան է կատարվել 
5. Երբ վախենում է ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ բանից 
6. Երբ նեղության մեջ է 
7. Երբ սուտ է խոսել և փորձում է արդարանալ 
8. Երբ ծնողները չեն վստահում նրան 
9. Երբ ընկերներ չունի 

10. Երբ հիվանդ է: 
 

««««Ինչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդ» » » » մեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկամեթոդիկա    
Հետազո-
տության 
հարցեր 

Օգնում 
եմ 

Չեմ 
օգնում 

աղջիկ տղա թիվը 
Ընդհա-
նուր 
թիվը 

1.  այո  18 8 26 - 
2.  -  16 14 30 - 
3.  -  14 4 18 - 
4.  -  2 14 16 - 
5.  -  21 14 35 - 
6.  -  10 11 21 - 
7.  -  18 13 31 - 
8.  -  12 9 21 - 
9.  -  19 10 29 - 
10.  -  14 7 21 - 

 
Հրահանգ:Հրահանգ:Հրահանգ:Հրահանգ: Պրոսոցիալ վարքի հիմքում ընկած են երեք դրդապատ-

ճառ՝ բնազդ, այլասիրություն, ապրումակցում: 
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Այլասիրությունը ուրիշին օգնելու անշահախնդիր ցանկությունն է, 
եթե անգամ կորուստներ ունենա: 

Էմպաթիան իրեն ուրիշի փոխարեն պատկերացնելու կարողությունն 
է տեսնելու և զգալու տեղի ունեցող իրադարձությունը (թեև որոշ մարդիկ 
ավելի ապրումակցող են, քան ուրիշները): 

Բնազդը ռեակցիան է՝ ուղղված բարելավելու իրեն գենետիկորեն 
մոտիկ անձի դրությունը: 

Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեց ապրումակցման երեք 
մակարդակ՝ ճանաչողական (թե ինչ է զգում այս կամ այն աշակերտը 
տվյալ իրավիճակում), հուզական մակարդակ (արտահայտում է ցավակ-
ցություն, կարեկցանք), վարքային մակարդակ (փորձ է արվում սփոփել 
կամ օգնել), այսինքն՝ առաջարկվում է բարդ իրադրությունից դուրս գալու 
ելքեր: 

««««Ինչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդԻնչպե՞ս ես օգնում ընկերներիդ»»»»    
Հետազոտության հարցեր 
1. Տնային հանձնարարությունը կատարելու մեջ 
2. Դպրոցում վիճաբանությունը հարթելու մեջ 
3. Ծնողների հանձնարարությունը կատարելու մեջ 
4. Բակային ծեծկռտուքի մեջ 
5. Օրապահիկը կիսելու մեջ 
6. Գրենական պիտույքներ ձեռքբերելու մեջ 
7. Տրամադրությունը բարձրացնելու մեջ 
8. Միշտ նրա կողքին լինելու մեջ 
9. Ծննդյան տոնին մենակ չթողնելու մեջ 

10. Խաղում ներգրավելու մեջ: 
Հետազոտության արդյունքների սոցիալՀետազոտության արդյունքների սոցիալՀետազոտության արդյունքների սոցիալՀետազոտության արդյունքների սոցիալ----հոգեբանական վերհոգեբանական վերհոգեբանական վերհոգեբանական վերլուլուլուլուծուծուծուծու----

թյունըթյունըթյունըթյունը    
Հետազոտությունը կատարվել է Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրո-

ցում դրված մեթոդիկաների արդյունքների հիման վրա: 
Դրանք են՝  
1. «Հուզական բառարան» մեթոդիկա 
2. « Էքստրավերներ և ինտրովերտներ» մեթոդիկա 
3. «Կիսվո՞ւմ ենք օրապահիկով» մեթոդիկա 
4. «Կարեկցո՞ւմ ես համադասարանցուդ, երբ…» մեթոդիկա 
5. «Օգնո՞ւմ ես ընկերներիդ» մեթոդիկա 

Մեր կողմից արձանագրվեց, որ դպրոցում հուզական կարողունա-
կություն և հուզական կրթություն զարգացնելով հնարավոր կլինի ստեղ-
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ծել հոգեբանական մթնոլորտ, որը կբարձրացնի ուսումնական գործու-
նեությունը՝ սկսելով կրտսեր դպրոցից: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կրտսեր դպրոցական-
ների հուզական ինտելեկտի ծրագրերը բազմազան են, և հուզական 
ինտելեկտի ձևավորումը բարեհաջող ընթացք է ունենում, եթե կան կազ-
մակերպչական, հոգեբանական և մանկավարժական պայմաններ: Իսկ 
մեր երկրում թեմայի ուսումնասիրության արդյունքները ազգային 
ուղղվածություն ունեն, որոնք թերևս տարբեր կլինեն ուրբանիստական 
երկրների արդյունքներից: 

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հոդվածում վերլուծվում է հուզական ինտելեկտի առանձնահատկու-

թյունը, ձևավորումը և զարգացումը: Կրտսեր դպրոցականներից պա-
հանջվում է ոչ միայն գիտելիքեր այս կամ այն առարկայից, այլ նաև 
ըմբռնել սեփական և ուրիշների ապրումները, կառավարել այն՝ դրանով 
զարգացնելով նրանց սոցիալ-հուզական կարողունակությունը: 

Հոդվածի նպատակը սոցիալ-հուզական խնդիրների տեսական և 
գործնական վերլուծությունն է և կրտսեր դպրոցակնների հուզական 
ինտելեկտի կառավարումը, հետազոտությունների միջոցով դպրոցում 
հոգեբանական մթնոլորտի բացահայտումը: Ուսումնասիրությունը ցույց 
է տալիս, որ հուզական ինտելեկտի հիմնական գործառույթը վարքի կան-
խատեսում է, ուրիշներին ուղղված հոգեբանական ռեակցիան, որը նշա-
նակալի կարևորություն ունի անձի գործունեության և վարքի բոլոր 
դրդապատճառների, կոնկրետ գործունեության դրդապատճառների խմբի 
ակտիվության համար (մոտիվացիա): 

Հոդվածում բացահայտված են «հուզական ինտելեկտի» հիմնական 
դրույթները: Կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների մեջ առանձնակի 
կարևորություն տրվեց հուզական ինտելեկտին, նրա զարգացման 
առանձնահատկություններին, նրա նշանակությանը: 

Ընդգծվեց, որ դպրոցում հուզական կարողունակություն ու հուզա-
կան կրթություն զարգացնելով հնարավոր կլինի ստեղծել հոգեբանական 
մթնոլորտ, որը կբարձրացնի ուսումնական գործունեության դերը՝ ներա-
ռելով աշակերտներին, ուսուցիչներին և ծնողներին: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կրտսեր դպրոցական-
ների հուզական ինտելեկտի զարգացման ծրագրերը բազմազան են, և, 
եթե կան կազմակերպչական-հոգեբանական և մանկավարժական պայ-
մաններ, բարեհաջող ընթացք կարող է ունենալ կրտսեր դպրոցակնների 
հուզական նույնականացումը: Անշուշտ, կարևոր է կրտսեր դպրոցական-
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ների տարիքային և հոգեբանական (հոգեկերտվածքի, խառնվածքի) 
առանձնահատկությունների դերը հուզական ինտելեկտի կատարելա-
գործման վրա (հատկապես ապրումակցման հույզը դարձնելու բանակա-
նություն), որպեսզի անձնային գործոններն իրենց մեջ ներառեն այլասի-
րության յուրահատկություններ: 

Այսպիսով՝ հոդվածի հեռահայաց նպատակներից մեկը սովորող-
ների, և, ընդհանրապես, մարդկանց մոտ հուզական կարողունակություն-
ների զարգացումն է: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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школьники, эмпатия (сочувствие) 
В статье анализируются особенности, формирование и развитие 

эмоционального интеллекта. Учащиеся начальных классов обязаны не только 
получать знания по какому-либо предмету, но и понимать свои и чужие 
чувства, управлять ими, тем самым развивая свои социально-эмоциональные 
способности. Целью данной статьи является теоретический и практический 
анализ социально-эмоциональных проблем управления эмоциональным 
интеллектом младших школьников, раскрытие психологической атмосферы в 
школе посредством исследования. 

Исследования показывают, что основной функцией эмоционального 
интеллекта является прогнозирование поведения, психологической реакции 
на других, что имеет существенное значение для всех видов деятельности и 
всех мотивов поведения человека, для мотивов конкретной деятельности и 
групповой деятельности. 

В статье раскрываются основные постулаты эмоционального интеллекта. 
Особое значение придается эмоциональному интеллекту, особенностям и 
значению его развития в обучении младших школьников. 

Подчеркнуто, что за счет развития эмоционального потенциала и эмоцио-
нального воспитания в школе можно будет создавать психологическую атмос-
феру, что повысит роль воспитательной деятельности с участием учащихся, 
учителей и родителей. 

Исследования показали, что программы развития эмоционального интел-
лекта младших школьников разнообразны; при наличии материально-
психологических и педагогических условий эмоциональная идентификация 
младших школьников может быть успешной. 

Безусловно, роль возрастных и психологических (психических, темпера-
ментных) особенностей младших школьников в совершенствовании эмоцио-
нального интеллекта (особенно превращении эмоции в интеллект) очень 
велика, поэтому к личностным факторам относятся перверсионные черты. 

Итак, одной из долгосрочных целей статьи является развитие эмоцио-
нальных способностей учащихся. 
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Vardanyan Ruzan Vardanyan Ruzan Vardanyan Ruzan Vardanyan Ruzan     
Vardanyan AreVardanyan AreVardanyan AreVardanyan Arevikvikvikvik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: intellect, emotion, identification of emotion, junior high school 

students, empathy    
The article analyzes the features, formation and development of emotional 

intellect. Primary school students are required not only to get knowledge to any subject, 
but also to understand their own feelings and the feelings of others, to manage them, 
thus developing their social-emotional capability. The purpose of this article is the 
theoretical and practical analysis of social-emotional issues, the management of the 
emotional intellect of primary school students, the discovery of the psychological 
atmosphere in the school through research. 

Research shows that the main function of emotional intellect is to predict 
behavior, a psychological reaction to others, which has a significant importance for all 
the activities and all the motivations for behavior of a person, for motivations of specific 
activity and group activity. 

The article reveals the basic tenets of emotional intellect. Special importance was 
given to emotional intellect, peculiarities and significance of its development in the 
knowledge of primary school students. 

It was emphasized that by developing emotional capability and emotional 
education in the school, it will be possible to create a psychological atmosphere, which 
will enhance the role of educational activities, involving students, teachers and parents. 

Studies have shown that junior high school students’ emotional intellect 
development programs are diverse; and if there are logistical-psychological and 
pedagogical conditions, junior high school students’ emotional identification can be 
successful. 

Of course, the role of junior high school students’ age-related and psychological 
(mental, temperamental) features in improving emotional intellect (especially making 
the emotion an intelligence) is very important, so that personal factors include 
perversion traits. 

So, one of the long-term goals of the article is to develop learners’ emotional 
abilities. 
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ՀՏԴ 373.3 

Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի 
ստեղծագործություններում ստեղծագործություններում ստեղծագործություններում ստեղծագործություններում     

ՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյան    ՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլե    
Բաբայան ՔնարիկԲաբայան ՔնարիկԲաբայան ՔնարիկԲաբայան Քնարիկ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գրական-հասարակական, գրական ժանրեր, 
բազմակողմանի դաստիարակություն, աշխարհաբար, լուսավորիչ, 
հայրենասեր, աշխատասիրություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 Ո՜ւշ-ո՜ւշ են գալիս, բայց ո՛չ ուշացած, 
 Ծնվում են նրանք ճի՛շտ ժամանակին: 
 Եվ ժամանակից առաջ են ընկնում,  
 Դրա համար էլ չեն ներում նրանց: 
    Պ.Սևակ 
Այսպիսին էր Խ.Աբովյանը` մեծ գրողն ու լուսավորիչը, հումանիստն 

ու հայրենասերը: 
Խ. Աբովյանը գրական-հասարակական, մանկավարժական ասպա-

րեզ իջավ 19-րդ դարի առաջին քառորդին: Նա հիմք դրեց գրական աշ-
խարհաբարին, հայ նոր գրականության ազգային դասական ոճին, կա-
տարելագործեց գրական ժանրերը: Նրա կարճատև, բայց բազմաբովան-
դակ կյանքը պայքար էր, նվիրում ժողովրդին ու հայրենիքին: Աբովյանը 
լուսավորիչ էր, քանզի նա քանդում էր հին ու հնացած ավանդույթները, 
պայքարում խավարի, կրոնական դոգմաների, կղերի հետադիմական հա-
յացքների դեմ: Նրա հիմնական նպատակն էր Հայաստանը փրկել հոգևոր 
ստրկությունից, մտավոր խավարից:  

Բացելով մեծ լուսավորիչ-մանկավարժի ծննդյան 175-ամյակին նվիր-
ված հոբելյանական երեկոն՝ Կ. Դեմիրճյանը իր ներածական խոսքում 
նշել է. «Աբովյանը եղել է ժողովրդի ոգեշունչ ուսուցիչը: Լուսավորու-
թյունը նա դիտում էր որպես ժողովրդի հոգևոր ազատագրության ու 
վերածնության հիմնական ուղի: Նրա մանկավարժական գործունեության 
հիմքում ընկած են հասարակական բարօրության միանգամայն նոր ու 
առաջադեմ գաղափարներ» [8]: 

Սույն հոդվածի շրջանակներում նպատակադրել ենք անդրադառնալ 
բազմակողմանի դաստիարակության աբովյանական դրույթներին` հատ-
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կապես շեշտը դնելով հայրենասիրական, բարոյական և աշխատանքային 
դաստիարակությանը: Հոդվածում անդրադարձել ենք Աբովյանի կողմից 
մի քանի մեթոդների կիրառմանը (դրական օրինակ, համոզում, զրույց): 
Հիշատակվելիք մեթոդները, հնարները և բազմակողմանի դաստիարա-
կության աբովյանական դրույթները կարող ենք ստեղծագործաբար 
օգտագործել աճող սերնդի դաստիարակության գործում նաև այսօր: 

Աբովյանը և բարոյական դաստիարակությունըԱբովյանը և բարոյական դաստիարակությունըԱբովյանը և բարոյական դաստիարակությունըԱբովյանը և բարոյական դաստիարակությունը    
Խ. Աբովյանի մանկավարժական համակարգում առաջնակարգ տեղ 

են գրավում աճող սերնդի բազմակողմանի դաստիարակության հար-
ցերը, որոնց նա առանձնակի ուշադրություն է դարձրել թե՛ իր աշխատու-
թյուններում, թե՛ իր բեղմնավոր մանկավարժական գործունեության 
ընթացքում: Բարոյական դաստիարակության նպատակներն ու խնդիր-
ները սահմանելիս մատնանշել է ջերմ հայրենասիրությունը, որը եղել է 
նաև իր կյանքի նշանաբանը: Նա գրել է. «Ապրել և մեռնել հայրենիքի 
համար - ահա խնդիրը, որ իբրև նպատակ, ես ընտրել եմ ինձ համար իմ 
մանկության օրերից» [4, 124]: Ելնելով բարոյական այդ վսեմ հավատամ-
քից` Աբովյանը պատգամեց սերունդներին. «Շու՛նչդ տուր, հոգիդ, բայց քո 
հայրենիքը մի՛ տուր թշնամյաց» [2,189]: 

Ըստ Աբովյանի` հայրենիքը սիրելու համար նախ և առաջ պետք է 
այն լավ ճանաչել, իսկ հայրենասիրության առատ աղբյուր է հայ 
ժողովրդի պատմությունը: Նա վրդովմունքով է խոսում այն մասին, որ 
շատերը լավատեղյակ չեն իրենց ժողովրդի պատմությանը, հայ նշանա-
վոր գործիչներին, նրանց պանծալի գործերին: Իր գրական երկերում, հոդ-
վածներում, ճանապարհորդական նոթերում Աբովյանը հայ ժողովրդի 
պատմությունից բերում է բազմաթիվ հերոսական դրվագներ, որոնք 
ընթերցողին համակում են հայրենասիրական վեհ զգացմունքներով: 

Աբովյանը հայրենասիրության դաստիարակության հզոր միջոց էր 
համարում մայրենի լեզուն: «Դիտողություններ նոր հայերենի լեզվի տար-
րական գրքի նպատակների մասին» հոդվածում նա խորագիտությամբ 
բացահայտել է մայրենի լեզվի կրթադաստիարակչական նշանակու-
թյունը, նրա ազգապահպան հսկայական դերը: Նա գրում է. «Լեզուն, 
անշուշտ, ամենաազնիվ գործիքն է, որի միջոցով մի մարդ իր ներքին 
հոգեվիճակն է արտահայտում այլ մարդկանց: Լեզվի մեջ, ինչպես մաքուր 
հայելու մեջ, ցոլում է մի ազգի առանձնահատկությունը, նրա կուլտու-
րան, մինչև անգամ նրա քաղաքական վիճակը[4, 93]»: Ահա թե ինչու 
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առաջադեմ մանկավարժը, իր «Վերք Հայաստանի» վեպում դիմելով 
«հայոց նորահաս երիտասարդներին», պատգամում է նրանց «ղայիմ 
պահելու» մայրենի լեզուն [4, 80]: Կարիք կա՞ հաստատելու, որ աբովյա-
նական այս սուրբ պատգամն այսօր էլ պահպանում է իր արդիականու-
թյունը: 

Աբովյանն առաջինն է հայ պատմագիրներց հետո, որ նորից հայ 
բնաշխարհը, բնությունը նկարագրեց հայրենասիրական բարձր նպա-
տակներով: Նրա համար հայրենի բնաշխարհը դարձավ հայրենասիրու-
թյան զուլալ ու մշտական աղբյուր: Աբովյանն առաջինն էր դարձյալ, որ 
բնությունը միաժամանակ դարձրեց մարդու անհատական ապրումների 
աղբյուր և խթանիչ, ցույց տվեց մարդու և բնության փոխադարձ-ներթա-
փանցված կապն ու ներդաշնակ գոյության փաստը: Նրա հերոսները 
բնության պարզ զավակներն են, կապված են մայր բնությանն իրենց 
խոհերով, ապրումներով և իրենց շատ ձգտումներ ստանում են հենց այդ 
մայր բնությունից, ուստի և իրենց տանջող ցավերի մասին առաջինը 
խոսում են այդ բնության հետ:  

Աբովյանն ապացուցեց մի ճշմարտություն ևս. որքան մարդ լավ է 
ճանաչում հայրենի բնաշխարհը, հոգեպես այնքան ամուր է կապվում 
նրա հետ, և, ընդհակառակը, ով մնում է ինքն իր մեջ, մտածում է միայն իր 
շահերի համար, «չի տեսնում» այդ բնաշխարհը, հողն ու նրա գեղեցկու-
թյունը: 

Իր մանկավարժական գործունեության ընթացքում մեծ տեղ տալով 
դպրոցականների հետ տարվող հայրենագիտական աշխատանքներին` 
Աբովյանը բարձր է գնահատել հայրենի բնաշխարհի դերը և՛ ճանաչողա-
կան-կրթական, և՛ բարոյական-դաստիարակչական առումներով: Հայ-
րենի բնաշխարհի, նրա հարստությունների, հնությունների, պատմական 
հուշարձանների նկատմամբ ունեցած մեծ սերը Աբովյանը իր ստեղծա-
գործությունների միջոցով փոխանցում է ընթերցողներին: Նա ցույց է 
տալիս, որ հայ շինականների համար Հայաստանի «ամեն քար գիրք ա, 
ամեն ապառաժ նրանց համար պատմություն, ամեն հին բերդ, քանդված 
մատուռ կամ եկեղեցի, նրանց համար կենդանի վարժապետ ա»[1, 93]: 

Արդիական է Աբովյանի այն պահանջը, որ երիտասարդների մեջ 
հայրենասիրություն դաստիարակվի ոչ թե քարոզներով, այլ հայրենաշեն 
գործերով, ազգօգուտ գործունեությամբ: Իսահակյանի բնորոշմամբ. 
«Աբովյանն ամեն ինչ էր մեզ համար: Նա ուսուցիչ էր և դաստիարակ. նա 
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հայրենասիրության մեր ներշնչանքն էր: Նա հայության ապագայի խան-
դավառ պատգամախոսն էր»[3, 177]: 

Իսկական ազգասիրական, հայրենասիրական զգացմունքների 
միասնությունը Աբովյանի համար բարոյական վեհ սկզբունք է եղել, մի 
սկզբունք, որ այսօր էլ յուրօրինակ ուղեցույց է ծառայում աճող սերնդի 
բարոյական դաստիարակության համար: Այս առումով հիշենք Աբովյանի 
կտակը երեխաներին. «Էրեխե՛ք, ձեր ջանին մեռնիմ․ ձե՛զ եմ ասում իմ 
դարդը․ ձեզ համար եմ գրում, ձեր երեսին ղուրբան՝ հողումն էլ ըլեմ, 
եկե՛ք, վրես կանգնեցե՛ք, թե ազգասիրությունն ու հայրենասիրությունը 
ձեզ վնաս տա, անիծեցե՛ք ինձ, թե օգուտ՝ օրհնեցե՛ք ու լսեցե՛ք ձեր ընկեր-
ների լացն ու սուգը, նրանց հորն ու մոր կսկիծն ու ձեր հորն ու մոր 
ծոցումը դինջ հանգստանալիս ասածներս մտքըներդ բերե՛ք» [4, 81]: 

Աբովյանը մարդասիրության, ազնվության, համեստության, բարու-
թյան և այլ բարոյական վսեմ հատկությունների մարմնավորումն էր. նրա 
մարդկային կերպարը օրինակ է ծառայում սերունդների համար: 
Առաքինի շատ հատկություններով են օժտված Աղասու, Տիգրանի, 
ուսուցիչ Վահանյանի և Աբովյանի կերտած այլ գրական կերպարներ: 
Բարոյական դաստիարակության միջոցով Աբովյանը լայն պայքար է 
ծավալում տգիտության, ծուլության, խաբեբայության, ուրիշի աշխատան-
քով ապրելու և այլ հակահասարակական երևույթների դեմ: Հատկապես 
անհրաժեշտ է ընդգծել այն, որ Աբովյանն իր բարոյախոսական-բարոյա-
խրատական նյութերում միշտ հակված է դեպի աշխատավոր մարդիկ, 
դեպի խեղճերը, իրավազուրկ անձինք: «Պատմություն Տիգրանի» վեպում 
նա մի ճորտի տիրոջ բերանով ասում է. «Նա էլ էնպես մարդ ա, ինչպես 
ես: Նրա հերը, որ ազնիվ ըլեր, ու իմը ճորտ, կարելի է ես ըլեի նրա 
ռահաթը» [1, 278]: 

Նա ոչ միայն սահմանել է բարոյական դաստիարակության առաջ-
նահերթ նպատակներ ու խնդիրներ, այլև մշակել և իր մանկավարժական 
պրակտիկայում կիրառել է բարոյական դաստիրակաության մի շարք 
սկզբունքներ, արդյունավետ ձևեր ու մեթոդներ, որոնցից շատերն էլ 
այսօր պահպանում են իրենց արդիականությունը: Պրոֆ. Շավարշյանը 
իրավացիորեն նկատել է, որ «հայ մանկավարժության պատմության մեջ 
առաջինն Աբովյանն է, որ այսքան լրջորեն զբաղվել, մտահոգվել է դպրո-
ցականների բարոյական դաստիարակության մեթոդների խնդրով» [4, 67]: 

Աբովյանը բարոյական դաստիարակության սկզբունքների ջատա-
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գովն է: Ըստ այդ սկզբունքների` երեխաները չպետք է սոսկ սերտեն 
բարոյական խրատները, կանոնները, նորմերը, այլ պետք է դրանք 
դրսևորվեն իրենց առաքինի արարքներում ու գործողություններում: 
Աբովյանը դա շատ լավ ցույց է տվել իր «Պատմություն Տիգրանի» մանկա-
վարժական անավարտ վեպում, որտեղ ուսուցիչ Վահանյանը հանդես է 
գալիս որպես Աբովյանի կողմից առանձնացրած մանկավարժական 
մեթոդների կիրառող: Ժամանակակից մանկավարժության դիրքերից 
ուշադրության է արժանի այն իրողությունը, որ Աբովյանը ստեղծում էր 
դաստիարակող իրադրություններ, որոնց մեջ, հաղթահարելով որոշ 
դժվարություններ, երեխաները տվյալ իրադրությունից հանգում էին 
բարոյական հետևությունների և դրանք գործադրում իրենց արարքներում 
և գործողությունների մեջ: 

Աբովյանը բարոյական դաստիարակության հզոր միջոց էր համա-
րում դրական օրինակը: «Հազար անգամ թուք ու մուր, մեկ անգամ 
օրինա՛կ տուր. էս մեկը, շատ բան կտեսնի, քանց մեկ կարաս խրատ, մեկ 
ջվալ դաբըհատ» [1, 22]: Այստեղ Աբովյանը նկատի ուներ հատկապես 
ուսուցչի, ծնողների, շրջապատի մարդկանց, ընկերների դրական օրի-
նակը: Բարոյական դաստիարակության հաջողության գաղտնիքը պայ-
մանավորված է դաստիարակի անձնավորությամբ, նրա բարոյական ան-
բասիր վարքագծով, կենդանի օրինակով, որոնցով ստեղծվում է նրա 
հեղինակությունը: Նա իրավացիորեն նշում էր, որ աշակերտների հաջո-
ղությունները յուրաքանչյուր հաստատության մեջ կախված են ուսուցիչ-
ներից, ուստի պիտի ընտրել ամեն առումով լավ, փորձառու, բարեխիղճ 
ուսուցիչներ, որոնք մարդկային բարձր արժեքներով օրինակ կարող են 
ծառայել իրենց սաներին: Աբովյանի հեղինակությունը մեծ էր իր սաների 
աչքերում, որովհետև վերջիններս տեսնում էին նրա մարդկային լավա-
գույն գծերը և խորապես զգում էին նրա ջերմ սերը իրենց նկատմամբ: 
«Պատմություն Տիգրանի» վեպում ուսուցիչ Վահանյանը, Տիգրանը, նրա 
կինը և հայ շինականները երեխաներին դաստիարակում են իրենց անձ-
նական օրինակով`լավ հիշելով ժողովրդական մանկավարժության 
հայտնի դրույթը. «Էրեխեն ինչ տեսնի, էն կսովորի»: Ուսուցիչ Վահան-
յանի հետ ունեցած երկխոսության ընթացքում Տիգրանը ասում է. «Էլ ի՞նչ 
դաստիարակություն, եթե երեխաները ինձնից օրինակ չեն առնում»: 
Ստեփանին վերադաստիարակելու համար ուսուցիչը Տիգրանի երեխա-
ներին «հուշում է» հետևյալ մեթոդական հնարքը. «Դուք պետք է նրան 
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բարի օրինակ տաք, էնպես պետք է նրա հետ վարվեք, ինչպես կուզեք, որ 
Ստեփանը ձեզ հետ վարվի» [4, 149]: Ինչպես նշել ենք, շատ հերոսներ 
դրական օրինակ են ծառայում մյուսների համար:  

Աբովյանը լավ էր գիտակցում, որ երեխայի բարոյական կերպարի 
ձևավորմանը մեծապես վնասում է ուսուցչի, ծնողի, ընկերոջ, շրջապատի 
մարդկանց վատ օրինակը: «Նախաշավիղի» գրական նյութերում, «Պատ-
մություն Տիգրանի» վեպում կան այնպիսի դրվագներ, որոնք երեխաներին 
ցույց են տալիս, թե վատ օրինակից ինչքան վնաս է առաջանում: Ըստ 
Աբովյանի` մեծահասակները երեխաներին հեռու պետք է պահեն վատ 
օրինակի «վարակիչ» ազդեցությունից: 

Աբովյանը բարոյական դաստիարակության արդյունավետ մեթոդ էր 
համարում համոզումը, իսկ համոզման լավագույն միջոց է բարոյախոսա-
կան զրույցը:  

Համոզում է ոչ միայն խոսքը, այլև երեխայի ձեռք բերած անմիջական 
բարոյական փորձը: Ընդ որում, ուսուցիչ Վահանյանի, Տիգրանի, նրա 
կնոջ զրույցները բարոյական քարոզներ չեն, այլ հագեցված են կյանքից, 
երեխաների շրջապատից վերցրած կենդանի օրինակներով, բարոյական 
նորմերին համապատասխան մարդկանց առաքինի արարքների նմուշնե-
րով: Այս առումով երեխաներին բարոյական առատ «սնունդ» են տալիս 
Աբովյանի հայտնի բոլոր գործերը, հատկապես առակները, ասացվածք-
ները, բարոյախրատական բնույթի համառոտ զրույցները:  

Ուշադրության է արժանի բարոյական դաստիարակության այն 
հնարի օգտագործումը, որ առաջադրել է դեռևս Ժ. Ժ. Ռուսոն իր «Էմիլ 
կամ դաստիարակության մասին» մանկավարժական երկում. խոսքը 
դաստիարակչական նպատակով երեխայի արարքի բնական հետևանքի 
խելացի օգտագործման մասին է: Թող երեխան գիտակցի իր արարքի 
բացասական հետևանքը, խորհի իր արածի շուրջ և հանգի այն հետևու-
թյան, որ այլևս նման արարքներ չի կատարի: Այդ եղանակով են ուղղում 
իրենց սխալները Ստեփանը և Եղիսաբեթը: Ժ. Ժ. Ռուսոյի «Էմիլ կամ 
դաստիարակության մասին» վեպի համաբանությամբ մանկավարժ 
Աբովյանը երեխաների դաստիարակության մի յուրօրինակ ձեռնարկ է 
ստեղծում՝ հայ ընթերցողին ներկայացնելով մանկան կրթության շրջա-
նակներում ծնողների և ուսուցիչների դերը, վեպի կերպարների ու նրանց 
առջև դրված զանազան խնդիրների միջոցով, գործող պատկերավոր օրի-
նակներով ցույց է տալիս աշխատանքային, մտավոր, բարոյական դաս-
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տիարակությունների եղանակները: «Ինչպես Ռուսոն Էմիլից և նրա 
ապագա կնոջից՝ Սոֆիից, նոր հասարակության բջիջն է ստեղծում,- նկա-
տում է Հ. Մուրադյանը,– այնպես էլ Աբովյանը Վարդանից, Եղիսաբեթից և 
Ստեփանից պատրաստում է նոր հասարակության օրինակելի քաղաքա-
ցիներ» [5, 154]: 

Աբովյանի համար յուրօրինակ սկզբունք էր երեխայի վարքի ու բնա-
վորության դրական կողմերի վրա հենվելու միջոցով նրա բացասական 
գծերի վերացումը: Ըստ Աբովյանի` պետք է խրախուսել, գովել երեխային 
լավ արարքների համար, իսկ ինչ վերաբերում է բացասական արարքնե-
րին, ապա ամենից առաջ պիտի բացահայտել դրանց դրդապատճառները 
և նոր միայն գործադրել այս կամ այն մեթոդը: Աբովյանը զանցանք գոր-
ծած երեխային մոտենում էր լավատեսորեն: Դրա վառ վկայությունն է 
Վահանյանի մոտեցումը մոշ գողացած Ստեփանի նկատմամբ: Նա երե-
խաներին բացատրում է, որ Ստեփանն ընտանեկան պատշաճ դաստիա-
րակություն չի ստացել, դրա համար էլ կատարում է նման արարքներ: 
Իհարկե, վերոհիշյալից չպետք է եզրակացնել, թե Աբովյանը առհասարակ 
դեմ էր պատժի մեթոդներին: Թե՛ ինքը, թե՛ նրա հայացքները կրող 
ուսուցիչը գործադրել են նաև դաստիարակության պատժի մեթոդներ` 
խիստ հանդիմանություն, նախատինք, արգելում, հաճույքից զրկում և 
այլն: Ինչ վերաբերում է ծեծին, հումանիստ մանկավարժը մերժում է. 
«Միսը քեզ, ոսկորն`ինձ» ավանդական մարմնական պատիժը: Երբ անու-
շադիր ու չափից ավելի ուրախ տրամադրությամբ Եղիսաբեթը շտապելու 
պատճառով կոտրում է սպասքը, նրա մայրը չի պատժում երեխային ծեծի 
միջոցով, այլ խոսքով է բացատրում սխալն ու դրա հնարավոր հետևանքը 
և կարգադրում հավաքել սպասքի կտորտանքները. «Եղիսա` ես քեզ 
չասացի, թե քո ուրախությանը պետք է չափ դնե՞ս: Ով իր ուրախությանը 
չափ դնիլ չի կարող, նա չի իմանալ, թե ի՞նչ ա անում, ու շատ անգամ մեկ 
հիմարություն մյուսի հեդևիցը կգործի» [1, 142]:  

Պ. Պռոշյանը իր «Հուշիկներում» հավաստում է, որ հարգարժան 
տեսուչ Աբովյանը վերացնել տվեց Շապուհ վարժապետի կողմից Աշտա-
րակի դպրոցում գործադրվող ծեծը: 

Դասական մանկավարժները`Ժ. Ժ. Ռուսոն, Կ. Դ. Ուշինսկին, 
Ղ. Աղայանը, բացահայտեցին աշխատանքի բարոյական նշանակու-
թյունը: Հասարակական աշխատանքը յուրաքանչյուր մարդու բարո-
յական պարտքն է:  
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Աբովյանն էլ բարձր գնահատեց աշխատանքի դերը ոչ միայն զուտ 
տնտեսական, հանպազօրյա հացը վաստակելու, այլև երեխայի բարոյա-
կան, հոգևոր զարգացմանը նպաստելու առումով: Աբովյանը բարոյական 
դաստիարակության միջոց էր համարում աշխատանքը: Ըստ Աբովյանի` 
մարդու ուրախության և բարեկեցության հիմքը աշխատանքն է, իսկ 
ծուլությունը դժբախտություն, չարիք է, որի դեմ պետք է անխնա պայքա-
րել: Նա գտնում էր, որ աշակերտների աշխատանքային ուսուցմամբ և 
դաստիարակությամբ պիտի զբաղվել ոչ միայն դասերի ընթացքում, այլ 
նաև դասերից դուրս`զբաղվելով գյուղատնտեսական գործնական աշխա-
տանքներով: Նրա բազմաթիվ ստեղծագործություններում կարմիր թելի 
նման ընդգծվում է աշխատանքի ոչ միայն նյութական արժեքը, այլև 
բարոյական օգուտը, ինչպես նաև ձևավորում բնավորության մի շարք 
գծեր՝ աշխատասիրություն, համբերություն, տոկունություն, դժվարու-
թյուններին դիմանալը, աշխատանքը ավարտին հասցնելը, փոխօգնու-
թյուն և այլն: «Պատմություն Տիգրանի» վեպում ցույց է տրված, թե այգում 
գործնական աշխատանքը ինչ բերկրանք, բարոյական հաճույք է պատ-
ճառում Տիգրանի երեխաներին, թե նրանց համար ինչքան քաղցր է 
սեփական աշխատանքի պտուղը ճաշակելը: Երեխաները վարժվում են 
գյուղատնտեսական աշխատանքներին, մշակում են իրենց հատկացված 
հողամասը: Աբովյանը մեծ ջանասիրությամբ էր մեծարում գյուղատնտե-
սական աշխատանքը, հողագործությունը և անասնապահոությունը: Սա-
կայն դաշտային աշխատանքներից բացի` երեխաները մասնակցում են 
նաև տնային աշխատանքներին: Նա առաջարկել է ուսուցումը կապել 
երեխաների առօրյա աշխատանքային գործունեության հետ, դպրոցներին 
կից ստեղծել արհեստանոցներ ու փորձադաշտեր, պարբերաբար կազմա-
կերպել բնարշավներ։ Աշխատանքային դաստիարակությունն Աբովյանի 
մոտ ոչ թե պատահական մի երևույթ է, այլ հարատև, սիստեմատիկ 
բնույթ է կրում: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ելնելով վերը շարադրածից` գալիս ենք այն համոզման, որ 

Աբովյանը բարոյագիտության բոլոր օրենքներով իրավունք ունի «անմահ 
մնալու յաշխարհիս», քանզի իր կարճատև կյանքում ոչ թե մեկ, այլ բյուր 
լավ, բարի գործեր է կատարել հանուն հայրենիքի, հանուն իր ժողովրդի 
լուսավորության ու առաջադիմության: Նա ապագա հայ սերունդներին 
ժառանգություն թողեց բազմաթիվ աշխատություններ, որոնց մեջ 
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սփռված են այնքան հարուստ, արժեքավոր, իմաստուն խոհեր ու ասույթ-
ներ: 

Աբովյանը համամարդկային սիրո, զգացմունքի և կարեկցության 
երգիչ է: Նրա մոտ մարդ հասկացությունը բարձր է ամեն ինչից, անկախ 
նրանց ազգային պատկանելիությունից և հավատից: 

Լինելով հանճարեղ հանրագիտակ անձ, Աբովյանն իսկական հեղա-
շրջում մտցրեց հայ ազգային գիտակցության մեջ, դարձավ նորարար, 
ռահվիրա: Նա իր վսեմ առաքելությունը տեսնում էր հայրենիքին ծառա-
յելու մեջ, դեռ ավելին, իր անձով ու գործով կատարեց անհնարինը` նա 
կրթությունը ծառայեցրեց միայն ազգին ու ազգայինի արթնացմանը: 

Իր «ժամանակից առաջ ծնված մարդը» [7, 98] դպրոցի ու լուսավորու-
թյան, կրթության ու դաստիարակության, ուսուցման հարցերում բազմա-
թիվ ու բազմաբնույթ նորություններ առաջադրեց և, որ կարևորն է, կեն-
սագործեց: Հարթեց այն ճանապարհը, որով ընթացան հայկական դպրոցն 
ու մանկավարժական միտքը նաև մեր օրերում: 

    

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Проблемы нравственного воспитания в творчестве Х. АбовянаПроблемы нравственного воспитания в творчестве Х. АбовянаПроблемы нравственного воспитания в творчестве Х. АбовянаПроблемы нравственного воспитания в творчестве Х. Абовяна    

    Вирабян КармилеВирабян КармилеВирабян КармилеВирабян Кармиле    
Бабаян КнарикБабаян КнарикБабаян КнарикБабаян Кнарик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: литературно-социальные явления, литературные 

жанры, всестороннее воспитание, новоармянский язык, просветитель, 
патриот, трудолюбие 

В рамках данной статьи мы стремимся рассмотреть абовяновские 
положения о всесторонном воспитании, уделяя особое внимание патрио-
тическому, нравственному и трудовому воспитанию. Отметим, что они 
актуальны и представляют большой интерес. Методы, о которых следует 
упомянуть, приемы, которые мы можем творчески использовать в воспита-
нии подрастающего поколения. Х. Абовян заложил основы литературного 
новоармянского языка, национального классического стиля новой 
армянской литературы, усовершенствовал литературные жанры. Его 
короткая, но насыщенная жизнь была борьбой, посвященной народу и 
Родине. Х. Абовян был просветителем, потому что разрушал старые и 
отжившие традиции, боролся с мракобесием, религиозными догмами, 
отсталыми взглядами духовенства. Его главной целью было спасти 
Армению от рабства и духовной безысходности.  

Рассматривая его наследие, мы приходим к выводу, что Х. Абовян 
имеет право «оставаться бессмертным в мире» по всем законам этики, ибо 
за свою недолгую жизнь он сделал не одно, а много добрых дел во имя 
Родины, просвещения и прогресса своего народа. Он оставил в наследство 
будущим поколениям армян многие произведения, столь богатые, ценные, 
мудрые мысли и изречения, с помощью которых воспитываются 
сегодняшние дети. 

 
 
 

 



– 616 – 
 

Problems of Moral Education of Kh. Abovyan’s WorksProblems of Moral Education of Kh. Abovyan’s WorksProblems of Moral Education of Kh. Abovyan’s WorksProblems of Moral Education of Kh. Abovyan’s Works    

Virabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan Karmile    
Babayan KnarikBabayan KnarikBabayan KnarikBabayan Knarik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: literary-social, literary genres, multifaceted education, 

globally, enlightener, patriotic, diligence 
In the framework of this article, we aim to address the provisions of 

Khachatur Abovyan about multifaceted upbringing, with a special emphasis on 
patriotic, moral and work upbringing. Let’s mention that they are modern, they 
are of great interest. The methods to be mentioned – the tricks we can use 
creatively in the upbringing of the growing generation today. 

Abovyan laid the foundation of the literary world language, the national 
classical style of the new Armenian literature, improved the literary genres. His 
short but rich life was a struggle, dedicated to the people and the homeland. 
Abovyan was an enlightener, because he was destroying old and outdated 
traditions, fighting against darkness, religious dogmas, backward views of the 
clergy. His main goal was to save Armenia from deep slavery and mental 
darkness. 

Examining his legacy, we come to the conclusion that Abovyan has the 
right to “remain immortal in my world” by all the laws of ethics, because in his 
short life he has done not one but many good deeds for the sake of the 
homeland, the enlightenment and progress of his people. He bequeathed to 
future generations of Armenians many works, in which so many valuable and 
wise thoughts and sayings are spread, with which today’s children are educated 
and brought up. 
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ԽառատյանԽառատյանԽառատյանԽառատյան    ՄարինեՄարինեՄարինեՄարինե    ––––    Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի Անգլերենի 
ամբիոնի դոցենտ, ahararaqs@gmail.com 
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Կիրակոսյան ԼուսյաԿիրակոսյան ԼուսյաԿիրակոսյան ԼուսյաԿիրակոսյան Լուսյա    ––––    Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական 
առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի ուսուցչուհի, 

  kirakosyan.lusya@mail.ru 
Հակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան ԱրմանՀակոբջանյան Արման    ––––    «ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ, 

իրավաբան (Երևան), arman.hakobjanyan20@gmail.com 
Համբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան ՆաիրաՀամբարձումյան Նաիրա    ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
  nairahambardzumyan@yahoo.com 
Հարությունյան ԱգնեսաՀարությունյան ԱգնեսաՀարությունյան ԱգնեսաՀարությունյան Ագնեսա    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի հայցորդ 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի օտար 

լեզուների և գրականության ամբիոնի դասախոս, 
  agnesse_haroutjunyan@yahoo.com 
Հարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան Ռաֆայել    ––––    Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի 
դոցենտ, r.harutyunyan80@inbox.ru 

Հովհաննիսյան ԱնահիտՀովհաննիսյան ԱնահիտՀովհաննիսյան ԱնահիտՀովհաննիսյան Անահիտ    ––––    Մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դոցենտ, hovhannisyan_58@mail.ru 

Ղալայան ՄերիՂալայան ՄերիՂալայան ՄերիՂալայան Մերի    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
հայցորդ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսա-
րանի հենակետային վարժարանի ուսուցիչ, Դիլիջանի կենտրոնական 
դպրոցի ուսուցիչ, ghalayan.mary@gmail.com 

Ղուլյան ՅուրիկՂուլյան ՅուրիկՂուլյան ՅուրիկՂուլյան Յուրիկ    ––––    պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պատ-
մության ամբիոնի դոցենտ, yura.ghulyan@mail.ru 

Մալումյան ԳայանեՄալումյան ԳայանեՄալումյան ԳայանեՄալումյան Գայանե    ––––    Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսա-
րանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

Մատինյան ԳայանեՄատինյան ԳայանեՄատինյան ԳայանեՄատինյան Գայանե    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասա-
խոս, gayalav_21@yahoo.com 
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Մատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան Հենրի    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի պատմության ամբիոնի հայցորդ, Վանաձորի 
Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պատմության 
ամբիոնի դասախոս, history-vph@mail.ru 

Մելիքյան ԱրթուրՄելիքյան ԱրթուրՄելիքյան ԱրթուրՄելիքյան Արթուր    ––––    պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 
պատմության ամբիոնի դոցենտ, artthurmelikyan@rambler.ru 

Մելիքսեթյան ՎահանՄելիքսեթյան ՎահանՄելիքսեթյան ՎահանՄելիքսեթյան Վահան    ––––    Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս,  

  vmeliqsetyan0077@mail.ru 
Միրզոյան ՍուսաննաՄիրզոյան ՍուսաննաՄիրզոյան ՍուսաննաՄիրզոյան Սուսաննա    ––––    Սպիտակի Ս. Ավետիսյանի անվան թիվ 1 ավագ 

դպրոցի ուսուցչուհի, susmirzojan@yandex.ru 
Միրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան ՔրիստինեՄիրզոյան Քրիստինե    ––––    Արջուտի միջնակարգ դպրոցի դասվար, 
  mirzoyan_qristine@mail.ru 
Մկրտչյան ԱննաՄկրտչյան ԱննաՄկրտչյան ԱննաՄկրտչյան Աննա    ––––    Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցի դասվար, 
  anna.mkrtchyan0707@gmail.com 
Մկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան Լիլիթ    ––––    հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 

  mkrtumyan07@mail.ru 
Մկրտումյան ՄելսՄկրտումյան ՄելսՄկրտումյան ՄելսՄկրտումյան Մելս    ––––    հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, Խաչատուր 

Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

  dr-mkrtumayn@mail.ru 
Մովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան Ֆելիքս    ––––    պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

պատմության ամբիոնի վարիչ, felmov@mail.ru 
Մուրադյան ՍվետլանաՄուրադյան ՍվետլանաՄուրադյան ՍվետլանաՄուրադյան Սվետլանա    ––––    Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան թիվ 16 

հիմնական դպրոցի դասվար, svetlanamuradyan72@gmail.com 
Նազարյան ՎաղինակՆազարյան ՎաղինակՆազարյան ՎաղինակՆազարյան Վաղինակ    ––––    Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստումների 
կենտրոնի ղեկավար, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտ, 

  vaghinaknazaryan77@gmail.com 
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Շահվերդյան ԹերեզաՇահվերդյան ԹերեզաՇահվերդյան ԹերեզաՇահվերդյան Թերեզա    ––––    Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հայոց 
լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

  tereza.shahverdyan@mail.ru 
Չատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան Զոյա    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի պատմության ամբիոնի հայցորդ, Վանաձորի 
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պատմության 
ամբիոնի դասախոս, գործավար, chatinyanz@mail.ru 

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ԱլբերտԱլբերտԱլբերտԱլբերտ    ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հայոց 
լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, poghosyanalbert@mail.ru 

Պողոսյան ԳարիկՊողոսյան ԳարիկՊողոսյան ԳարիկՊողոսյան Գարիկ    ––––    ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Քաղաքա-
գիտության ամբիոնի ասպիրանտ, garik.poghosyan2011@gmail.com 

Սարգսյան ԿարինեՍարգսյան ԿարինեՍարգսյան ԿարինեՍարգսյան Կարինե    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասա-
խոս, saroyanheghine220@gmail.com 

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ՆռանեՆռանեՆռանեՆռանե    ––––    Երևանի պետական համալսարանի Հայոց լեզվի 
ամբիոնի ասպիրանտ, nranesargsyan@gmail.com 

Սարգսյան ԷլլաՍարգսյան ԷլլաՍարգսյան ԷլլաՍարգսյան Էլլա    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալ-
սարանի Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասախոս,  

     ellasargsyan18@yahoo.com 
Սարոյան ՀեղինեՍարոյան ՀեղինեՍարոյան ՀեղինեՍարոյան Հեղինե    ––––    Գուգարքի հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի,  
  saroyanheghine220@gmail.com 
Ստեփանյան Ստեփանյան Ստեփանյան Ստեփանյան ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ    ––––    Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Ման-
կավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, 

  petrosyan.anahit@gmail.com 
Ստեփանյան ԼիլիթՍտեփանյան ԼիլիթՍտեփանյան ԼիլիթՍտեփանյան Լիլիթ    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի «Անձի հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատ-
վության» մագիստրատուրայի 3-րդ կուրսի ուսանող,  
lilit.stepanyan.1989@mail.ru 

Վահրամյան ԱնահիտՎահրամյան ԱնահիտՎահրամյան ԱնահիտՎահրամյան Անահիտ    ––––    Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան թիվ 16 
հիմնական դպրոցի դասվար, svetlanamuradyan72@gmail.com 

Վարդանյան ԱրևիկՎարդանյան ԱրևիկՎարդանյան ԱրևիկՎարդանյան Արևիկ    ––––    Վանաձորի Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական 
դպրոցի դասվար, ruzanna.vardanyan.78@mail.ru 
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Վարդանյան ԼուսիկՎարդանյան ԼուսիկՎարդանյան ԼուսիկՎարդանյան Լուսիկ    ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսա-
րանի Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դոցենտ, 

  lvard62@gmail.com 
Վարդանյան ՌուզաննաՎարդանյան ՌուզաննաՎարդանյան ՌուզաննաՎարդանյան Ռուզաննա    ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 3 

հիմնական դպրոցի դասվար, ruzanna.vardanyan.78@mail.ru 
Վիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան Քարմիլե    ––––    Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսա-
րանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,  

     kvirabyan60@gmail.com 
Տիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան ԳնելՏիգրանյան Գնել    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի 
դասախոս, Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստումների 
կենտրոնի վերապատրաստման աշխատանքների համակարգող, 

  gnel-t@mail.ru 
Տոնոյան ՏաթևիկՏոնոյան ՏաթևիկՏոնոյան ՏաթևիկՏոնոյան Տաթևիկ    ––––    Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստում-
ների կենտրոնի մասնագետ, tatev-tonoyan@mail.ru 

Փիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան Վալերի    ––––    Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հայոց 
լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, pv60.60@mail.ru 
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КРАТКИЕКРАТКИЕКРАТКИЕКРАТКИЕ    СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ    ОБОБОБОБ    АВТОРАХАВТОРАХАВТОРАХАВТОРАХ    СТАТЕСТАТЕСТАТЕСТАТЕЙЙЙЙ    

Авагимян АйкАвагимян АйкАвагимян АйкАвагимян Айк    ––––    Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики и психологии Ванадзорского государственного универ-
ситета имени О. Туманяна, avagym@mail.ru 

Акобджанян АрманАкобджанян АрманАкобджанян АрманАкобджанян Арман    ––––    Юрист ООО «ВАРДАНЯН И ПАРТНЕРЫ» (Ереван), 
   arman.hakobjanyan20@gmail.com 
Алтунян ЭдитаАлтунян ЭдитаАлтунян ЭдитаАлтунян Эдита    ––––    Аспирант кафедры армянского языка Арцахского 

государственного университета, специалист первой категории 
Департаменте языковой инспекции в Министерстве ОНКС 
Республики Арцах, edita_altunyan@mail.ru 

Амбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян Наира    ––––    Кандидат филологических наук, доцент, старший 
научный работник Института литературы имени М. Абегяна НАН РА, 

  nairahambardzumyan@yahoo.com 
АракелянАракелянАракелянАракелян    АннаАннаАннаАнна    ––––    Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков и литературы Ванадзорского государственного 
университета имени О. Туманяна, anna.arakelyan76@mail.ru 

Арутюнян АгнесаАрутюнян АгнесаАрутюнян АгнесаАрутюнян Агнеса    ––––    Соискатель кафедры иностранных языков и 
литературы Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, преподаватель кафедры иностранных языков и 
литературы Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, agnesse_haroutjunyan@yahoo.com 

Арутюнян РафаэльАрутюнян РафаэльАрутюнян РафаэльАрутюнян Рафаэль    ––––    Кандидат географических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики, права и менеджмента Ванадзорского государст-
венного университета имени О. Туманяна,   r.harutyunyan80@inbox.ru 

Асатрян НазелиАсатрян НазелиАсатрян НазелиАсатрян Назели    ––––    Кандидат биологических наук, доцент, преподаватель 
кафедры химии и биологии Ванадзорского государственного 
университета имени О. Туманяна, директор Ванадзорской основной 
школы № 6 имени С. Шаумяна, nazeliasatryan947@gmail.com 

АсланянАсланянАсланянАсланян    АрпинеАрпинеАрпинеАрпине    ––––    Соискатель кафедры экономики Национального 
политехнического университета Армении, преподаватель Ванадзорс-
кого филиала Национального политехнического университета 
Армении, arpineap@mail.ru 

Бабаян КнарикБабаян КнарикБабаян КнарикБабаян Кнарик    ––––    Учительница Ванадзорской основной школы № 30 имени 
П. Севака, kvirabyan60@gmail.com 
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Бернецян АрманБернецян АрманБернецян АрманБернецян Арман    ––––    Соискатель кафедры истории Ванадзорского государст-
венного университета имени О. Туманяна, преподаватель кафедры 
истории Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, history-vph@mail.ru 

Брутян МарияБрутян МарияБрутян МарияБрутян Мария    ––––    Кандидат исторических наук, доцент, декан факультета 
гуманитарных наук Ванадзорского государственного университета 
имени О. Туманяна, mariabrutyan2013@yandex.com 

Ваграмян АнаитВаграмян АнаитВаграмян АнаитВаграмян Анаит    ––––    Учительница начальных классов Ванадзорской основ-
ной школы № 16 имени Д. Варужана, svetlanamuradyan72@gmail.com 

Варданян АревикВарданян АревикВарданян АревикВарданян Аревик    ––––    Учительница начальных классов Ванадзорской основ-
ной школы № 20 имени П. Тычины, ruzanna.vardanyan.78@mail.ru 

Варданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян Лусик    ––––    кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков и литературы Ванадзорского государст-
венного университета имени О. Туманяна,  lvard62@gmail.com 

ВарданянВарданянВарданянВарданян    РузаннаРузаннаРузаннаРузанна    ––––    Учительница начальных классов Ванадзорской основ-
ной школы № 3 имени О. Туманяна, ruzanna.vardanyan.78@mail.ru 

Вирабян КармилеВирабян КармилеВирабян КармилеВирабян Кармиле    ––––    Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии Ванадзорского государственного универси-
тета имени О. Туманяна, kvirabyan60@gmail.com 

ГалаянГалаянГалаянГалаян    МериМериМериМери    ––––    Соискатель кафедры педагогики и психологии 
Ванадзорского государственного университета имени О. Туманяна, 
преподаватель Колледжа Ванадзорского государственного универ-
ситета имени О. Туманяна, учительница Дилижанской центральной 
школы, ghalayan.mary@gmail.com 

Геворгян АмалияГеворгян АмалияГеворгян АмалияГеворгян Амалия    ––––    Старший методист кафедры иностранных языков и 
литературы Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, amalia.gevorgyan@yahoo.com 

Григорян АннаГригорян АннаГригорян АннаГригорян Анна    ––––    Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
истории Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, history-vph@mail.ru 

Гркикян ЛалаГркикян ЛалаГркикян ЛалаГркикян Лала    ––––    Соискатель Ширакского центра арменоведческих исследо-
ваний НАН РА, grkikyan999@gmail.com 

Гулян ЮрикГулян ЮрикГулян ЮрикГулян Юрик    ––––    Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, yura.ghulyan@mail.ru 

Давтян Давтян Давтян Давтян АсмикАсмикАсмикАсмик    ––––    Соискатель кафедры экономики и менеджмента Европейс-
кого университета Армении, преподаватель Ванадзорского филиала 
Европейского университета Армении, hasmikdvtn@rambler.ru 
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Егиазарян АйарпиЕгиазарян АйарпиЕгиазарян АйарпиЕгиазарян Айарпи    ––––    Учительница Ванадзорской основной школы № 23 
имени Адмирала Исакова, hayarpi222@gmail.com 

Закарян МеЗакарян МеЗакарян МеЗакарян Мериририри    ––––    Аспирант    кафедры финансов и бухгалтерского учета 
Арцахского государственного университета, 
  merizakarian@rambler.ru 
ЗарманянЗарманянЗарманянЗарманян    ЭрминеЭрминеЭрминеЭрмине    ––––    Соискатель кафедры новой и новейшей армянской 

литературы и методики ее преподавания Армянского государствен-
ного педагогического университета имени Х. Абовяна, 

  hzarmanyan@mail.ru 
Зограбян ЭльфикЗограбян ЭльфикЗограбян ЭльфикЗограбян Эльфик    ––––    Кандидат филологических наук, директор 

Ванадзорского филиала Ереванского государственного института 
театра и кино, преподаватель кафедры армянского языка и 
литературы Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, mr-elf@rambler.ru 

Киракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян Люся    ––––    Учительница Ванадзорской специальной школы с 
углубленным изучением математики и естественных наук, 

  kirakosyan.lusya@mail.ru 
Малумян ГаянеМалумян ГаянеМалумян ГаянеМалумян Гаяне    ––––    Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

армянского языка и литературы Ванадзорского государственного 
университета имени О. Туманяна 

Матинян ГаянеМатинян ГаянеМатинян ГаянеМатинян Гаяне    ––––    Преподаватель кафедры иностранных языков и 
литературы Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, gayalav_21@yahoo.com 

МатинянМатинянМатинянМатинян    ГенриГенриГенриГенри    ––––    Соискатель кафедры истории Ванадзорского 
государственного университета имени О. Туманяна, преподаватель 
кафедры истории Ванадзорского государственного университета 
имени О. Туманяна, history-vph@mail.ru 

Меликсетян ВаМеликсетян ВаМеликсетян ВаМеликсетян Вагггганананан    ––––    Кандидат педагогических наук, преподаватель 
кафедры педагогики Научно-образовательного международного 
центра НАН РА, vmeliqsetyan0077@mail.ru 

Меликян АртурМеликян АртурМеликян АртурМеликян Артур    ––––    Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории Ванадзорского государственного университета имени 
О. Туманяна, artthurmelikyan@rambler.ru 

Мирзоян КристинеМирзоян КристинеМирзоян КристинеМирзоян Кристине    ––––    Учительница начальных классов Арчутской средней 
школы, mirzoyan_qristine@mail.ru 

Мирзоян СусаннаМирзоян СусаннаМирзоян СусаннаМирзоян Сусанна    ––––    Учительница Спитакской старшей школы № 1 имени 
С. Аветисяна, susmirzojan@yandex.ru 
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Мкртумян ЛилитМкртумян ЛилитМкртумян ЛилитМкртумян Лилит    ––––    Кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии Армянского государственного педагогического универси-
тета имени Х. Абовяна, mkrtumyan07@mail.ru 

Мкртумян МеМкртумян МеМкртумян МеМкртумян Меллллььььсссс    ––––    Доктор психологических наук, профессор кафедры 
психологии Армянского государственного педагогического универси-
тета имени Х. Абовяна, dr-mkrtumayn@mail.ru 

Мкртчян АннаМкртчян АннаМкртчян АннаМкртчян Анна    ––––    Учительница начальных классов Гюмрийской основной 
школы № 7, anna.mkrtchyan0707@gmail.com 

Мовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян Феликс    ––––    Доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории Ванадзорского государственного университета 
имени О. Туманяна, felmov@mail.ru 

Мурадян СветланаМурадян СветланаМурадян СветланаМурадян Светлана    ––––    Учительница начальных классов Ванадзорской 
основной школы № 16 имени Д. Варужана, 

    svetlanamuradyan72@gmail.com 
НазарянНазарянНазарянНазарян    ВаВаВаВаггггинакинакинакинак    ––––    Кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 

Центра реформ и обучения Ванадзорского государственного универ-
ситета имени О. Туманяна, доцент кафедры искусства и спорта 
Ванадзорского государственного университета имени О. Туманяна, 

 vaghinaknazaryan77@gmail.com 
Ованнисян АнаитОваннисян АнаитОваннисян АнаитОваннисян Анаит    ––––    Кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии Ванадзорского государственного 
университета имени О. Туманяна, hovhannisyan_58@mail.ru 

Пилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян Валерий    ––––    Кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры армянского языка и литературы Ванадзорского государствен-
ного университета имени О. Туманяна, pv60.60@mail.ru 

Погосян АльбертПогосян АльбертПогосян АльбертПогосян Альберт    ––––    Кандидат филологических наук, доцент, доцент 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Հոդվածները տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն: 

Հոդվածը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով՝ ուղարկելով 

նշված էլեկտրոնային հասցեին, նշելով բոլոր հեղինակների տվյալները՝ 

հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։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 հայերենի դեպքում՝ Unicode (Sylfaen), 

ռուսերենի և անգլերենի դեպքում՝ Unicode (Times New Roman), տառա-

չափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5, պարբերու-

թյունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել մեկից ավել տառաբացակ: 

Աղյուսակները, 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 արտահայտությունները 

ներկայացվում են Microsoft Equation, շեղ, իսկ հիմնականները՝ առանձին 

տողով, մեջտեղում. կարող են համարակալվել նույն տողի աջ անկյու-

նում՝ կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների համար, որոնք պարու-

նակում են խորհրդանշաններ և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, 

պարտադիր է նաև դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում՝ 

Ոլորտը և ՀՏԴ, հաջորդ տողում՝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 բառակապակցություններ: Հանգուցային բառերի շարք չեն 

ներառվում վերնագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Հոդվածները ձևա-

կերպվում են հստակ ենթաբաժիններով` ըստ ենթավերնագրերի: 

Տեքստում հղումները տրվում են ուղղանկյուն փակագծերում []: Ծանո-

թագրությունները տրվում են հերթական համարակալմամբ: Հոդվածի 

տեքստին հաջորդող տողի մեջտեղում գրվում է «Գրականություն» բառը՝ 

թավ, առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողից բերվում է գրականության 
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ցանկը՝ այբբենական կարգով, համարակալված: Գրականության ցանկին 

հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, որոնք իրենց բովանդակու-

թյամբ և հանգուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած 

լինեն 250-300 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ 

անունը, ազգանունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և 

առանձին տողերով՝ ա) «Ամփոփում» բառը՝ համապատասխան լեզվով, 

առանց գլխատառերի, բ) հանգուցային բառերը, գ) ամփոփման տեքստը: 

Ամփոփումները չպետք է պարունակեն հապավումներ, հղումներ և 

մեջբերումներ: Ամփոփումները պետք է հոդվածի մասին պատկերացում 

տան հոդվածից առանձին և արտացոլեն հոդվածի բովանդակությունը: 

Հոդվածի առավելագույն ծավալը 20 էջ է՝ առանց երկու լեզվով ամփո-

փումների և գրականության, աղբյուրների, համառոտագրությունների 

ցանկերի: Հոդվածի ծավալի՝ առաջադրված չափանիշներին չհամապա-

տասխանելու դեպքում տպագրության վերաբերյալ որոշումը կայացնում 

է խմբագրական խորհուրդը: 

 
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Հեռ.՝ (+374 322) 20917 

Կայքէջ՝ www.vsu.am 

էլ. փոստ՝ teghekagira@vsu.am 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском языках. 

Статью необходимо представить в электронном виде, отправив ее на 

указанный адрес электронной почты, указав данные всех авторов на 

армянском, русском и английском языках. Компьютерное оформление: 

файл Microsoft Office Word 2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, 

снизу − 25 мм, слева − 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт для армянского языка 

− Unicode (Sylfaen), для русского и английского языков –Unicode (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 представляются 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 сверху 

указывается Сфера и УДК, а посередине следующей строки указывается 

заголовок (Bold), без заглавных букв. На следующей строке справа 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. Статьи организованыв специальные подразделения в соответствии 

сподзаголовками. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках []. 

Примечания даются с возрастающей нумерацией. После текста 

статьипишется слово «Литература» по центру строки жирным шрифтом, 

без заглавных букв. Со следующей строки – список литературы в 

алфавитном порядке, пронумерованный. После списка литературы 

представляются резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые 

слова на двух языках должны быть идентичными и состоять из 250-300 
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слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке – имя и 

фамилия автора, (оформление по оригинальной статье) затем отдельными 

строками: а) слово «Резюме» на соответствующем языке, без заглавных 

букв, б) ключевые слова, в) текст резюме. Резюме не должны содержать 

ссылки на литературу, аббревиатуры и цитаты. Резюме статей должны 

отражать смысл и содержание статьи. Максимальный объем статьи – 20 

страниц, без резюме на двух языках, списков литературы, источников и 

списков сокращений. В случае несоответствия объема статьи установлен-

ным критериям, решение о публикации принимает редакционная 

коллегия. 
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The articles are published in Armenian, Russian or English. The article 

must be submitted in electronic version by sending it to the indicated e-mail 

address, providing the data of all authors in Armenian, Russian and English.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 in 

case of Armenian − 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 the Sphere and 

UDC is mentioned, while in the middle of the next line the title of the article is 

written in Bold, without uppercase letters. The author’s surname, name, 

academic degree and the name of organization should be in the right hand 

corner 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. Articles are organized 

into special subdivisions according to subheadings. References in the text are 

given in square brackets [].References are presented numbered. In the middle of 

the line following the text of the article, the word “Bibliography” is written in 

Bold, without uppercase letters. The list of literary sources is presented 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 250-300 words. First, the title of the article is written, the author’s name and 

surname, then in separate lines: a) the word ‘‘Summary’’ in the corresponding 

language, without uppercase letters, b) key words, c) the text of the summary. 
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Summaries should not contain abbreviations, references and citations. The 

summaries should reflect the content of the article (should not be taken from 

the text). The maximum length of the article is 20 pages without summaries in 

two languages, lists of literary sources and abbreviations. 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.  
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