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րության:  
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ՄիջինհայերենյանՄիջինհայերենյանՄիջինհայերենյանՄիջինհայերենյան    ածականներիածականներիածականներիածականների    ևևևև    մակբայներիմակբայներիմակբայներիմակբայների    
հհհհամեմատականամեմատականամեմատականամեմատական    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    

    
ԹերեզաԹերեզաԹերեզաԹերեզա    ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. խոսքի մասերի ընդհանրությունները և 

տարբերությունները, գրաբարի բառապաշարը, փոխառյալ բառեր, բառա-
կազմության օրինաչափություններ, բառային ներթափանցումներ միջին 
հայերենից, արդիհայերենյան բառեր, խոսքի մասերի տարասեռ փոփո-
խակումներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Լեզվական բոլոր մակարդակներում միջին հայերենի լեզվական իրո-
ղությունների քննությունն ու վերլուծությունները զիջում են գրաբարին և 
աշխարհաբարին: Բնական է, որ լեզվի պատմության այդ շրջանում պարզ 
կազմությամբ խոսքի մասեր չէին կարող առաջանալ, որովհետև արմա-
տաստեղծական գործընթացն ավարտվել էր անհիշելի ժամանակներում: 
Ուստի միջինհայերենյան ածականներն ու մակբայները կա՛մ բաղադրյալ 
կազմություն ունեն, կա՛մ փոխառություններ են՝ այդ շրջանում կատար-
ված, կա՛մ գրաբարյան բառերի պատմական հնչյունափությամբ առաջա-
ցած տարբերակներ են: Սույն հոդվածի շրջանակներում նպատակադրել 
ենք տարբերակել միջինհայերենյան գրավոր աղբյուրներում հիշատակ-
ված ածականների և մակբայների խոսքիմասային ընդհանրությունները և 
տարբերությունները, ճշգրտել դրանց սահմանները և փորձել որոշ մեկ-
նաբանություն տալ այն բառերին, որոնք միաժամանակ և՛ ածական են 
դիտվել, և՛ մակբայ միջինհայերենյան երկհատորանոց բառարանում:  

Ածականի և մակբայի գիտական բնութագրությունըԱծականի և մակբայի գիտական բնութագրությունըԱծականի և մակբայի գիտական բնութագրությունըԱծականի և մակբայի գիտական բնութագրությունը: Հովհաննես 
Բարսեղյանը «Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը» մենագրության մեջ 
բառերի իմաստագործառական հատկանիշը դիտարկում է խոսքիմա-
սային դասակարգման ընդհանուր հիմունք. «….բառերի հիմնական քե-
րականական հատկանիշների հիմքում ընկած են նրանց բառային 
իմաստները, և բառերի իմաստային հիմնական խմբերը տարբեր լեզու-
ների համար հանրույթային (ունիվերսալ) արժեք ունեն, .... խոսքի 
մասերի բոլոր կարգի դասակարգումների մեջ հիմնականը շարունակում 
է մնալ բառերի իմաստային դասակարգումը»1: Լեզվաբանն առանձնաց-

                                                                 
1 Հ. Բարսեղյան, Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 

1980, էջ 365: 



 
– 9 – 

նում է խոսքիմասային իմաստ ունեցող բառերը կամ հիմնական խոսքի 
մասերը և այդ առթիվ գրում է. «Մենք քանիցս վերահաստատել ենք 
խոսքի մասերը նախադասության մեջ տարբեր պաշտոններում քերակա-
նորեն մասնագիտացած բառակարգեր ճանաչելու տեսակետը: Այդ 
ըմբռնմամբ բառային և խոսքիմասային իմաստների կապը մասի և 
ամբողջի սովորական հարաբերություն չէ, բառային իմաստը խոսքիմա-
սային իմաստի մասնավոր դրսևորումը չէ, խոսքիմասային իմաստն էլ ոչ 
թե բառային իմաստների ընդհանրացում է, այլ այդ իմաստների հիման 
վրա նրանց մշտական ստանձնած հիմնական (առաջնային) գործառու-
թյունների իմաստային ընդհանրացումն է: Հետևաբար խոսքիմասային 
իմաստները բառային իմաստների կապակցելիության և լրացականու-
թյան քերականական (շարահյուսական) հատկանիշներն են»2: Հ. Բար-
սեղյանը հիմնական խոսքի մասերը բաաժանում է երկու խմբի՝ ա) անուն 
խոսքի մասեր և բ) դերանուն խոսքի մասեր: Անուն խոսքի մասերի մեջ 
քննում է գոյականը, ածականը, բայը, մակբայը: Սույն հոդվածի շրջանակ-
ներում մեզ հետաքրքրողը գիտնականի վերաբերմունքն է ածական-
մակբայ խոսքի մասերի ընդհանրության և տարբերության նկատմամբ: 
Սրանք երկուսն էլ հատկանիշ ցույց տվող խոսքի մաս են: Ածականը 
կայուն հատկանիշ ցույց տվող խոսքի մաս է: Վկայակոչելով Ա. Մարգար-
յանին, թե ածականի իմաստային հիմունքը որակի հասկացությունն է՝ 
Հ. Բարսեղյանը գրում է. «Դրա համար էլ բուն ածականները որակական 
ածականներն են, որոնք առարկաներին էապես հատուկ, նրանց մեջ եղող 
ներքին կամ արտաքին հատկանիշների անուններ են…. Առարկային 
վերագրվող որակային հատկանիշը, որպես խեսքիմասային իմաստ, 
ածական անվան բառաքերականական, շարահյուսական առանձնահատ-
կությունն է»3: Հ. Բարսեղյանը իրավացիորեն նկատում է, որ բայը փո-
փոխվող հատկանիշ է ցույց տալիս, և «….գոյականին ստորադասվելու 
դեպքում նյութական նշանակության բառերի իմաստային աստիճանա-
կանության մեջ մակբայը կդրվի ստորին աստիճանի վրա: Կստացվի 
առարկաների կապակցելիության հետևյալ ստորակարգությունը՝ առար-
կայականություն-հատկանշայնություն (կայուն հատկանիշ – փոփոխվող 
հատկանիշ) – հատկանիշի հատկանշայնություն: Խոսքի մասերի լրացա-
կան հարաբերությունների մեջ, ուրեմն, մակբայը դառնում է բայի և ածա-
կան անվան իմաստային, ապա և շարահյուսական լրացում»4:  

                                                                 
2 Անդ, էջ 465: 
3 Անդ, էջ 479:  
4 Անդ, էջ 493:  
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Ածականի շարահյուսական կիրառությունների մասին խոսելիս 
Մ. Ասատրյանը նշում է հայերենին հատուկ մի առանձնահատկություն, 
որ գալիս է դեռևս գրաբարից: Ըստ այդմ` հայերենի որակական ածական-
ների մի զգալի մասը գործածվում է ոչ միայն գոյականների, այլև բայերի 
հետ: Ուրեմն ածականը հայերենում կարող է ունենալ նաև մակբայական 
կիրառություն5: Մ. Ասատրյանն արձանագրում է, որ քերականների մի 
մասի (Մ. Աբեղյան, Է. Աղայան) կարծիքով, երբ ածականները գործած-
վում են որպես պարագա, առնվում են իբրև առանձին տեսակի բառեր՝ 
մակբայներ, իսկ այլոց (Գ. Սևակ, Ս. Աբրահամյան) կարծիքով, անկախ 
այն բանից՝ գոյականի թե բայի հետ են գործածվում, մնում են որպես 
ածական և մակբայ համարվել չեն կարող: «Հարցի այս տարբեր լուծում-
ները պայմանավորված են նրանով, թե խոսքի մասերի դասակարգման 
ժամանակ էակա՞ն, թե՞ երկրորդական դեր է հատկացվում բառերի կիրա-
ռություններին, այսինքն՝ խոսքի մասերի որոշման շարահյուսական 
հիմունքին ….կարծում ենք, որ ճիշտ պետք է համարել առաջին տեսա-
կետը: Լեզվական փաստերը ցույց են տալիս, որ հայերենում ածականն ու 
մակբայը շատ դեպքերում ձևաբանորեն տարբերակված չեն և պետք է 
որոշվեն ըստ շարահյուսական կիրառության»6:  

Հ. Բարսեղյանի և Մ. Ասատրյանի կարծիքները ծավալուն շարադ-
րանքով ներկայացրինք՝ հաշվի առնելով, որ նրանց գրքերում ամփոփված 
են մինչև իրենց ապրած ժամանակաշրջանն ընկած բոլոր լեզվաբանների 
կարծիքները: Գևորգ Ջահուկյանի դասակարգումներից վերջինին կանդ-
րադառնանք ստորև:  

 
Միջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումըՄիջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումըՄիջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումըՄիջին հայերենի ածականների և մակբայների գործառական բաշխումը    

Միջինհայերենյան բնագրերում հիշատակված ածականները և մակ-
բայները ուսումնասիրել ենք և փորձել պարզել, թե բառարաններում ի՛նչ 
մոտեցմամբ են նույն բառի մեջ երկու խոսքի մասի հատկանիշներ 
վերագրել:  

Այդ բառերի թիվը 226 է, որից շուրջ 90-ը հիշատակված է նաև «Նոր 
բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանում (դրանք շեղագիր նշվածներն 
են): Դրանց մի մասը «Աստվածաշնչից» է, մի մասն էլ միջին հայերենին է 
անցել ավելի ուշ՝ գրաբարի ետդասական շրջանից: Ահա այդ բառերը. 

                                                                 
5 Տե՛ս Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, 

հ. Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, էջք 9-10: 
6 Մ. Ասատրյան, անդ, էջ 11: 
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 ԱԶՈԽԱԽԱՌՆ, ա/մ, ԱԺԱՆ, ա.մ, ԱՂԾՐԻ, ա/մ, ԱՆԱՂԵՐՍ, ա/մ, 
ԱՆԱՍՊԱՐ, ա/մ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ա/մ, ԱՆԳԻՆԻ, ա/մ, ԱՆԳՈՒՄԱՆ, ա/մ, 
ԱՆԳՈՒՊԱՐ, ա/մ, ԱՆԳՕՏԻ, ա/մ, ԱՆԵՐԵՒ, ա/մ, ԱՆԺԱԺ, ա/մ, 
ԱՆԼՐԱՊԷՍ, ա/մ, ԱՆԽԱՆՁ, ա/մ, ԱՆԽԱՌՆՈՒՐԴ, ա/մ, ԱՆԿԱՀ, ա/մ, 
ԱՆԿԱՄԱՅ, ա/մ, ԱՆՀԱԼ, ա/մ, ԱՆՀԱՄԻՄԱՂ, ա/մ, ԱՆՁԷԹ, ա/մ, 
ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ, ա/մ,ԱՆՄԱԶ, ա/մ, ԱՆՄԱԽԱՂ, ա/մ, ԱՆՇՆՈՐՀՔ, ա/մ, 
ԱՆՉՈՒԱՆ, ա/մ, ԱՆՊԱՊ, ա/մ, ԱՆՊԱՏԱՆ, ա/մ, ԱՆՊԱՐՈՆ, ա/մ, 
ԱՆՊՈՉ, ա/մ, ԱՆՍԻՒՆ, ա/մ, ԱՆՍԼԵՀ, ա/մ, ԱՆՎԱԽՇ, ա/մ, ԱՆՎԱՐՏԻ, 
ա/մ, ԱՆՎՃԻՌ, ա/մ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ա/մ, ԱՆՎՐԻՊԱԿ, ա/մ, ԱՆՏԷՐ, 
ա/մ, ԱՆՏԻԱԹԻԿ, ա/մ, ԱՆՓԱԼԱՆ (պարս.), ա/մ, ԱՆՓԵՏՈՒՐ, ա/մ, 
ԱՆՓՈՒՇ, ԱՇՔԱՐԱՅ (պարս.) ա/մ, ԱՊԱՄՈՐԹ, ա/մ, ԱՊԼԱՀ (արաբ.), 
ա/մ, ԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌ, ա/մ, ԱՐԱՊԵՐէՆ (ԱՐԱՊԿԵՐԷՆ), ա/մ, 
Արեւանման, ա/մ, ԱՐԹՈՅՆ, ա/մ, ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ, ա/մ, ԱՓԱՉԱՓ, ա/մ, 
ԱՓՍՈՍԱԼԻ, ա/մ, ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ, ա/մ, ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ, ա/մ, 
ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ, ա/մ, ԲԼՐԱԿԵՐՊ, ա/մ, ԲՈԼՈՐԿԵԿ, ա/մ, ԲՈԿԻԿ, 
ա/մ, ԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌ, ա/մ, ԳԻՆՈՎ, ա/մ, ԳՆԴՂՈՒԿ, ա/մ, ԳՈՑ, ա/մ, 
ԳՕՏԵԼՈՅԾ, ա/մ, ԴԺԱՐ, ա/մ, ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ, ա/մ, ԵՐԱԿԱՁԵՒ, ա/մ, 
ԶԱՐՀՈՒՐԱԳԻՆ, ա/մ, ԸՂՁԱԼԻՑ, ա/մ, ԹԱժԱ / ԹԱԺԱՀ / ԹԱԺԱՅ 
(պարս.), ա/մ, ԹԱՄԱՄ (արաբ.), ա/մ, ԹԱՄԻԶ (պրսկ.), ա/մ, 
ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ, ա/մ, ԹԱՐՊԵՂ (պրսկ., արաբ.), ա/մ, ԹԱՒԱԼԱԿ, ա/մ, 
ԹԱՓՕՐ, ա/մ, ԹԵՐԱԿ, ա/մ, ԹԵՐԱՏ, ա/մ, ԹԵՐԽՈՐՈՎ, ա/մ, ԹԵՐՆՄԱՇ, 
ա/մ, ԹԵՒԱԹԱՓ, ա/մ, ԹԸԽԱԾ, ա/մ, ԹՈՒՐՔԵՐԷՆ, ա/մ, ԺՐԱՊԷՍ, ա/մ, 
ԻԼԱԽԵՐԷՆ, ա/մ, Ի ԼՄԱՆ, ա/մ, ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ, ա/մ, Ի ՓԱԿՄԱՆ, ա/մ, Ի 
ՔԱՇ, ա/մ, ԼԱԼԱԿԱՆ, ա/մ (գբ.-ում՝ գ.), ԼԱԼԱԳԻՆ, ԼԱԼԻ, ա/մ, 
ԼԱՅԵԽ/ԼԱՅԵՂ (արաբ., պրսկ.), ա/մ, ԼԻԱԼԻՐ, ա/մ, ԼԻՔՆ, ա/մ, 
ԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆ, ա/մ, ԽԱԶ ԽԱԶ, ա/մ, ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ, ա/մ, 
ԽՈԼՈՌ/ԽՈԼՈՐ, ա/մ, ԽՈՍՏԱՒ, ա/մ, ԽՈՐՈՒ, ա/մ, ԽՈՐՈՒԿ, ա/մ, 
ԽՈՑԱԼԻՑ, ա/մ, ԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏ, ա/մ, ԽՊԱՆ, ա/մ, ԽՌՈՒԱԳՈՅՆ, 
ա/մ, ԽՕՇ (պրսկ.), ա/մ, ԾԱՄԱԿՏՈՒՐ, ա/մ, ԾԱՅՐԱՍՈՒՐ, ա/մ, ԾԱՆԴՐ, 
ա/մ, ԾԱՆՏՐ, ա/մ, ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ, ա/մ, ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ/ ԾՈՒՌ ՈՒ 
ՄՈՒՌ, ա/մ, ԾՎԷՆ ԾՎԷՆ, ա/մ (գբ.-ում՝ գ.), ԿԱՄԱՏ(Ք), ա/մ, 
ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ, ա/մ, ԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿ, ա/մ, ԿԻՊ, ա/մ, 
ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ, ա/մ, ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ, ա/մ, ԿԻՍԱՒԷՐ, ա/մ, 
ԿՈՂՄԱՒՈՐ, ա/մ, ԿՈՒՇՏ, ա/մ, ԿՈՒՊՂ, ա/մ, ԿՊՐԱՏԵՍԱԿ, ա/մ, 
ԿՌՈՒՆՁ, ա/մ, ԿՍԿԾԱԳԻՆ, ա/մ, ԿՑԻԿ, ա/մ, ՀԱԿԱՌ, ա/մ, 
ՀԱՆԳԻՏԱՊԷՍ, ա/մ, ՀԱՆԴԱՐՏ, ա/մ, ՀԱՌԱՉԱԳԻՆ, ա/մ, 
ՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ, ա/մ, ՀԱՒԱՔ, ա/մ, ՀԱՒՍԱՐ, ա/մ, ՀԵԶԱՇԱՐԺ, ա/մ, 
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ՀԵԶՈՒԿ, ա/մ, ՀԵԾԱԾԱԳԻՆ, ա/մ, ՀՈՌՄԵՐԷՆ, ա/մ, ՀՈՔՎՑՆՈՐ, ա/մ, 
ՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼ, ա/մ, ՁԱԳՈՒՁՈՒ, ա/մ, ՁԻԱՊՈՒՐ, ա/մ, ՂԵՂԱՆ, ա/մ, 
ՂՈՐԴ, ա/մ, ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ, ա/մ, ՃԵՆՃԵՐԱԼԻ, ա/մ, ՄԱՆԷՄԱՆ, ա/մ, 
ՄԱՆՏՐՏԻԿ, ա/մ, ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ, ա/մ, ՄԱՐԳԱՐՏՕՐԷՆ, ա/մ, 
ՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐ, ա/մ, ՄԵՆԱԿԱՆ, ա/մ, ՄԵՐԿԻԿ, ա/մ, ՄԹՎԻՆ, ա/մ, 
ՄԻԱԳՈՒՄԱՐ, ա/մ, ՄԻԱԴԵՀ, ա/մ, ՄԻԱՉԱՔ, ա/մ, ՄԻԱՑԵՂ, ա/մ, 
ՄՇԻՆՋԵՆԱՒՈՐ, ա/մ, ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ, ա/մ, ՄՈՎՍԷՍԱԲԱՐ, ա/մ, 
(եկեղեց.), ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ, ա/մ, ՄՈՒՖՏԱ (արաբ.) ա/մ, ՅԱՄԵՐԱՄՍ, 
ա/մ, ՅԱՆԴԳՆԱԿԱՆ, ա/մ, ՅԵՄ, ա/մ, ՇԱԽ ՇԱԽ (պրսկ., ճյուղ) ա/մ, ՇԵՐՏ 
ՈՒ ՓԵՐԹ, ա/մ, ՇԻՏԱԿ, ա/մ, ՇՆՍԱՏԱԿ, ա/մ, ՇՈՂՀԱՐ, ա/մ, ՇՈՂ ՇՈՂ, 
մ.ա., ՈՂՈՐՄՈՒԿ, ա/մ, ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ, ա/մ, ՈՒԺԸՆԴԱԿ, ա/մ, ՈՒԺՈՎ, 
ա/մ, ՈՒԺՈՎԿԵԿ, ա/մ, ՈՒՂԵՂ, ա.մ, ՈՒՂՈՒՐ (պրսկ. թուրք.), ա/մ, 
ՈՒՂՈՒՐԴ, ա/մ, ՈՒՇԱԹԱՓ, ա/մ, ՉԱՐԱԾԱՂԻԿ, ա.մ, ՉՈՐԵՔՊԱՏԻ, ա/մ, 
ՉՈՐՍՈՏՆԻ, ա/մ, ՊԱԼԱՇ (արաբ.), ա/մ, ՊԱՂԱՏԱԳԻՆ, ա/մ, ՊԱՌԱԿ, 
ա/մ, ՊԱՏՐԱՍՏԻԿ, ա/մ, ՊԱՐԱՊԱ Ր (պրսկ.), ա/մ, ՊԱՐԶԵՐԵՍ, ա/մ, ՊԷՆ 
ՈՒ ՊԷՆ, ա/մ, ՊԷՈՒՄԷՏ, բէումէտ (պրսկ.), ա/մ, ՊԷՎԱԽՏ (պրսկ.) ա/մ, 
ՍԱԼԱՐ, ա/մ, ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ, ա/մ, ՍՄԲԱԿԱԾ, ա/մ, ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ, ա/մ, 
ՍՊՐԿԻԿ, ա/մ, ՍՏՈՅՔ (գրբ. ստոյգ), ա/մ, ՍՏՈՒԳ (գրբ., ստոյգ), ա/մ, 
ՍՐԱԽՈՑ, ա/մ, ՍՐՏՈՎ, ՎՏԱԿՕՐԷՆ, ա/մ, ՏԱԿ ՏԱԿ / ՏԱԿՏԱԿ, ա/մ, 
ՏԱՃԿԵՐԷՆ, ա/մ, ՏՐԱԲԱՆ, ա/մ, ՏՔՈՒՆ, ա/մ, ՑԵՂՈՒՑԵՂ / ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ, 
ա/մ, ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂԱՑ, ա/մ, ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ, ա/մ, ՓԱՐՍԻ, (պրսկ.), ա/մ, 
ՓՆՏՈՐ, ա/մ, ՔԱՂՑԱԾ, ա/մ, ՔԱՂՑՐԱԳԻՆ, ա/մ, ՔԱՄ (պրսկ.), ա/մ, 
ՔԸՄՆՀԱՆ, ա/մ, ՔԻԹ, ա/մ, ՔՉԻԿ, ա/մ, ՕՁԱՆՄԱՆ, ա/մ:  

Հայկազյան բառարանում (շեղագիր գրվածներից) միայն ածական են 
համարվել 37-ը՝ ԱՂԾՐԻ, ԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, 
ԱՆՏԷՐ, ԱՐԹՈՅՆ, ԲՈԿԻԿ, ԳՕՏԵԼՈՅԾ, ԴԺԱՐ, ԶԱՐՀՈՒՐԱԳԻՆ, 
ԹԱժԱ/ԹԱԺԱՀ/ԹԱԺԱՅ, ԹԱՒԱԼԱԿ, ԹԱՓՕՐ, ԼԱԼԻ, ԾԱՆԴՐ, 
ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ/ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ, ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ, ԿԻՍԱՒԷՐ, 
ԿՊՐԱՏԵՍԱԿ, ՀԱԿԱՌ, ՀԱՆԴԱՐՏ, ՀԱՒԱՔ, ՀԵԶԱՇԱՐԺ, ՂՈՐԴ, 
ՃԵՆՃԵՐԱԼԻ, ՄԵՆԱԿԱՆ, ՄԵՐԿԻԿ, ՄՇԻՆՋԵՆԱՒՈՐ, ՇԻՏԱԿ, 
ՈՂՈՐՄՈՒԿ, ՈՒՇԱԹԱՓ, ՉՈՐՍՈՏՆԻ, ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ, ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ, 
ՍՐԱԽՈՑ, ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ, ՔԱՂՑՐԱԳԻՆ, միայն մակբայ՝ 8 ԱՆՎՐԻՊԱԿ, 
ՀԵԶՈՒԿ, ՀՈՌՄԵՐԷՆ, ՄԱՆՏՐՏԻԿ ՄՈՎՍԷՍԱԲԱՐ, ՅԱՄԵՐԱՄՍ, 
ՍՏՈՅՔ (գրբ . ստոյգ), ՎՏԱԿՕՐԷՆ: Մյուս բառերը համարվել են ածական -
մակբայ:  

«Կարող են լինել փոխանցումներ ածականի և այլ խոսքի մասերի 
միջև: Սրանց արտահայտման ձևերից է ածականացումը (адьективация), 
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որ է՝ այլ խոսքի մասերի գործածությունը, գործածությունը ածականա-
բար, ինչպես և առհասարակ դրանց վերածումը ածականի, ածական 
դառնալը»7:  

Միջին հայերենի մակբայների կազմությունըՄիջին հայերենի մակբայների կազմությունըՄիջին հայերենի մակբայների կազմությունըՄիջին հայերենի մակբայների կազմությունը    

Կազմությամբ մակբայները լինում են պարզ կամ արմատական, 
ածանցավոր, բարդ, բայց և՝ «Պատմականորեն (մակբայը՝ Թ. Շ.) սերում է 
այլ նյութական խոսքի մասերից: Ըստ այդմ զանազանում են՝ գոյականա-
կազմ կամ անվանակազմ մակբայ (հայրաբար, եղբայրաբար, արմատա-
պես, վայրկենապես, ընկերաբար), ածականակազմ մակբայ (քնքշաբար, 
ագահաբար), թվականակազմ մակբայ (եռակի, երիցս, քառապատիկ), 
դերանվանակազմ մակբայ (ամենուր, ինքնըստինքյան, այլուր), մակբա-
յակազմ մակբայ (շուտափույթ, շուտ-շուտ, արագ-արագ….Այլ խոսքի մա-
սերի, առանձին բառաձևերի հաճախական մեկուսացած գործածությունը 
իբրև պարագա սովորաբար հանգեցնում է մակբայացման (адвербиали-
зация)»8:  

Ածանցավոր ածականԱծանցավոր ածականԱծանցավոր ածականԱծանցավոր ածական----մակբայներմակբայներմակբայներմակբայներ: Ածական-մակբայ դիտարկված 
բառերի մեջ մեծ թիվ են կազմում ան- նախածանցավոր բառերը: Քննու-
թյունից պարզվում է, որ մոտեցումը միօրինակ չէ, մի դեպքում հաշվի է 
առնվել բառային իմաստը, մի այլ դեպքում՝ շարահյուսական գործա-
ռույթը:  

Ան- նախածանցով հիշատակված 36 բառերից 12-ը կա նաև հայկազ-
յանում, ընդ որում՝ ԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐԱՆԳՈՒՄԱՆ, ԱՆԽԱՆՁ, ԱՆՎՆԱՍԱԿԱՆ, ԱՆՏԷՐ    
բառերը համարել են ածական, ԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԱՆԱՂԵՐՍ, ԱՆԲԵԿԱՐ, ԱՆԳՈՏԻ, ԳՈՏԻ, ԳՈՏԻ, ԳՈՏԻ, 
ԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽԱՆՀԱԼ,ԱՆՉՈՒԱՆ, ԱՆՍԻՒն, ԱՆՎԱՇԽ բառերը՝ ածական-մակբայ, 
միայն ԱՆՎՐԻՊԱԿԸԱՆՎՐԻՊԱԿԸԱՆՎՐԻՊԱԿԸԱՆՎՐԻՊԱԿԸ՝ մակբայ: 

Ան-ը ածականակերտ ածանց է, առհասարակ մակբայակերտ նա-
խածանցներ չկան, միայն վերջածանցներ են: Ան- ածանցով բառերը մակ-
բայ են դառնում միայն այն դեպքում, երբ ստանում են մակբայակերտ 
ածանցներ: Էդուարդ Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառա-
րանի» տվյալներով կան այդ փաստը հաստատող բազմաթիվ օրինակներ՝ 
անարի – անարիաբար, անբաժան – անբաժանաբար, աներևույթ – 
աներևութաբար, անբարյացակամ – անբարյացակամորեն, անհասկա-

                                                                 
7 Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987, էջք 13-14: 
8 Անդ, էջ 451: 
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նալի – անհասկանալիորեն, անսխալ – անսխալաբար և այլն, որոնցում 
առաջին բառը ածական է, երկրորդը՝ մակբայ9:  

Սակայն կան ան- նախածանցով մի քանի բառեր, որոնք մակբայ են 
դիտվել՝ անդանակ, անխորհուրդ, անխտիր10: Կան նաև բառեր, որոնք և՛ 
ածական են համարվել, և՛ մակբայ ՝ անխոսուկ, անկարկամ, անկտրել, 
անցավել11: 

Ածական-մակբայ դիտարկված բառերը մեծ մասամբ վերջածանցա-
վոր են, կան մի քանի նախածանցներ՝ ան-, ապ-, թեր-, ի-, տ-, որոնցով 
կազմվել են նոր բառեր, դրանցից ամենահաճախադեպը ան-ն է: Բերենք 
մի քանի օրինակներ՝    ԱնԱնԱնԱն-    ԱՆԵՐԵՒԱՆԵՐԵՒԱՆԵՐԵՒԱՆԵՐԵՒ, ա/մ, չչչչերևացող, առանց երևալու,երևացող, առանց երևալու,երևացող, առանց երևալու,երևացող, առանց երևալու,    
աներևութաբարաներևութաբարաներևութաբարաներևութաբար: Աներեւ լեռներն անցնես (ԳԺՏ, 364)12:    ԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅԱՆԿԱՄԱՅ, ա/մ, 
կամքից անկախ, ակամայից, ինքնաբերաբար: Ժամ մի գողարգել լինի, և 
ժամ մի անկամայ ելանէ գողն (Գր., 59):    ԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿԱՆՏԻԱԹԻԿ, ա/մ, աաաանկտակ, նկտակ, նկտակ, նկտակ, 
առանց կտակիառանց կտակիառանց կտակիառանց կտակի: Եւ թէ անտիաթիկ մեռնի, նա ամէն ապրանքն ու ինքն 
երկու բաժին լինի (Անս., 21):    ԱպԱպԱպԱպ-    ԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹԱՊԱՄՈՐԹ, ա/մ, աաաանմորթ, առանց նմորթ, առանց նմորթ, առանց նմորթ, առանց 
մորթումորթումորթումորթու: Զի ապամորթ մարդն կեցաւ, ապա սրով կատարեցավ (ՆՄ,124):        

ԹերԹերԹերԹեր----    ––––    ԹԵՐՆՄԱՇԹԵՐՆՄԱՇԹԵՐՆՄԱՇԹԵՐՆՄԱՇ, ա/մ, կկկկիսամաշ, ամբողջովին չմաշվածիսամաշ, ամբողջովին չմաշվածիսամաշ, ամբողջովին չմաշվածիսամաշ, ամբողջովին չմաշված: Շատ 
վեղար մնաց թերընմաշ (ՆՔ, 69):  

ԻԻԻԻ – Ի ԼՐՄԱՆԻ ԼՐՄԱՆԻ ԼՐՄԱՆԻ ԼՐՄԱՆ. ա/մ, լլլլրիվ, ամբողջ, ամբողջապեսրիվ, ամբողջ, ամբողջապեսրիվ, ամբողջ, ամբողջապեսրիվ, ամբողջ, ամբողջապես: Ի յարձակելն տայ 
զիւր պռոյգս ն ի լրման (ՆԼՔՕ,30 ): 

ՏՏՏՏ----    ––––    ՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆՏՔՈՒՆ, ա/մ,    աաաանքուն, արթուն, զգաստնքուն, արթուն, զգաստնքուն, արթուն, զգաստնքուն, արթուն, զգաստ: Որ զամէն մարմինն ի 
հալած կենայ և տքուն (Գր. 28 ):Զգուշ և տքուն էին (ԳՏԳՔՁ, 32): 

Միջին հայերենում գործածվել են հետևյալ վերջածանցները՝ -ած,      
-ատ, -աւ, -աւոր, -գին, - երէն, -իկ, -կեկ, -ով, -ու, -ուկ:  

-ԱծԱծԱծԱծ – ԹԸԽԱԾԹԸԽԱԾԹԸԽԱԾԹԸԽԱԾ, ա/մ, կկկկարոտ արոտ արոտ արոտ ((((որևէ բանիորևէ բանիորևէ բանիորևէ բանի)))):::: Քիմքդ թըխած կացել յերակ 
զամէն գարշ, պիղծ հոտոտելոյ (ՖրԴ, 303): 

-Ատ Ատ Ատ Ատ ––––    ԹԵՐԱՏԹԵՐԱՏԹԵՐԱՏԹԵՐԱՏ, ա/մ, թթթթերի, կիսատ, անավարտերի, կիսատ, անավարտերի, կիսատ, անավարտերի, կիսատ, անավարտ: Եւ մնացեալ թերատ 
բազում ամ, և յետոյ շնորհեաց մեզ ի խնդրոյ մեր՝ լնլով զթերին (ԺԵ հձհ, 
Ա, 176):  

----ԱւԱւԱւԱւ – ԽՈՍՏԱՒԽՈՍՏԱՒԽՈՍՏԱՒԽՈՍՏԱՒ, ա/մ, քքքքաղցած, անոթիաղցած, անոթիաղցած, անոթիաղցած, անոթի: Կուրցն էր ի բաց, փորն՝ 
խոստաւ (ՀՍ, 122):  

                                                                 
9 Տե՛ս նշված բառարանի համապատասխան բառահոդվածները: 
10 Անդ: 
11 Անդ: 
12 Բոլոր օրինակները վերցված են Ռ. Ղազարյանի և Հ. Ավետիսյանի «Միջին 

հայերենի բառարանից» (Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2009): 
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-Աւոր Աւոր Աւոր Աւոր ––––    ԿՈՂՄԱՒՈՐԿՈՂՄԱՒՈՐԿՈՂՄԱՒՈՐԿՈՂՄԱՒՈՐ, ա/մ, մմմմի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղի կողմի վրա թեքված, շեղակի, շեղ: 
Ապա թէ ոչ կորուսանեմք ի մեզ զպատկերին ձև կողմաւոր կամօք, և 
աննման կայիւք (ԳՏԳՔՁ, 117): 

-ԳինԳինԳինԳին – ՀԵԾԱԾԱԳԻՆՀԵԾԱԾԱԳԻՆՀԵԾԱԾԱԳԻՆՀԵԾԱԾԱԳԻՆ, ա/մ, հհհհեծեծանքով լիեծեծանքով լիեծեծանքով լիեծեծանքով լի: Ի յօր մահուն հեծեծագին 
վա՜յ ասելով հանէ զհոգին (ԱԲ,187): 

-ԵրէնԵրէնԵրէնԵրէն – ԻԼԱԽԵՐԷՆԻԼԱԽԵՐԷՆԻԼԱԽԵՐԷՆԻԼԱԽԵՐԷՆ, ա/մ,    լլլլեհերենեհերենեհերենեհերեն: Եւ զօրավարին իւրոյ 
Յովհաննէսին, որ կոչի իլախերէն Եան (ԺԵ հձհ, Ա, 118): 

-Իկ Իկ Իկ Իկ ––––    ԿՑԻԿԿՑԻԿԿՑԻԿԿՑԻԿ, ա/մ, կկկկցված, կիցցված, կիցցված, կիցցված, կից: Պտուղն մէկ մէկի կցիկ, որպէս կատուի 
ձու ԱԱԱԱ, 324 ):  

-Կեկ Կեկ Կեկ Կեկ ––––    ՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎՈՒԺՈՎԿԵԿԿԵԿԿԵԿԿԵԿ, ա/մ, մմմմի քիչ ավելի ուժեղի քիչ ավելի ուժեղի քիչ ավելի ուժեղի քիչ ավելի ուժեղ: Բայց իր լեղութեան 
համար ուժովկեկ է (ԱԱԱԱ, 218):  

-ՈվՈվՈվՈվ – ԳԻՆՈՎԳԻՆՈՎԳԻՆՈՎԳԻՆՈՎ, ա/մ, գգգգինուց հարբածինուց հարբածինուց հարբածինուց հարբած: Գիշերս ես գինով էի, քիչ մի քուն 
կար ի յիմ սրտիս (ՆՔ, 129): 

-Ու Ու Ու Ու ––––ԽՈՐՈՒԽՈՐՈՒԽՈՐՈՒԽՈՐՈՒ, ա/մ, խխխխոր, խորունկ, խոր ընկածոր, խորունկ, խոր ընկածոր, խորունկ, խոր ընկածոր, խորունկ, խոր ընկած: Արժան է զցորեանն և 
զկտաւատն ի խորու գետինն ցանել (ԳՎ, 18):  

-ՈւկՈւկՈւկՈւկ – ԳՆԴՂՈՒԿԳՆԴՂՈՒԿԳՆԴՂՈՒԿԳՆԴՂՈՒԿ, ա/մ, գգգգնդլիկ, գնդաձևնդլիկ, գնդաձևնդլիկ, գնդաձևնդլիկ, գնդաձև: Զհունտն ափկից ի ներք 
լի՛ց, և ծածկեա՛. նա գնդղուկ արքինի ելանէ (ԳՎ, 166): 

Ինչպես հայերենի մյուս գոյաձևերում, միջին հայերենում ևս 
գործածվել են բարդ կազմությամբ բառեր` իրենց տեսակներով:  

Հոդակապով բուն բարՀոդակապով բուն բարՀոդակապով բուն բարՀոդակապով բուն բարդություններդություններդություններդություններ: ԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆԱԶՈԽԱԽԱՌՆ. . . . չչչչհասած խակ հասած խակ հասած խակ հասած խակ 
խաղողով խառնխաղողով խառնխաղողով խառնխաղողով խառն: Մուստառին աւերելն վասն այնորիկ լինի, որ խակ և 
ազոխախառն լինի կթած (ԳՎ, 98): 

ԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌԱՍՏՂԱԿԱՃԱՌ. աաաաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսաստղերով լի, աստղալից, աստղավառ, լուսափայլփայլփայլփայլ: 
Էթերային լուսով ծաղկիս, աստղակաճառ պայծառասցիս (ԱՍ, 9): 

 ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.ԱՐԵՒԱՆՄԱՆ.    աաաարևրևրևրևի նման՝ պեսի նման՝ պեսի նման՝ պեսի նման՝ պես: Արևանման մլքեցան ազգն 
տաճկաց և թագաւորեցին մի ընդ միոյ (ՄԺ, Ա, 27): 

    ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ ԱՐՏԱՍՒԱԼԻ (գրաբարում՝ արտասուալի).    աաաարտասուքով լի՝ լցված, րտասուքով լի՝ լցված, րտասուքով լի՝ լցված, րտասուքով լի՝ լցված, 
արտասվալիցարտասվալիցարտասվալիցարտասվալից: Առ որ գոչեմ զարտասւալին, աղաղակեմ զիս փրկողին 
(ՆՇՅՈ, 8):  

ԱՓԱՉԱՓ. ԱՓԱՉԱՓ. ԱՓԱՉԱՓ. ԱՓԱՉԱՓ. աաաափին՝ եզրին հասնող չափովփին՝ եզրին հասնող չափովփին՝ եզրին հասնող չափովփին՝ եզրին հասնող չափով: Ափաչափ արարեալ 
զամենայն ջուրս (ՄԱՊՀ, 7): 

ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ.ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ.ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ.ԲԱՐՁՐԱԲԱԶՈՒԿ. զզզզորավոր, մեծ զորությամբորավոր, մեծ զորությամբորավոր, մեծ զորությամբորավոր, մեծ զորությամբ: Բարձրաբազուկ ի 
վերայ թշնամեաց մեր ճախրեսցուք (ՆԼ ճառ, 247): 

ԲԼՐԱԿԵՐՊ. ԲԼՐԱԿԵՐՊ. ԲԼՐԱԿԵՐՊ. ԲԼՐԱԿԵՐՊ. բբբբլրի նմանլրի նմանլրի նմանլրի նման: Քարակոյտ բլրակերպ ժողովեցան ի վերայ 
իմ տեսակք ամենայն չարեաց (Մարաթ., ՆՀԲ):  

ԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌԳԱՅԼԱՊԱՏԱՌ. գգգգայլից պատառոտված՝ այլից պատառոտված՝ այլից պատառոտված՝ այլից պատառոտված՝ հոշոտվածհոշոտվածհոշոտվածհոշոտված: Լաւ համարե-
ցայ քան ի ձեռն այլազգեացն գայլապատառ կորնչիլ (ՍՕՊ, 165):        
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ԵՐԱԿԱՁԵՒ. ԵՐԱԿԱՁԵՒ. ԵՐԱԿԱՁԵՒ. ԵՐԱԿԱՁԵՒ. եեեերակի նման, երակից հոսող արյան նմանրակի նման, երակից հոսող արյան նմանրակի նման, երակից հոսող արյան նմանրակի նման, երակից հոսող արյան նման: Առ 
երկիւղէն քրտանց հոսեալ երակաձև կայլակ վիժեալ(ՆՇԽ, 294)::::    

ԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԼԻՑ. իիիիղձով՝ փափագով լի, բաղձալիցղձով՝ փափագով լի, բաղձալիցղձով՝ փափագով լի, բաղձալիցղձով՝ փափագով լի, բաղձալից: Երկրպագեմք սրբոյն 
ըղձալից (Գնձ, ՆՀԲ): 

ԹԵՒԱԹԱՓ. ԹԵՒԱԹԱՓ. ԹԵՒԱԹԱՓ. ԹԵՒԱԹԱՓ. թթթթևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, ևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, ևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, ևաբեկ, թևակոտոր, փխբ. հուսաբեկ, հուսալքված, 
վհատված: վհատված: վհատված: վհատված: Եղև պլպուլն թևաթափ. Թէ՝ յե՞րբ ածեմ զվարդին ի յափ (ԳԱ, 
140):  

ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. ԻՄԱՍՏՆԱՁԵՒ. իիիիմաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք մաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք մաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք մաստունի նման՝ պես, իմաստունի կերպարանք 
ընդունածընդունածընդունածընդունած: Կերպիւ պարկեշտ նա ձևանայ… իմաստնաձև, բայց անիմայ 
(ՄՂ, 97): 

ԼԻԱԼԼԻԱԼԼԻԱԼԼԻԱԼԻՐ. ԻՐ. ԻՐ. ԻՐ. լլլլիուլի, լրիվիուլի, լրիվիուլի, լրիվիուլի, լրիվ: Ճակատ իմ լիալիր և մաքուր ծրարեալ 
պատեալ ի վարշամակս դեղոց (ԽԿ, 196): լլլլրումն առած, լրացածրումն առած, լրացածրումն առած, լրացածրումն առած, լրացած: Լիալիր 
լուսին մեղմով գնաս դու (ԳԱ, 193): 

ԽՈՑԱԼԻՑ. ԽՈՑԱԼԻՑ. ԽՈՑԱԼԻՑ. ԽՈՑԱԼԻՑ. խխխխոցերով լցված՝ պատվածոցերով լցված՝ պատվածոցերով լցված՝ պատվածոցերով լցված՝ պատված: Որ չարչարէ զիս խոցալից 
(ԳՏ, 237): 

ԾԱՄԱԿՏՈՒՐԾԱՄԱԿՏՈՒՐԾԱՄԱԿՏՈՒՐԾԱՄԱԿՏՈՒՐ. ծծծծամերը կտրածամերը կտրածամերը կտրածամերը կտրած: Ոմանք ծամակտուր և այլք ոմանք 
հերարձակ (ԺԵ հձհ, Ա, 635, ՄՆ 189): 

ԾԱՅՐԱՍՈՒՐԾԱՅՐԱՍՈՒՐԾԱՅՐԱՍՈՒՐԾԱՅՐԱՍՈՒՐ. սսսսուր ծայր ունեցող, սրածայրուր ծայր ունեցող, սրածայրուր ծայր ունեցող, սրածայրուր ծայր ունեցող, սրածայր: Ծայրասուր    սաղաւար-
տեալ, թէ այսպէս միշտ ի վեր խոկայ (ՆՄ, 69):     

    ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ԾՆՈՂԱՆՄԱՆ. ծծծծնողի նմաննողի նմաննողի նմաննողի նման: Դու ի ծոց քո զմեզ ամփոփես 
ծընողանման (Երզն., ոտ., երկն ., ՆՀԲ):    

ԿԻՍԱԾԵԾԿԻՍԱԾԵԾԿԻՍԱԾԵԾԿԻՍԱԾԵԾ. կկկկիսով չափիսով չափիսով չափիսով չափ՝ ոչ լրիվ ծեծված՝ ոչ լրիվ ծեծված՝ ոչ լրիվ ծեծված՝ ոչ լրիվ ծեծված: Ի Ժ դրամէն մինչև ի Ի 
դրամն ծեծեն կիսածեծ (ԱԱԱԱ, 305): 

ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. ԿԻՍԱՀԻՒԱՆԴ. կկկկիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջիսով չափ հիվանդ, ոչ առողջ: Եւ աչուըներս 
մրափած, կիսահիւանդ էի պառկած (ՄԹ, 103): 

ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. ԿԻՍԱՄԱՔՈՒՐ. կկկկիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուրիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուրիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուրիսով չափ՝ ոչ լրիվ մաքուր: Դարձեալ՝ ստև 
կիսամաքուր կենդանւոյն նշանակէր զկեղծաւորութիւն փարիսեցւոյն 
(ՄՄՆՇ, 55):  

ԿՊՐԱՏԵՍԱԿԿՊՐԱՏԵՍԱԿԿՊՐԱՏԵՍԱԿԿՊՐԱՏԵՍԱԿ.    կկկկպրի նմանպրի նմանպրի նմանպրի նման: Կպրատեսակ մթացուցի, դեղ չեմ գտնուր 
ես այս վերիս (ԺԵ հձհ, Ա, 260):  

ՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. ՀարյուրապատիկՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. ՀարյուրապատիկՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. ՀարյուրապատիկՀԱՐԻՒՐԱՊԱՐԳԵՒ. Հարյուրապատիկ: Փոխան միոյն հարիւրա-
պարգևք Աստուած տացէ ձեզ (ԱՍԴ, 144): 

ՀԵԶԱՇԱՐԺՀԵԶԱՇԱՐԺՀԵԶԱՇԱՐԺՀԵԶԱՇԱՐԺ.    մմմմեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդովեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդովեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդովեղմ՝ հանդարտ շարժվածքով, անվրդով: Լռիկք հեզա-
շարժք, որք իբր կանթեղունս անշէջս կախեալք լինէին յաղօթս զցայգ և 
ցերեկ (ՍՕՊ, 160 ): 

ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. ՄԱՌԱԽԼԱԴԱՏ. աաաաղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն ղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն ղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն ղոտ՝ մշուշապատ՝ ոչ պարզ դատողություն 
անող՝ դատողությամբ: անող՝ դատողությամբ: անող՝ դատողությամբ: անող՝ դատողությամբ: Եւ առաջնորդք եթէ մառախլապատ կենցաղա-
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վարին՝ քօղասուզել կամելով զանարժան լուսոյ զգործս իւրեանց, գայ-
թակղութիւն երկրի ոչ սակաւ լինի (ՀԻՄ, 232):  

ՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐՄԱՐՄՆԱՉԱՐՉԱՐ.    մմմմարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջվածարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջվածարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջվածարմնով՝ մարմնապես չարչարված՝ տանջված: 
Երկնեաց հոգեպէս և մարմնաչարչար զամս բազումս (ՆՎԳ, 57 ):  

ՄԻԱԳՈՒՄԱՐՄԻԱԳՈՒՄԱՐՄԻԱԳՈՒՄԱՐՄԻԱԳՈՒՄԱՐ.    մմմմի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբի տեղ միասին հավաքված՝ խմբված, համախումբ: 
Եւ ժողովեալ միագումար զոչ սկսեալն և զանդադար (ՆՇԽ, 250-1):    

ՄԻԱԴԵՀՄԻԱԴԵՀՄԻԱԴԵՀՄԻԱԴԵՀ.    մմմմիայն մեկ կողմիցիայն մեկ կողմիցիայն մեկ կողմիցիայն մեկ կողմից: Զի սարբնայով միադեհ ունի 
զպարանին ղորդութիւնն (ԳՎ, 56): 

ՄԻԱՉԱՔՄԻԱՉԱՔՄԻԱՉԱՔՄԻԱՉԱՔ. մմմմիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափիևնույն՝ հավասար չափի՝ չափով, միաչափ: Եւ այն՝ որ չէ 
բորբոսած, հաւասար լինին և միաչաք (ՄՀՋՄ, 57): Ա՛ռ…. Մեղր և աղ և 
չաման միաչաք (ԳՎ, 128): 

ՄԻԱՑԵՂՄԻԱՑԵՂՄԻԱՑԵՂՄԻԱՑԵՂ.    մմմմիիիիատեսակ, միակերպ, միօրինակատեսակ, միակերպ, միօրինակատեսակ, միակերպ, միօրինակատեսակ, միակերպ, միօրինակ: Եւ տաքութիւնն 
միացեղ և յարակ լինի ի մարմինն (ՄՀՋՄ, 38): 

ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. ՄՈԽՐԱԹԱՒԱԼ. մմմմոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամածոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամածոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամածոխրի մեջ թավալվող՝ թավալված՝ մոխրամած: Մի 
գուցէ զօրէն խոսից գենաքարշ և մոխրաթաւալ լինիցիք (ՅԵՆԳ, 154):    

ՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓՈՒՇԱԹԱՓ. ոոոուշագնաց, ուշքը գնացածւշագնաց, ուշքը գնացածւշագնաց, ուշքը գնացածւշագնաց, ուշքը գնացած: Հարեալ կոտորեցին 
զբազուկս նորա և ընկեցին ուշաթափ (ՀՆՎ, 256):    

ՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿՉԱՐԱԾԱՂԻԿ.    չչչչարաման, հանկարծամանարաման, հանկարծամանարաման, հանկարծամանարաման, հանկարծաման: Եւ Մարդն չարածաղիկ 
լինէր (ԱԱՕԲ, 47): 

ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ.ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ.ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ.ՍԱԿԱՒԱԲԱՆ. հհհհամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփամառոտ, հակիրճ, սեղմ, ամփոփ: Գրէ արձան 
յիշատակի, սակաւաբան այսպէս (ՍՕՊ, 261): 

ՍՐԱԽՈՑ. ՍՐԱԽՈՑ. ՍՐԱԽՈՑ. ՍՐԱԽՈՑ. սսսսրով խոցված, խողխողվածրով խոցված, խողխողվածրով խոցված, խողխողվածրով խոցված, խողխողված: Զի սրախոց ի գաղտնի 
սպանին զորդի Շահին (ՅՎՊ, 106, ՄԺ, Բ, 245): 

ՕՁԱՆՄԱՆՕՁԱՆՄԱՆՕՁԱՆՄԱՆՕՁԱՆՄԱՆ. օօօօձի նման, օձագալարձի նման, օձագալարձի նման, օձագալարձի նման, օձագալար: Օձանման ի քարածերպս 
սուզանէին (Վանակ, յոբ., ՆՀԲ): 

Կցական բաղադրություններԿցական բաղադրություններԿցական բաղադրություններԿցական բաղադրություններ: ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. ԱՆՁՐԵՒԻՀԱՐ. աաաանձրևից ծեծված, նձրևից ծեծված, նձրևից ծեծված, նձրևից ծեծված, 
անձրևից խիստ թրջվածանձրևից խիստ թրջվածանձրևից խիստ թրջվածանձրևից խիստ թրջված: Որպէս ասացաւ՝ արևակէզ և անձրևահար 
զգուշացաւ ի ծառայութիւն հօտից նորա (ՄՆ.Լ, 53): 

ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. ԲԱՂՆԵԼՈՒԱՅ. բբբբաղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր աղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր աղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր աղնիքում լողացած՝ լվացված, բաղնիքից նոր 
դուրս եկածդուրս եկածդուրս եկածդուրս եկած: Տեսայ ի հոգուս հոգին զարդարուած ու բաղնելուայ (ՆՔ, 123) 

ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. ԲԱՐՁՐԱՌԱՍՏԱՂ. աաաառաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձրռաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձրռաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձրռաստաղը բարձր, բարձր առաստաղով,բարձր: 
Նոյն ինքն և զապարանսն ցած և նեղ ոչ է պարտ առնել, այլ 
բարձրառաստաղ և բարձրակ (ԳՎ, 3): 

ԳՕՏԵԼՈՅԾ. ԳՕՏԵԼՈՅԾ. ԳՕՏԵԼՈՅԾ. ԳՕՏԵԼՈՅԾ. գգգգոտին արձակած, անգոտիոտին արձակած, անգոտիոտին արձակած, անգոտիոտին արձակած, անգոտի: Կան հոլանի գօտելոյծ 
(ՍՕՊ, 111):    

ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. ԹԱՐԱԽԽԱՌՆ. թթթթարախի հետ խառնարախի հետ խառնարախի հետ խառնարախի հետ խառն: Թէ գոզէ արոյնխառն կամ 
թարախխառն (ԲՁ, 136): 
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ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ. աաաանհերկ, չհերկվածնհերկ, չհերկվածնհերկ, չհերկվածնհերկ, չհերկված: ԽԱՓԱՆՀԵՐԿ ԹՈՂՈՒԼ.    աաաարտը րտը րտը րտը 
մինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնելմինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնելմինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնելմինչև հաջորդ աշուն առանց հերկելու թողնել: Որ յաշնան կրկին ցանես 
կամ խափանհերկ թողուս մինչ ի մէկ այլ աշունն (ԳՎ, 39 ): 

 ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ԿԱՄԿԱՐԳՆԱՑ. ծծծծանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանանր՝ դանդաղ՝ հանդարտ քայլող, հանդարդարդարդարտատատատա----
քայլ, համրագնաց:քայլ, համրագնաց:քայլ, համրագնաց:քայլ, համրագնաց: Զէտ սիրամարգ կամկարգնաց ես (ՂՍ, 198): 

ԿԻՍԱՒԷՐ. ԿԻՍԱՒԷՐ. ԿԻՍԱՒԷՐ. ԿԻՍԱՒԷՐ. կկկկիսով չափ ավերվածիսով չափ ավերվածիսով չափ ավերվածիսով չափ ավերված: Թողեալ զաշխարհս Հայոց 
կիսաւէր (ՄԱՊ, 40):    

ՀՈՔՎՑՆՈՐ. ՀՈՔՎՑՆՈՐ. ՀՈՔՎՑՆՈՐ. ՀՈՔՎՑՆՈՐ. մմմմտտտտահոգահոգահոգահոգ: Զօրն կենաս հոքվցնոր(ՎԱԱ,186): 
ՁԱԳՈՒՁՈՒ.ՁԱԳՈՒՁՈՒ.ՁԱԳՈՒՁՈՒ.ՁԱԳՈՒՁՈՒ. ցցցցաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռնաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռնաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռնաքուցիր, ցրիվ, խառնիխուռն: Ձեռս կու դողայ, այնոր 

համար գիրդ ձագուձու երեկ (ԺԵ հձհ, Ա, 229):  
ՁԻԱՊՈՒՐ. ՁԻԱՊՈՒՐ. ՁԻԱՊՈՒՐ. ՁԻԱՊՈՒՐ. ձձձձիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատվածիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատվածիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատվածիով հազիվհազ վտանգից պրծած՝ ազատված: Որոց 

զհետ մտեալ, առնու զկահ և զկարասի բանակին, և ձիապուր միայն 
զերծեալք, հասնեն և նոքա ի դղեակն Լօռէ (ԳՅՅՁ, 472): 

ՄԱՆԷՄԱՆ. ՄԱՆԷՄԱՆ. ՄԱՆԷՄԱՆ. ՄԱՆԷՄԱՆ. գգգգալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, ալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, ալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, ալարուն, ոլործուն, գալարելով, ոլորապտույտ, 
ոլորածոլորածոլորածոլորած----ոլորվածոլորվածոլորվածոլորված: Թուխ աչեր, զուգուած՝ շարով, մի՛ ձգիր վզիդ մանէման 
(ՆՔ, 156):  

ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. ՄՈՐՈՒՍԽԱՌՆ. մմմմորուքի հետ միասինորուքի հետ միասինորուքի հետ միասինորուքի հետ միասին: Մուրցացի, բռնացի, կամ 
մորուսախառն քարշել (ԲՀ): 

ՅՅՅՅԱՄԵՐԱՄՍԱՄԵՐԱՄՍԱՄԵՐԱՄՍԱՄԵՐԱՄՍ.    եեեերկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակրկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակրկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակրկար ու ձիգ տարիներ, երկար ժամանակ: Քանզի 
տէր աստուած Յիսուս Քրիստոս պահեսցէ զամենայն աւուրս կենաց 
իւրոց և յամերամս ժամանակաց բարի հոգով և մաքրամիտ մտօք (ԺԵ 
հձհ, Ա, 5): 

ՇՆՍԱՏԱԿ. ՇՆՍԱՏԱԿ. ՇՆՍԱՏԱԿ. ՇՆՍԱՏԱԿ. շշշշան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ ան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ ան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ ան նման՝ անարգ մահով սատկած՝ սատկացրած՝ 
սպանված:սպանված:սպանված:սպանված: Եղեն ամէնն շնսատակ (ՖրԴ, 414): 

ՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐՇՈՂՀԱՐ. աաաարևահար, տոթահարրևահար, տոթահարրևահար, տոթահարրևահար, տոթահար: Թէ շողհար լինի ոչխարն և ստէպ 
նստի և աղէկ արօտ չուտէ (ԳՎ, 218): 

ՉՈՐՍՈՏՆԻ.ՉՈՐՍՈՏՆԻ.ՉՈՐՍՈՏՆԻ.ՉՈՐՍՈՏՆԻ. չչչչորս ոտք ունեցող, չորս ոտքովորս ոտք ունեցող, չորս ոտքովորս ոտք ունեցող, չորս ոտքովորս ոտք ունեցող, չորս ոտքով: Ծնաւ յԱնտիոք մանուկ 
մի մուրվօք, չորսոտնի և չորսձեռնի (ՄԱՊՀ, 46): 

ՊԱՐԶԵՐԵՍ.ՊԱՐԶԵՐԵՍ.ՊԱՐԶԵՐԵՍ.ՊԱՐԶԵՐԵՍ. եեեերեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթիրեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթիրեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթիրեսը պարզ, ճակատը բաց, առանց ամոթի: Յանդէնն 
պարզերես լինի, յոչումէ իսկի չամաչէ (ՖրԴ, 347):        

ՔԸՄՆՀԱՆ. ՔԸՄՆՀԱՆ. ՔԸՄՆՀԱՆ. ՔԸՄՆՀԱՆ. բբբբերանկապը հանածերանկապը հանածերանկապը հանածերանկապը հանած (տե՛ս ՔԸՄԻՔԸՄԻՔԸՄԻՔԸՄԻ): Եւ սիրած է կրտած 
ձիան, որ քըմի դնեն, և քըմնհան երթան (ԲՁ, 44): 

Բարդածանց բաղադրություններԲարդածանց բաղադրություններԲարդածանց բաղադրություններԲարդածանց բաղադրություններ: ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. ԴՐՈՒՑԱՀԱՅԵԱՑ. դդդդեպի դուրս եպի դուրս եպի դուրս եպի դուրս 
ելած՝ նայողելած՝ նայողելած՝ նայողելած՝ նայող: Սրունքն ցամաք անմիս, դրուցահայեաց և հեռի յիւրերաց 
(ԳՎ, 189): 
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ԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆԼՈՒՍԱՀՈՍԱՆ.... լլլլույսի նման հոսող՝ հոսելովույսի նման հոսող՝ հոսելովույսի նման հոսող՝ հոսելովույսի նման հոսող՝ հոսելով: Ծով իմաստից լուսա-
հոսան. վտակ գետոց քոց ընթանան (ԺԵ հձհ, Ա,12):  

ԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿԿԱՐՃԱՅԺԱՄԱՆԱԿ. կկկկարճ ժամանակ տևող, կարճատևարճ ժամանակ տևող, կարճատևարճ ժամանակ տևող, կարճատևարճ ժամանակ տևող, կարճատև: Վասն այն 
լինի ջերմն կարճայժամանակ (ԳՐ., 20): 

ԿՍԿԾԱԳԻՆԿՍԿԾԱԳԻՆԿՍԿԾԱԳԻՆԿՍԿԾԱԳԻՆ. խխխխիստ կսկծալի, ցավագին, դաիստ կսկծալի, ցավագին, դաիստ կսկծալի, ցավագին, դաիստ կսկծալի, ցավագին, դառնագինռնագինռնագինռնագին: Զմանուկ տղայդ 
քո զբաղձալին այլ ոչ ողբաս կսկծագին (ՆՇԹՄ, 390):    

ՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼ. ձձձձագերի հետ խառն՝ միասինագերի հետ խառն՝ միասինագերի հետ խառն՝ միասինագերի հետ խառն՝ միասին: Պայծառացեալ 
սուրբ հաւատով, ձագախառնեալ սուրբ երամով(ԺԵ հձհ, Ա, 13): 

ՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑՑՐՏԱՍԱՌՈՅՑ.    ցցցցրտից սառածրտից սառածրտից սառածրտից սառած: Որ ի փապարս լերանց կեցեալ 
արևակէզ և ցրտասառոյց (ՀԵԱ, 219): 

Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած Կրկնավոր բաղադրություններ և կրկնավորներից առաջացած 
կցական բաղադրություններկցական բաղադրություններկցական բաղադրություններկցական բաղադրություններ: ԽԱԶ ԽԱԶ.ԽԱԶ ԽԱԶ.ԽԱԶ ԽԱԶ.ԽԱԶ ԽԱԶ.    խխխխազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազ----խազխազխազխազ: Խոշընայ 
ակռայն ու լինի խազ-խազ (ԲՁ, 54):        

ԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏ.    ջջջջարդուփշուրարդուփշուրարդուփշուրարդուփշուր: Այտով զիս հարիր ու արիր 
խուրտ ու մուրտ (ԳԱ, 210): 

 ԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆ.    ծծծծվենների բաժանված,վենների բաժանված,վենների բաժանված,վենների բաժանված,    մասմասմասմաս----մաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվեն----ծվենծվենծվենծվեն: Կամ 
զառէջն և զթելն ծվէն ծվէն, այս է՝ մանրաբար զամենայն խոստովանի 
(ԳՏԳՔԱ, 597): 

ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ճճճճեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտված: Ինքն քար մըն է որ բրտնուն 
շոխին պէս ճեղք ճեղք կու լինի (ԱԱԱԱ, 261): 

ՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽ. ճճճճյուղյուղյուղյուղ----ճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժան----բաժանբաժանբաժանբաժան: Պտուղն նման է տատաշին 
հնտին, և իր տակն շախ շախ է (ԱԱԱԱ, 211):        

ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. շշշշերտերտերտերտ----շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի 
բաժանվածբաժանվածբաժանվածբաժանված: Իւր գաւազանն շերտ ու փերթ, իւր ծերերուն շատ կէսն շէթ 
(ՀՄՀ, 312): 

ՇԻԹ ՇԻԹ. ՇԻԹ ՇԻԹ. ՇԻԹ ՇԻԹ. ՇԻԹ ՇԻԹ. կկկկաթիլաթիլաթիլաթիլ----կաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթ: Սպիտական՝ կամ պաղ-
պաջուն՝ որ է պսպղուն և կամ շիթ շիթ սպիտակ աստ և անդ (ԼԳՆ, 547):  

ՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂ. տտտտաքաքաքաք----տաքտաքտաքտաք: Տար կոշկոռ աղնձած և շող շող ի ներք ձգեա 
(ԳՎ,186):  

ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. ՈՐԱՂ ՈՐԱՂ. թթթթերթերթերթերթ----թերթ, թերթ առ թերթթերթ, թերթ առ թերթթերթ, թերթ առ թերթթերթ, թերթ առ թերթ: Կասէ՝ մի՛ առնէր դու ինձ 
հետ խաղ, ես եմ կարմիր որաղ որաղ (ԳԱ, 135): 

ՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆՊԷՆ ՈՒ ՊԷՆ.    աաաանծանոթ նշ. բառնծանոթ նշ. բառնծանոթ նշ. բառնծանոթ նշ. բառ: Մանուկ մի քաջ զերդ մոմեղէն, 
խանկրկէր զհազար մանուկ ինքմէն, ծեծէր զառիւծն պէն ու պէն, յետոյ 
սպանաւ յիւր կնոջէն (ՀՄՀ, 228): 

ՏԱԿ ՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿՏԱԿ ՏԱԿ    / / / / ՏԱԿՏԱԿ. ՏԱԿՏԱԿ. ՏԱԿՏԱԿ. ՏԱԿՏԱԿ. աաաարմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկրմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկրմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկրմատներով կամ արմատները մեկ առ մեկ: 
Եւ տակ տակ բաշխատեա և սատրեա (ԳՎ, 166): 2. 2. 2. 2. ծծծծալալալալ----ծալ, շերտծալ, շերտծալ, շերտծալ, շերտ----շերտշերտշերտշերտ: 
Այն որ ալմասին գէշ ցեղն է, և բորոտ, և սպիտակգուն, և տակ տակ, մէկ 
մէկի վրայ: Փայլուն և տակտակ լինի որպէս տալխ (ԱԱԱԱ, 37, 145): 
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    ՑԵՂՈՒՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂՑԵՂՈՒՑԵՂ    / / / / ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ.ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ.ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ.ՑԵՂ ՈՒ ՑԵՂ. բբբբազմատեսակ, տեսակազմատեսակ, տեսակազմատեսակ, տեսակազմատեսակ, տեսակ----տեսակ, պեստեսակ, պեստեսակ, պեստեսակ, պես----
պես, տարբեր տեսակիպես, տարբեր տեսակիպես, տարբեր տեսակիպես, տարբեր տեսակի: Ի դրախտ մի շատ ցեղուցեղ տունկ լինի (ՀԵԱ, 
216): Այս ուռենալն ցեղուցեղ լինայ (ԱԱՕԲ, 267):  

ՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՑԵՂՔ Ի ՑԵՂՑԵՂՔ Ի ՑԵՂԱՑ.ԱՑ.ԱՑ.ԱՑ. տտտտարբեր տեսակի, տեսակարբեր տեսակի, տեսակարբեր տեսակի, տեսակարբեր տեսակի, տեսակ----տեսակտեսակտեսակտեսակ:Կապայ հագնէր 
ցեղք ի ցեղաց (ՖրԴ, 479):        

ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ    ////    ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ . շշշշատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, 
ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: Զի փորձիչն մեր ծուռ ու մուռ երթայ 
որպէս զօձ (ԳՏԳՔՁ, 138):        

ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ. սսսսուտուտուտուտ----մուտ, ամբողջովին՝ բոլորովմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտին սուտին սուտին սուտ: Եւ այս 
բանս ինէն անուանեալ Յոհան Ըստանօսցի սուտումուտ թարգմանեցաւ ի 
գիւղն Ըստանազն, ի ֆռանկաց բառէն (ԺԷ հձհ, Ա, 606-7): 

Բարդ կազմությամբ կրկնավոր բարդություններ և կրկնավորներից 
առաջացած կցական բարդություններ՝ 

ԽԱԶ ԽԱԶԽԱԶ ԽԱԶԽԱԶ ԽԱԶԽԱԶ ԽԱԶ. խխխխազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազազոտ, խազ----խազխազխազխազ: Խոշընայ ակռայն ու լինի խազ-խազ 
(ԲՁ, 54): 

ԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆԾՎԷՆ ԾՎԷՆ. ծծծծվենների բաժանված, մասվենների բաժանված, մասվենների բաժանված, մասվենների բաժանված, մաս----մաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվենմաս, ծվեն----ծվենծվենծվենծվեն: Կամ 
զառէջն և զթելն ծվէն ծվէն, այս է՝ մանրաբար զամենայն խոստովանի 
(ԳՏԳՔԱ, 597): 

 ՃԵՂՔ ՃԵՂՔՃԵՂՔ ՃԵՂՔՃԵՂՔ ՃԵՂՔՃԵՂՔ ՃԵՂՔ. ճճճճեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտվածեղքատված, ճեղքռտված: Ինքն քար մըն է որ բրտնուն 
շոխին պէս ճեղք ճեղք կու լինի (ԱԱԱԱ, 261): 

    ՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽՇԱԽ ՇԱԽ (պրսկ., ճյուղ) ճճճճյուղյուղյուղյուղ----ճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժանճյուղ, բաժան----բաժանբաժանբաժանբաժան: Պտուղն նման 
է տատաշին հնտին, և իր տակն շախ շախ է (ԱԱԱԱ, 211):        

ՇԻԹ ՇԻԹՇԻԹ ՇԻԹՇԻԹ ՇԻԹՇԻԹ ՇԻԹ. կկկկաթիլաթիլաթիլաթիլ----կաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթկաթիլ, շիթ առ շիթ: Սպիտական՝ կամ պաղպա-
ջուն՝ որ է պսպղուն և կամ շիթ շիթ սպիտակ աստ և անդ (ԼԳՆ, 547): 

    ՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂՇՈՂ ՇՈՂ. տտտտաքաքաքաք----տաքտաքտաքտաք: Տար կոշկոռ աղնձած և շող շող ի ներք ձգեա 
(ԳՎ, 186): 

ԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏԽՈՒՐՏ ՈՒ ՄՈՒՐՏ.    ՋարդուփշուրՋարդուփշուրՋարդուփշուրՋարդուփշուր: Այտով զիս հարիր ու արիր 
խուրտ ու մուրտ (ԳԱ, 210): 

ԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌԾՈՒՌՈՒՄՈՒՌ    ////    ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.ԾՈՒՌ ՈՒ ՄՈՒՌ.    շշշշատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, ատ տեղերից ծուռ՝ ծռմռված, 
ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: ծռմռվելով, ծուռումուռ կերպով: Զի փորձիչն մեր ծուռ ու մուռ երթայ 
որպէս զօձ (ԳՏԳՔՁ, 138): Մահալօքս ի վար կուգի ծուռումուռ հազար 
սոխախով:  

ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. ՇԵՐՏ ՈՒ ՓԵՐԹ. շշշշերտերտերտերտ----շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի շերտ ճեղքված՝ կտրտված, փերթերի 
բաժանվածբաժանվածբաժանվածբաժանված: Իւր գաւազանն շերտ ու փերթ, իւր ծերերուն շատ կէսն շէթ 
(ՀՄՀ, 312): 

ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.ՍՈՒՏՈՒՄՈՒՏ.  սսսսուտուտուտուտ----մուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտմուտ, ամբողջովին՝ բոլորովին սուտ: Եւ այս 
բանս ինէն անուանեալ Յոհան Ըստանօսցի սուտումուտ թարգմանեցաւ ի 
գիւղն Ըստանազն, ի ֆռանկաց բառէն (ԺԷ հձհ, Ա, 606-7): 
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Պարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենումՊարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենումՊարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենումՊարսկական և արաբական փոխառյալ մակբայները միջին հայերենում    

Միջինհայերենյան համարված մնացած 129 բառերից պարսկական 
փոխառություններ են հետևյալները.        

ԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅԱՇՔԱՐԱՅ (պարս.). աաաակնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայկնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայկնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայկնհայտ, ակներև, բացահայտ, ակնհայտորեն:տորեն:տորեն:տորեն: 
Ամէնուն մէջն դու ես աշքարայ (ՂՍ, 202):        

ԹԱՄԻԶ ԹԱՄԻԶ ԹԱՄԻԶ ԹԱՄԻԶ (պրսկ.). մմմմաքուրաքուրաքուրաքուր: Ձեր Աստուծոյ սիրուն համար թամիզ և 
փաք պահիցէ՛ք զսուրբ գիրքս (ԺԷ հձհ, Ա, 152):        

ԹԱՐՊԵՂ ԹԱՐՊԵՂ ԹԱՐՊԵՂ ԹԱՐՊԵՂ (պրսկ., արաբ.). հհհհամեմատ, համապատասխան, համաամեմատ, համապատասխան, համաամեմատ, համապատասխան, համաամեմատ, համապատասխան, համա----
պապապապատասխանաբար:տասխանաբար:տասխանաբար:տասխանաբար: Եւ թէ Հրատին թարպեղ հայեցք ունենայ՝ կարմիր աղ 
գայ (Բանք, 305): Դու հաշվէ՛ զկենդանակերպն թարպեղ դեպի յառաջ 
(ԱԱՕԲ, 27):        

ԽՕՇ ԽՕՇ ԽՕՇ ԽՕՇ (պրսկ.). լլլլավ, հաճելի, դուրեկանավ, հաճելի, դուրեկանավ, հաճելի, դուրեկանավ, հաճելի, դուրեկան: Գերի՛ Ֆըրիկ, ողորմելի, խօշ 
ես ասեր զբաներս ի շար (ՖրԲ, 202):        

ՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐՈՒՂՈՒՐ (պրսկ., թուրք.), ուուուույղուրերեն,յղուրերեն,յղուրերեն,յղուրերեն,    ույղուրների լեզվովույղուրների լեզվովույղուրների լեզվովույղուրների լեզվով: Զի 
խօսէր լեզուս հինգ՝ հայ և վրացի, ուղուր և փարսի (ՍՕՊ, 405):    

ՊԱՐԱՊԱՐՊԱՐԱՊԱՐՊԱՐԱՊԱՐՊԱՐԱՊԱՐ (պրսկ.). հհհհաաաավավավավասարսարսարսար: Պահք և ի աղօթք խիստ կու կենար 
որ հրեշտակաց էր պարպար (Ֆրբ., 178):        

ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ ՊԷՎԱԽՏ (պրսկ.). աաաանպանպանպանպատեհ, անժամանակ, ոչ ժատեհ, անժամանակ, ոչ ժատեհ, անժամանակ, ոչ ժատեհ, անժամանակ, ոչ ժամամամամանանանանակինկինկինկին: Կտրեն 
ան հաւուն շլնին, որ պէվախտ ատեն խօսեցաւ (ՆՔ, 150): 

Արաբական փոխառությունները հետևյալներն են.  
ԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀԱՊԼԱՀ.... հհհհիմար, անգետ, ապուշիմար, անգետ, ապուշիմար, անգետ, ապուշիմար, անգետ, ապուշ: Չէ՞ որ դու ապլահ ես (ՎԱԱ, 312): 
ԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄԹԱՄԱՄ.... լլլլրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալրիվ, ավարտված, ամբողջ, կատարյալ: Աշխարհի 

պիտոյիւք խիստ լի և թամամ (ՊՖՄ, 168):        
ԼԱՅԵԽԼԱՅԵԽԼԱՅԵԽԼԱՅԵԽ    ////    ԼԱՅԵՂԼԱՅԵՂԼԱՅԵՂԼԱՅԵՂ (արաբ., պրսկ.). աաաարժրժրժրժանի, վայել, պատշաճանի, վայել, պատշաճանի, վայել, պատշաճանի, վայել, պատշաճ: Ամէն 

մարդ զձեր լայեխ խօսքն ասացէք (ԽՆ, 79):        
ՄՈՒՖՏԱՄՈՒՖՏԱՄՈՒՖՏԱՄՈՒՖՏԱ. ձձձձրի, ձրիաբարրի, ձրիաբարրի, ձրիաբարրի, ձրիաբար: Ձրի առատ, կամ թարց բռնութեան, կամ 

մուֆտա, կամ աժան (ԲՀ):  
ՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇՊԱԼԱՇ. ձձձձրի, անվճարրի, անվճարրի, անվճարրի, անվճար: Աղկեկ մի վերին թաղէն կու կանչէր՝ Պագիկս 

է պալաշ (ՆՔ, 69 ):    
Միջին հայերենի բառարաններում հիշատակված ածական-մակբայ 

համարված բառերի մեծ մասը արդի հայերենին անցել է հնչյունափոխ-
ված կամ անհնչյունափոխ տարբերակներով13:  
  

                                                                 
13 Այդ քննությունը կատարվում է մի այլ հոդվածի շրջանակում: Տե՛ս 

Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976 թ., այլև ժա-
մանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատոր I, Երևան, 1969 թ., 
հատոր II, Երևան, 1972 թ., հատոր III, Երևան, 1974 թ., IV, Երևան, 1980 թ.:  
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Ածականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտաԱծականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտաԱծականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտաԱծականի և մակբայի հակադրության չեզոքացում կամ անտարորորորորորորորո----
շուշուշուշություն (սինկրետիզմ)թյուն (սինկրետիզմ)թյուն (սինկրետիզմ)թյուն (սինկրետիզմ): Գևորգ Ջահույանը գրում է. «Անտարորոշու-
թյունը տարբեր խոսքի մասերի ձևական չտարբերակվածությունն է. 
միևնույն բառերը առանց ձևական տարբերության կարող են հանդես գալ 
որպես տարբեր խոսքի մասեր և կաղապարում գրավել տարբեր դիրքեր. 
հայերենում այդպիսի չտարբերակվածություն կա զգալի թվով ածական-
ների և մակբայների (հմմտ.    լավլավլավլավ), մակբայների և մակլրացականների 
(հմմտ.    առնվազնառնվազնառնվազնառնվազն), գոյականների և ածականների (հմմտ. խավարխավարխավարխավար)))),,,, 
գոյականների, ածականների և մակբայների (հմմտ. սխալսխալսխալսխալ), գոյականների 
և կապերի դեպքում (հմմտ.    ժամանակժամանակժամանակժամանակ): Լեզվի զարգացման ամեն մի 
փուլում էլ հնարավոր են անտարորոշության դեպքեր, երբ բառերը դեռ 
լիովին չեն բաշխվել եղած խմբերի միջև, հատկապես չեն տարբերակվել 
համապատասխան վերջավորությունների, գործառական ածանցների և 
օժանդակ բառերի միջոցով»14:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ինչպես հայերենի բոլոր փուլերում, միջին հայերնում ևս մակբայ-
ները կազմաբանական և գործառական նույն սկզբունքներով են դրսևոր-
ված: Միջին հայերենում կազմվել են նոր մակբայներ, ինչպես նաև 
կատարվել են փոխառություններ այլ լեզուներից, հիմնականում` պարս-
կերենից և արաբերենից: Կան մակբայական զուգաձևություններ, և միջին 
հայերենի այս անմիօրինակությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
նախ` միջին հայերենը ձևավորված գրական լեզու այդպես էլ չդարձավ, 
ապա` հայերենի ողջ պատմության ընթացքում մակբայներն ու ածական-
ները հակադրության չեզոքացում են հանդես բերել իրենց իսկ անտարո-
րոշությամբ: Բացի ածականակերտ և մակբայակերտ ածանցներով ձևա-
վորվածներից՝ կազմության տեսակետից տարբերություն չունեն: Իբրև 
տարբերակիչ գլխավոր հատկանիշ պետք է ընդունել ածականի փոխան-
վանական թեքականությունը, մասամբ էլ համեմատության աստիճան-
ները, թեև այդ հատկանիշով օժտված են նաև մակբայները, մասամբ էլ 
շարահյուսական պաշտոնը:  
        

                                                                 
14 Գ. Ջահուկյան, Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը // ԼՀԲ, 

1976 թ., հմ. 1, էջք 16-30: 



 
– 23 – 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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տան» հրատ., 1987, 716 էջ:  
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Сопоставительный анализ прилагательных и Сопоставительный анализ прилагательных и Сопоставительный анализ прилагательных и Сопоставительный анализ прилагательных и     
наречий среднеармянского языканаречий среднеармянского языканаречий среднеармянского языканаречий среднеармянского языка    

Тереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза Шахвердян    
Резюме Резюме Резюме Резюме  

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: сходства и различия частей речи, словарный запас 
древнеармянского языка/грабара/, заимствованные слова, закономерности 
словообразования, словарные вторжения из среднеармянского языка, слова 
современного армянского языка, гетерогенные вариации частей речи 

Анализируя словарный запас среднеармянского языка, мы пришли к 
выводу, что прилагательные и наречия не были дифференцированы. 
Языковой анализ этого времени уступает анализам сделанным в древне-
армянском языке и современном армянском языке. Естественно, что в 
историческом развитии языка этого периода слова простых формирований 
не могли возникнуть, так как способ корнеобразования исчез давным 
давно. Следовательно, наречия и прилагательные среднеармянского языка 
либо имели составное образование, либо были заимствованиями того 
периода, либо мутировавшими вариантами слов, относящихся к грабару. 

Целью данной статьи является изучение сходств и различий 
прилагательных и наречий в письменных источниках, сосредоточение 
внимания на демаркационной линии между ними, попытка прокомменти-
ровать слова, которые одновременно функционируют как прилагательные 
и наречия в двухтомовом словаре среднеармянского языка. Гетерогенность 
среднеармянского языка вызвана тем, что среднеармянский язык, как 
литературный, так и не состоялся, многочисленные слова, в том числе 
прилагательные и наречия подверглись изменениям. В оригинальных 
источниках в большинстве случаев они функцианировали как 
обстоятельство, однако дополнение выраженное прилагательным в 
основном было субстантивированным. С точки зрения построения, между 
ними нет различий, за исключением  формирований при помощи суффик-
сов прилагательных и наречий. 

Дифференцирующим признаком можно считать инфлективный 
характер субстантивированного прилагательного и, отчасти, сравнитель-
ные степени прилагательных (этот признак характерен и для наречий) и их 
синтаксическая функциональность.    
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CompaCompaCompaComparative Analysis of rative Analysis of rative Analysis of rative Analysis of Middle Armenian Middle Armenian Middle Armenian Middle Armenian     
Adjectives and AdverbsAdjectives and AdverbsAdjectives and AdverbsAdjectives and Adverbs    

Tereza ShahverdyanTereza ShahverdyanTereza ShahverdyanTereza Shahverdyan    
SummarySummarySummarySummary 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: part of speech similarities and differences, grabar vocabulary, 
borrowings, word-forming strategies, borrowings from Middle Armenian/MA/ 
vocabulary, words belonging to Modern Armenian vocabulary, heterogeneity of 
part of speech differentiation/classification 

In the course of analysis of Middle Armenian vocabulary we came to the 
conclusion, that there wasn’t adjective-adverb distinct differentiation. The 
linguistic analysis of that period is inferior to the analyses made in the period of 
grabar and Modern Armenian. It’s a common knowledge that in Middle 
Armenian period of historical development parts of speech of simple formation 
did not appear, as root-forming technique disappeared long ago. Thus, the 
adverbs and adjectives of Middle Armenian either had a compound formation, 
or were borrowings of that period, or mutated variants of words belonging to 
grabar.  

The purpose of this article is to study the similarities and differences of 
adjectives and adverbs in written sources, to focus on demarcation line between 
them, to attempt to comment on the words, which simultaneously function as 
adjectives and adverbs in the two-volume dictionary of Middle Armenian. The 
vagueness and heterogeneity of Middle Armenian is conditioned by the fact 
that Middle Armenian didn’t function as a standard literary language; numerous 
words, including adverbs and adjectives underwent changes in parts of speech. 
In the original texts, in most cases they functioned as adverbials, whereas 
supplement expressed by adjective in most cases was substantivized. From the 
point of view of formation, there is no difference between them, except for the 
formation by means of adjective and adverbial suffixes.  

Nominal inflections and, in part, degrees of comparison of adjectives (this 
feature is also characteristic of adverbs) and their syntactic functioning might 
be considered a differentiating feature.   

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    14.14.14.14.04040404.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    23.0423.0423.0423.04.2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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Interpersonal Functions of Interpersonal Functions of Interpersonal Functions of Interpersonal Functions of wellwellwellwell    at the Crossroadsat the Crossroadsat the Crossroadsat the Crossroads    
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Summary:Summary:Summary:Summary:    The concept of “hedging”, originally studied by George Lakoff, 
has firmly penetrated into the circle of our daily lives. The semantic and 
pragmatic senses of hedging not only stand for questioning the balance between 
the factual evidence and personal or professional hesitation, but also for 
creating objections and arguments and emphasizing possible problems within a 
text. In this article, we have tried to uncover the indirect and implicit strategies 
of hedging in the discourse of F.Scott Fitzgerald’s novel ‘‘The Great Gatsby’’. 
We have concentrated on the hedging functions expressed by the 
multifunctional pragmatic marker well used in different relationship with 
Positive and Negative Politeness to highlight some exceptions from the 
generally accepted rules and regulations. Well is a flexible marker that takes 
into account every single thing: the speaker-hearer correlation, social 
conditions, type of communication, and contextual factors. Our pragmatic 
analysis of well reveals the contrastive features of this pragmatic marker 
performing the function of a hedge. 

    
The word ‘hedge’ in Oxford English Dictionary is synonymous to such 

words as ‘limit’, ‘barrier’, ‘enclosure’, ‘balance’, but what does it mean in 
linguistics?  

In linguistics, hedges are also named ‘weakeners’ [12], ‘softeners’ [1], 
‘compromisers’ [7], ‘downgraders’/ ‘downtoners’ [6] ‘pragmatic devices’ [14] and 
are mainly used for making a separation between the real-world references and 
hypothetical assumptions, objective facts and subjective opinions.  

It’s by means of hedges that we qualify our commitment to the truth or 
falsity of a proposition, convey vagueness or tentativeness of linguistic 
components, tone down possibly risky propositions or just on the contrary 
emphasize accurate claims, thus bringing forth such discourse effects as 
vagueness, evasion, indirectness and politeness. 

The notion of hedging was first introduced in linguistics by an American 
cognitive linguist George Lakoff. He stated that “hedges are the words whose 
meaning implicitly involves fuzziness-words whose job it is to make things 
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fuzzier or less fuzzy.” [9]. After the introduction of hedging into the linguistic 
field of investigation, the term soon penetrated into applied linguistics and 
pragmatics, then it experienced gradual evolution and gained a broad concept of 
meaning and influence.  

Over the years a number of linguists have deepened the study of hedging 
and examined it from different angles but, perhaps, the best viewpoint was 
expressed by J. Skelton who said that “It is with the help of hedging system of 
a language that a user distinguishes between what s/he says and what s/he 
thinks about what s/he says. Without hedging, the world is purely 
propositional, a rigid, and rather dull place, where things either are the case 
or are not. With a hedging system, language is rendered more flexible and the 
world more subtle” [13].  

This article is an attempt to study hedges from a pragmatic perspective 
through primarily revealing the contextually-based meanings of the pragmatic 
marker well in F. Scott Fitzgerald’s “The Great Gatsby”.  

Well has a great pragmatic value since it can not only reduce the risk of 
criticism and highlight the indirect politeness but also strengthen the writer-
reader, speaker-hearer ties thus performing structural and functional, 
communicative and rhetorical, ideational and interpersonal strategies. 

The pragmatic marker well has got more observative experience than any 
other pragmatic marker. Formerly, it has been a constant subject of academic 
research, and many articles, theses, linguistic books have been dedicated to it. 
However, nearly all the linguists investigated the formal functions of well by 
putting the central emphasis on the forms and their interrelation, rather than 
on its meaning and pragmatic values in various contexts. 

According to an American linguist and academic Green, “Well interacts 
minimally with the syntax of the sentence it is attached to, while conveying a 
lot of information about the state of mind of the speaker. Generally, it expresses 
the friendly illusion of a mind behind the monitor screen that thinks and cares 
about the user whom it addresses” [3]. However, it’s really not appropriate to 
view well in its static form since well is a multifunctional device used for 
different purposes in drastically different situations and contexts. It’s always 
changing by dynamically penetrating into the circle of our conversations and 
gaining new functions and roles. Well acts as a hedge that is changing the 
formal depiction of its functional properties and showing an amazing range of 
ways of making a context-dependent interpretation. 

The analysis of well in the paper is primarily based on the two principles 
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of the interpersonal rhetoric, namely G. Leech’s Politeness Principle and P. 
Grice’s Cooperative Principle. The maxims of these two principles tend to 
compete and conflict with one another which is mainly stimulated by the 
speaker’s intent and the extent to which s/he wants the speech to sound polite 
or informative. Thus, the infringement of the maxims is being made for 
pragmatic purposes in order to regulate the discourse in a way so that it is 
appropriate to the situational context in which well is used. As for the 
differences between the positive and the negative face, they are sometimes so 
subtle and misleading that it is really very hard to draw a clear-cut demarcation 
between them.  

A: “Your place looks like the World’s Fair,” I said. 
B: “Does it?” He turned his eyes toward it absently. “I have been glancing 

into some of the rooms. Let’s go to Coney Island, old sport. In my car.” 
A: “Well, It’s too late.” 
B: “Suppose we take a plunge in the swimming-pool? I haven’t made use of 

it all summer.” 
A: “I’ve got to go to bed.” 
B: “All right.” [2, p.61] 
In sentence (1) we see a conversation pattern between two people. First of 

all, it’s essential to understand what kind of relation the speakers have with 
each other. A is a Yale alumnus who searches for an employment as a salesman 
and B is Jay Gatsby, a mysterious multi-millionaire. First, we understand that B 
has a strong power towards A, and an unequal relationship between the 
speakers makes A act artificially polite and respond to a request in an evasive 
manner. Second, they are neither friends, nor strangers; they are just 
acquaintances which means that here well can’t be associated with such notion 
as friendliness (as Green favoured), but better with consideration, hesitation 
and uncertainty. Third, A uses well in order to gain a minute of afterthought, to 
have an optionality to decide what to say and what’s more important how to 
say. The evasive answer violates the Quality Maxim, but follows the Tact 
Maxim. As a result, here we witness an evasive function of the hedge well 
serving as an indirect polite way of avoiding doing something undesired which 
leads to a clash between the Cooperative Principle and the Politeness Principle.  

It’s typical of well to exhibit indirectness and have a close connection with 
the Politeness Principle and its maxims that deal with cost-benefit, praise-
dispraise, agreement-disagreement and sympathy-indifference strategies. 
According to linguists Penelope Brown and Stephen Levinsion, “generally, 
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there are two types of politeness: Positive politeness and Negative politeness. 
The former includes the functions of exaggeration, joking, promising, 
complimenting, thus it is not connected to the notion of hedging. As far as the 
latter is concerned, it includes the functions of indirectness, impersonalizing, 
questioning, hedging and apologizing” [12]. In the case of well politeness is 
mainly connected with indirectness and hedging. 

(1) A: We don’t know each other very well, Nick,” she said suddenly. 
“Even if we are cousins. You didn’t come to my wedding.” 

B: “I wasn’t back from the war, could you understand?” 
A: “Well, maybe.” She hesitated. “ I’ve had a very bad time, Nick, and I’m 

pretty cynical about everything.” 
Evidently she had reason to be. I waited but she didn’t say any more, and 

after a moment I returned rather feebly to the subject of her daughter. [2, p.14] 
Example (2) is an indirect-speech utterance which forms a strategy of a 

polite request. The conversation pattern takes place between two relatives who 
used to be in a very close relationship with each other, but failed to continue 
those relations because of war. A tactful statement: “Could you understand” has 
an “anchoring” function and is merely used to provide a starting point for an 
utterance. To put it differently, expressions like this are rhetorical linking 
devices which are mainly used as hedges and they do not require any answer; 
they just add the degree of strength of politeness.  

This dialogue is very interesting when interpreted from a pragmatic 
perspective because here well actually performs three different functions. First, 
it undoubtedly softens a face-threatening act and hides the disagreement 
potential between the speaker and the hearer who want to construct a polite, 
respectful conversation. As a result, the use of hedge well saves the situation, 
keeps the hearer’s negative face and modifies the strength of an utterance by 
toning it down. So, A tries not to offend the hearer’s feelings, and satisfy his 
negative face by minimizing the power of influence. Second, well also indicates 
the case of “ironic truthfulness” [4] because A is actually misleading B by not 
expressing her real opinion at the expense of politeness. Third, well gives rise to 
another discourse effect called vagueness because the answer received by A 
lacks the predicted precision. Jucker stated that “vagueness helps us to reduce 
our requirement of precision to accommodate the hearer, what we might call 
common ground exploitation” [8]. 

As a result we have seen that the pragmatic marker well not only affects 
the very essence of the dialogue but also includes the action of hedging the 
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illocutionary force of a statement, hedging any of the Paul Grice’s 4 maxims for 
spreading negative politeness.  

However there are cases where Negative Politeness fails to serve its 
intended purpose and with the help of hedges limits the information amount 
and adds the degree of persuasion in an answer to a request. 

(2) A: “I am a careful driver, may I take you for a drive? .” 
B: “Well, other people are,” she said lightly. [ 2, p.45] 
It’s contextually seen that a friendly atmosphere prevails in this dialogue, 

and B just wants to question the accuracy level of what was stated by A. B 
apparently violates the Maxim of Quantity, as uses the hedge well in order to 
make her statement less informative than required, otherwise her words would 
sound impolite. In comparison with the previous example here well doesn’t 
tend to save the negative face of the hearer; just on the contrary, it tends to 
remove fuzziness from the second part of the dialogue in order to highlight the 
limitation function [11] for a category membership. 

The multifunctional nature of well strongly emphasizes different 
peculiarities of attitudes and viewpoints, thoughts and feelings. In different 
situations those properties vary and get rather contrasting colors. Now, let’s 
investigate the next situation. 

(3) A: “Let’s have some gas!” cried Tom roughly. “What do you think we 
stopped for — to admire the view?” 

B: “I’m sick,” said Wilson without moving. “Been sick all day.” 
A: “What’s the matter?” 
B: “I’m all run down. Let’s go home” 
A: “Well, people are sick all their lives and nothing bad happens to them” 

Tom demanded. [2, p. 92] 
Something like an indirect accusation takes place in this dialogue. B makes 

a request of going home as he feels bad but gets an inappropriate answer to his 
request because A indirectly accuses him of not being strong enough. This 
indirect form of accusation is performed by the strategy of depersonalisation 
[11]. It means that with the help of well the speaker avoids using a direct 
reference to himself and his subjective opinion. There are several reasons why 
he acts this way and the most appropriate one is that he is reluctant to express 
his opinion out loud due to some contextual reasons. A could have given such 
possible answers as ‘I think you’re not so bad”, “I don’t think so’ but 
intentionally avoids the subjectivisation function [11] and uses the 
depersonalisation function in order to present his statement as an absolute truth 
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and not a subjective viewpoint. An interesting factor in this situation is that the 
speaker openly conveys his assessment with the help of the hedge well which 
considerably strengthens the degree of truthfulness of the statement. Thus, we 
deal with a definite, certain and categorical hedge well which directly violates 
the Maxim of Relation but tries to artificially keep the rules of the Politeness 
Principle and save the negative face of the hearer. 

Since well is a flexible notion and frequently appears in collaboration with 
different types of devices, markers, fillers and other different attitudinal 
markers, in this article we have also tried to carry out a small investigation on 
this combination patterns to highlight some exceptions from the generally 
accepted rules and regulations. 

(4) “Can you give me a moment for telling the thing? Well, okay, the fact 
is — the truth of the matter is that I’m staying with some people up here in 
Greenwich, and they rather expect me to be with them to-morrow. In fact, 
there’s a sort of picnic or something. Of course I’ll do my very best to get away.” 
[2, p127] 

(5) “Let me repeat. You said a bad driver was only safe until she met 
another bad driver? Well, uhm, I guess, I met another bad driver, didn’t I? I 
mean it was careless of me to make such a wrong guess. I thought you were 
rather an honest, straightforward person. I thought it was your secret pride.” 
[2,p.134] 

(6) A: “She’s three years old. Haven’t you ever seen her?” 
B: “Never. Would it be possible to organize?”  
A: “Well, at least once will try to help you” [2, p.8] 
(7) A: “I live at West Egg.” 
B: “Really? I was down there at a party about a month ago. At a man 

named Gatsby’s. Do you know him?” 
A: “I live next door to him. Let me introduce him to you”  
B: “Well, no… Well, they say he’s a nephew or a cousin of Kaiser 

Wilhelm’s. That’s where all his money comes from.” [2, p.25] 
(8) A: “Yes, but listen,” said Myrtle Wilson, nodding her head up and 

down, “at least you didn’t marry him.” 
B: “I know I didn’t.” 
A: “I married him,” said Myrtle, ambiguously. “And that’s the difference 

between your case and mine.” 
B: “Why did you, Myrtle?” demanded Catherine. “Nobody forced you to, 

did they? I’d like to know the truth”  
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A: “Well, yes nobody forced me. NOBODY” [2, p.27] 
As can be perceived from example (5), the speaker uses the well, okay 

expression as an answer to a request. It is generally acknowledged that the well, 
okay combination only expresses agreement and nothing else. However, as an 
exception from the generally accepted rules and regulations, we revealed one 
more interesting function expressed by this combination. On the one hand, it 
surely gives a tentatively expressed agreement to something already stated, but 
on the other hand it strongly expresses the speaker’s inner emotions connected 
with the outer factors. This gives rise to pragmatic ambiguity: we conceive that 
the speaker doesn’t have any control of the situation, for some reasons he is not 
capable of doing things on his own and mainly depends on the social situation, 
but we also assume that the speaker might tell a white lie in order to escape the 
conflict. The only key for ambiguity resolution is revealed in context. And 
when going deep into the context we see that the speaker doesn’t depend on 
outer factors; he just escapes from the meeting and tells a white lie. 

 Example (6) shows the speaker’s emotional attitude and intention. Here 
well in combination with I guess shows an ongoing mental process expressed by 
a deductive approach. In this situation we shouldn’t only focus on the speaker’s 
hesitation, but more importantly need to highlight the subjectivisation 
function. Whenever the speaker uses such constructions as I think…, I guess…, 
I consider…, I suppose… he modifies the degree of confidence and truthfulness 
related to what is being said. The moment we understand that we don’t deal 
with objective facts, our evaluation of the matter changes its force and softens 
its intensity in accordance with the particular situation. In our example well, 
uhm, I guess combination definitely intensifies the strategy of self-criticism.  

Another no less interesting function of well refers to the artificial 
acceptance of request resulting in indirect evasion. Example (7) is a bright 
model of it. The conversation pattern takes place between two friends where B 
requests to see her daughter whom he had never seen and A gives an artificial 
agreement to his friend by answering that he would once organize their 
meeting. If we don’t go deep into the context we’ll never guess that this 
expression not only reduces the degree of opportunity, but also functions as an 
indirect evasion. 

Example (8) creates a real paradox because it doesn’t correspond with the 
generally approved rule that the well, no combination stands for a qualified 
disagreement. In this case an expression well, no draws our attention to some 
new information thus performing a turn-taking function. B uses well, no when 
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an unexpected, surprising event happens and he tries to take control over the 
conversation and develops his point in order to highlight a new turn, a new 
topic and give some kind of clarification. 

Example (9) is the affirmative version of the above-investigated example. 
The well, yes combination mainly signals the qualified agreement to the 
request, or question, but in this case it’s obviously seen that it stands for an 
indirect accusation. Though A doesn’t announce any names, we guess from the 
context that the third person has forced her to marry the person she didn’t 
want to. And, in spite of getting a qualified agreement to her request B gets a 
high degree of forethought caused by fear. Here, we clearly witness the 
function of depersonalisation and limitation hidden under the traditional 
qualified agreement.  

Being not only a semantic phenomenon, but rather a pragmatic concept, 
hedging is inevitably connected with modality. It’s interesting that both the 
functions and the grammatical behavior of modal verbs are used during the 
communication. The epistemic modals and some uses of deontic modals create 
an interpersonal function, because they pay much attention to the speaker’s 
participation in the statement: they are “a form of participation by the speaker 
in the speech event. Through modality, the speaker associates with “the thesis 
an indication of its status and validity in his own judgment; he intrudes, and 
takes up a position” [5]. 

Modal verbs express request, permission, likelihood, obligation, advice and 
define the speaker’s degree of confidence and truthfulness related to what is 
being said. According to Geoffrey N. Leech “to increase the degree of politeness 
one needs to use a more and more indirect kind of illocution. Indirect 
illocutions tend to be more polite because 

▪ they increase the degree of optionality, and 
▪ the more indirect an illocution is, the more diminished and tentative its 

force tends to be. [10] 
(9) A: “Open another window,” requested Daisy, without turning around. 
B: “There aren’t any more.” 
A: “It may well be the time to telephone for an axe ——” [2, p.95] 
Frequently the hedge well appears in combination with may/might and 

less frequently with can/could. In example (10) A uses the epistemic expression 
may well to highlight an ironic indirectness towards B. Here the speaker gets 
rid of the responsibility connected with a degree of truth of a proposition and 
indirectly hints at something desirable for her no matter whether the statement 
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is possible or not. The speaker intentionally uses the may well combination in 
order to strengthen the meaning of a hedge and turn it from a possibility into 
necessity.  

The degree of tentativeness increases whenever we use modal verb might 
with well. We mainly use might as an answer to a request in very formal 
situations of deontic reading and as a variation of request in both formal and 
especially informal settings of epistemic reading. Might expresses less possibility 
than may and that’s why it is used more frequently with well than may. 

(10) A: Would you say the reality?  
B: The reality is that however glorious might be his future as Jay Gatsby, 

he was at present a penniless young man without a past, and at any moment the 
invisible cloak of his uniform might well slip from his shoulders. So he made 
the most of his time. He took what he could get, ravenously and unscrupulously 
— eventually he took Daisy one still October night, took her because he had no 
real right to touch her hand. [2, p.112] 

From a number of contradictory examples, it has become apparent that in 
linguistics a pragmatic marker well happens to appear nearly everywhere. It 
provides a wide range of opportunities of use and divergent interpretations. Our 
pragmatic analysis of well only partly shows the contrastive features of this 
pragmatic marker performing the function of a hedge. Well is a flexible marker 
that takes into account every single thing: the speaker-hearer correlation, social 
conditions, type of conversation, and contextual factors. 

While asking for a request or giving an appropriate answer to it, well 
▪ expresses the functions of indirectness, politeness (mainly negative), 
evasion, vagueness in the strategies of depersonalisation, subjectivisation 
and limitation; 

▪ not only serves for friendly grounds, but also signals an indirect 
accusation, self-criticism and sometimes extreme rudeness; 

▪ is mostly connected with negative politeness, ironic truthfulness and 
white lies; 

▪ causes clashes between the Politeness Principle and the Cooperative 
Principle; 

▪ either serves as a starting point for the statement, a turn-taking marker 
for the new information, or concluding remark for something already 
mentioned; 

▪ appears in collaboration with different attitudinal markers, devices, 
fillers, hedges and changes its intended meaning. 
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WellWellWellWell----ի միջանձի միջանձի միջանձի միջանձննննային գործառույթները քաղաքավարության ային գործառույթները քաղաքավարության ային գործառույթները քաղաքավարության ային գործառույթները քաղաքավարության 
դրական և բացասական դրական և բացասական դրական և բացասական դրական և բացասական ընկալումների ընկալումների ընկալումների ընկալումների համահամահամահամաշարշարշարշարումումումում    

    
ԼուսիկԼուսիկԼուսիկԼուսիկ    ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    

ԶառաԶառաԶառաԶառա    ԱլեքյանԱլեքյանԱլեքյանԱլեքյան    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... հեջավորում, քաղաքավարություն, միջանձ-
նային շփում, որոշակիություն, կասկած, անուղղակիություն 

 «Հեջավորում» հասկացությունը, որը սկզբնապես ուսումնասիրել է 
Ջորջ Լակոֆը, շեշտակի ներթափանցել է մեր առօրյա կյանքի շրջանակ-
ները: Հեջավորման իմաստաբանական և գործաբանական նշանակու-
թյունները ոչ միայն կասկածի տակ են դնում փաստարկային ապացույց-
ների, անհատական կամ մասնագիտական տարակուսանքների հավա-
սարակշռությունը, այլ նաև ստեղծում են առարկություններ և փաստարկ-
ներ, շեշտադրում են տեքստի հնարավոր խնդիրները: Այս հոդվածում 
մենք փորձել ենք բացահայտել հեջավորման անուղղակի և գաղտնի 
իմաստները Ֆ. Սքոթ Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբին» վեպում: Մենք կենտ-
րոնացել ենք հեջավորման գործառույթների վրա՝ արտահայտված well’ 
բազմագործառույթ գործաբանական եզրույթով, որը գործածվում է դրա-
կան և բացասական քաղաքավարությանն առնչվող տարբեր հարաբերու-
թյուններում՝ համընդհանուր կիրառվող կանոններից և կարգերից որոշ 
բացառություններ առանձնացնելու համար: Well-ը ճկուն եզրույթ է, որը 
կարևորում է յուրաքանչյուր հանգամանք՝ խոսողի և լսողի փոխկապակց-
վածությունը, հանրային պայմանները, հաղորդակցման տեսակը և 
համաշարային գործոններ: Հեջի գործառույթ իրականացնող well գործա-
բանական եզրույթի վերլուծությունը բացահայտում է վերջինիս հակասա-
կան հատկությունները: 
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Межличностные функции well в контексте положительной и Межличностные функции well в контексте положительной и Межличностные функции well в контексте положительной и Межличностные функции well в контексте положительной и 
отрицательной вежливостиотрицательной вежливостиотрицательной вежливостиотрицательной вежливости    

Лусик ВарданянЛусик ВарданянЛусик ВарданянЛусик Варданян    
Зара АлекянЗара АлекянЗара АлекянЗара Алекян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: хеджирование, вежливость, межличностная комму-

никация, определенность, сомнение, косвенность 
Концепция “хеджирования”, первоначально изученная Джорджем 

Лакоффом, прочно вошла в круг нашей повседневной жизни. Семантичес-
кий и прагматический смысл хеджирования не только ставит под сомн-
ение баланс между фактическими доказательствами, личными или про-
фессиональными колебаниями, но также создает возражения и аргументы, 
подчеркивает возможные проблемы в тексте. В этой статье мы попытались 
раскрыть косвенные и скрытые стратегии хеджирования в дискурсе 
романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Мы сосредоточились 
на функциях хеджирования, выраженных многофункциональным прагма-
тическим маркером ‘well’ используемым в различных отношениях с 
позитивной и негативной вежливостью, чтобы выделить некоторые исклю-
чения из общепринятых правил и положений. ‘Well’ является легко 
изменяемым прагматическим маркером, который учитывает все обстоя-
тельства: соотношение говорящего и слушающего, социальные условия, 
тип коммуникации и контекстуальные факторы. Наш прагматический 
анализ маркера ‘well’, который выполняет функцию хеджа, выявляет его 
отличительные свойства. 
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ՍայաթնովաՍայաթնովաՍայաթնովաՍայաթնովագիտությանգիտությանգիտությանգիտության    լեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանական    ճյուղիճյուղիճյուղիճյուղի    մասինմասինմասինմասին    
    

Մարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ Թորաբի        
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հայագիտություն, լեզվաբան, սայաթնովագի-
տություն, աշուղ, տաղ, քնարերգություն, գրականագետ, գրական ժառան-
գություն, Թիֆլիսի բարբառ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Ըստ հայագիտության մեջ ընդունված տեսակետի՝ սայաթնովագի-
տությունն ունի 160 տարվա պատմություն։ Մեկուկես դարից ավել հայ 
բանասերներն ու պատմաբանները, նաև այլ մասնագիտության տեր 
անձինք իրենց ուսումնասիրության նյութ են դարձրել աշուղ Սայաթ-
Նովայի երաժշտական ու գրական ժառանգությունը։  

Սայաթնովագիտության հիմնադիրը Գևորգ Ախվերդյանն է, որի 
կազմած ժողովածուն և բովանդակալից առաջաբանը ուղեցույց են հան-
դիսացել հետագա ուսումնասիրողների համար։ Ահա թե ինչ է գրում այդ 
մասին Գևորգ Մադոյանը «Գևորգ Ախվերդյանը սայաթնովագիտության 
հիմնադիր» հոդվածում. «Մեծ, անչափ մեծ է Սայաթ-Նովայի երգերի 
առաջին գիտական հրատարակությանը կցված առաջաբանի գրականա-
գիտական նշանակությունը, դա հայ նոր գրականության զարգացման 
ճանապարհը լուսավորող առաջին ջահն էր՝ անմար ու պայծառ, որն իր 
դրական դերը կատարեց հայ գրականագիտական մտքի պատմության 
մեջ» [1, 67]։  

Սայաթնովագիտության մասին Վաչագան Ավագյանը գրում է, որ 
թեև այն «լեցուն է իրարամերժ կարծիքներով ու հակասություններով, 
ենթադրություններով ու շփոթություններով, շատ դատումներ էլ արդեն 
հնացած են և անընդունելի, այնուամենայնիվ վստահորեն կարող ենք 
ասել, որ սայաթնովագիտությունը արձանագրել է էական նվաճումներ 
թե՛ բանաստեղծի կենսագրության և թե՛ նրա ստեղծագործության գրա-
կանագիտական վերլուծության ասպարեզում» [2, 117]: 

 Սայաթնովագիտության անցած ճանապարհը կարելի է բաժանել մի 
քանի հիմնական ուղղությունների՝ ա)ա)ա)ա)    տաղերի ժոտաղերի ժոտաղերի ժոտաղերի ժողովածուների կազմում՝ ղովածուների կազմում՝ ղովածուների կազմում՝ ղովածուների կազմում՝ 
վերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեվերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեվերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեվերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեքաքաքաքա----
վոր ծանոթագրություններով, բ)վոր ծանոթագրություններով, բ)վոր ծանոթագրություններով, բ)վոր ծանոթագրություններով, բ)    գրականագիտական մենագրություններ, գրականագիտական մենագրություններ, գրականագիտական մենագրություններ, գրականագիտական մենագրություններ, 
գ)գ)գ)գ)    տարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բատարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բատարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բատարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բանանանանասիսիսիսիրարարարա----
կան կան կան կան ուսումնասիրություններուսումնասիրություններուսումնասիրություններուսումնասիրություններ, , , , դ)դ)դ)դ)    երաժշտագիտական մեկնոերաժշտագիտական մեկնոերաժշտագիտական մեկնոերաժշտագիտական մեկնություններ, ւթյուններ, ւթյուններ, ւթյուններ, 
ե)ե)ե)ե)    գեղարվեստական ստեղծագործություններգեղարվեստական ստեղծագործություններգեղարվեստական ստեղծագործություններգեղարվեստական ստեղծագործություններ, զ)զ)զ)զ) համաժողովրդական համաժողովրդական համաժողովրդական համաժողովրդական 
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տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր 
ճյուղերի դրսևորումներճյուղերի դրսևորումներճյուղերի դրսևորումներճյուղերի դրսևորումներ։  

Նշվածներից Բանասիրական ուսումնասիրությունները բաժանվում 
են երկու ենթաուղղության՝ 1) գրականագիտականգրականագիտականգրականագիտականգրականագիտական և 2) լլլլեզվաբանականեզվաբանականեզվաբանականեզվաբանական։ 
Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրությունների հիմնական ավանդը պատ-
կանում է գրականագիտությանը։ Սայաթ-Նովայի աշուղական քնար-
երգության լեզվական վերլուծությունը ևս եղել է մասնագետների ուշադ-
րության կենտրոնում։ Մեր հոդվածի նպատակը սույն հոդվածում Սայաթ-
Նովայի տաղերի լեզվին, լեզվական միջոցների գործածությանը և ոճա-
վորմանը նվիրված ուսումնասիրությունները ներկայացնելու մի փորձ է։ 

    
ՍայաթՍայաթՍայաթՍայաթ----Նովայի Նովայի Նովայի Նովայի հայերենհայերենհայերենհայերեն    տաղերիտաղերիտաղերիտաղերի    

լեզվականլեզվականլեզվականլեզվական    ուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրության    պատմությունըպատմությունըպատմությունըպատմությունը 

Ինչպես հայտնի է, Սայաթ-Նովան եռալեզու բանաստեղծ է։ Հմտորեն 
տիրապետելով վրացերենին և թուրքերենին՝ ստեղծագործել է նաև այդ 
լեզուներով։ Մեծ սիրահարի հայերեն տաղերը Թիֆլիսի բարբառով են, 
ուստի այդ բարբառի մասին գրող լեզվաբանները որպես քննության 
հավաստի նյութ են ունեցել Սայաթ-Նովայի տաղերը։ Այս առումով նշա-
նակալից են բարբառագետ Արարատ Ղարիբյանի աշխատությունները։ 
Լեզվաբանն իր բարբառագիտական մի շարք հոդվածներում, մասնավո-
րաբար, «Թբիլիսիի բարբառը Սայաթ-Նովայի երգերում» [3], այլև «Հայ 
բարբառագիտություն» [4] գրքում քննում է ժողովրդական լեզվի այս 
տարբերակի հնչյունաբանությունը, քերականությունը, ձևաբանությունը 
և այլ հարցեր։ Հիմնարար է ներկա ժամանակաձևի կազմության և ճյու-
ղային պատկանելության հարցի մասին հետաքրքիր դիտարկումը, ըստ 
որի՝ Սայաթ-Նովայի խաղերում գերակշռում են արևմտյան բարբառա-
խմբի -կը ճյուղի հատկանիշները։ 

Սայաթնովագիտության հիմնադիր Գևորգ Ախվերդյանը նաև այդ 
ուսմնասիրության բնագավառում լեզվաբանական ճյուղի հիմնադիրն է։ 
Նա` որպես թիֆլիսեցի, «Սայեաթ Նօվայ» գրքի առաջաբանը շարադրում 
է Թիֆլիսի բարբառով, ապա ներկայացնում է Սայաթ-Նովայի տաղերի 
լեզվի որոշ առանձնահատկություններ։ Առաջաբանում նա առանձին 
բաժին է նվիրում մայրենի բարբառին «Թիֆլիզու բարբառի մի քանի 
յատկութիւններու վրայ» վերնագրի ներքո [5]։ Տաղերգուի բանաստեղծու-
թյուններն ընթերցողին հասու դարձնելու համար իր բարբառագիտական 
ուսումնասիրությունը նա սկսում է հետևյալ տողերով. «....աւելի յարմար 
տեսայ միատեղ յառաջ բերել Թիֆլիզում խօսած լեզուի մի քանի յատկու-
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թիւններն, որք կարող են տալ պարզ տեղեկութիւն էս լեզուի շէնքի վրայ, 
ժամանակով ինձ համար էլ կու հեշտացնէ ուրիշ գաւառական բարբառ-
ներու բաղդատաբար քննելն» [5, 25]։ Շարադրանքից իմանում ենք, որ 
բժիշկ, տնտեսագետ Գ. Ախվերդյանը նաև հմուտ բանասեր էր, որին 
հետաքրքրում էին այլ տարածքի բարբառներ ևս և դրանց համեմատու-
թյունն ու զուգադրումը։  

«Մի լրացում սայաթնովագիտության մեջ» հոդվածում Վաչագան 
Ավագյանը լեզվի քննության մի շարք փաստեր է բերում նաև միջնադար-
յան քնարերգության մասնագետ Արշակ Չոպանյանի «Նաղաշ Յովնաթան 
աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը» գրքից։ Հոդվածագիրը 
նշում է, որ Ա. Չոպանյանը բարձր է գնահատում ժողովրդի կյանքի մասին 
ժողովրդի լեզվով ստեղծագործելը և դա համարում է նրանց սիրտը գրա-
վելու միջոց։ Արշակ Չոպանյանն այդ մասին գրում է. «Ժողովրդական կամ 
աշուղական բանաստեղծութեան ամենէն գեղեցիկ ու կատարեալ էջերը 
անոնք են, զոր արտադրած են ժողովրդական կեանքէն, լեզուէն ու 
ճաշակէն» [6, 214]: Այնուհետև արևմտահայ գրողը խոսում է Թիֆլիսի 
բարբառով ստեղծագործելու առավելության մասին. «Թիֆլիսի տեղական 
հայ բարբառով շարադրած Սայաթ-Նովայի երգերուն մէջ, որ կը համա-
րուին իր արտադրութեանց գեղեցկագոյնները, կը զգացուի հայ միջնադա-
րեան բանաստեղծութեան կամ ժողովրդական երգերու եւ նաեւ պարսիկ, 
վրացական ու թուրք քնարեգութեան ու տաղաչափութեան որոշ ազդեցու-
թիւնը, որուն կը տիրապետէ իր անձնական հմայիչ տաղանդը» [2, 121]:  

Արշակ Չոպանյանն առաջինն է, որ համեմատում է Սայաթ-Նովայի, 
Նաղաշ Հովնաթանի ու Նահապետ Քուչակի քնարերգությունը, նշում 
տարբերությունները և ընդհանուր հատկանիշները, լեզվական զուգա-
հեռներ է անցկացնում։ Այս մասին Վաչագան Ավագյանը գրում է. 
«Թեպետ Ա. Չոպանյանը հատուկ ուսումնասիրություն չի գրել մեծ տա-
ղերգուի և նրա ստեղծագործության մասին, սակայն տարբեր առիթներով, 
ավելի հաճախ շատ հակիրճ բնութագրումներով անդրադարձել է Սայաթ-
Նովայի բանաստեղծությանը, արել հետաքրքիր մի շարք նրբին դիտար-
կումներ, որոնք, սակայն, անհրաժեշտ ուշադրության չեն արժանացել» [2, 
118]։ Արշակ Չոպանյանը Սայաթ-Նովայի լեզուն բնորոշում է «պարզ» և 
«միատարր», ոճը՝ «փափուկ» և «նուրբ», երբեմն էլ՝ «աւելի ծանր, խոր ու 
վեհ» որոշիչներով [6, 17]:  

Լեզվաբանական նյութերի մեջ հատուկ դիրք ունի Արմենակ 
Քոչոյանի «Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի բառարանը», որը, ըստ 
էության, նաև Թիֆլիսի բարբառի բացատրական բառարան է [7]։ 
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Արմենակ Քոչոյանն իր բառարանի առաջաբանում նշում է սայաթնո-
վագիտության նշանավոր դեմքերին, ապա կատարում է լեզվական ընդ-
հանուր վերլուծություն։ Նա նշում է. «Գ. Ախվերդյանից հետո Սայաթ-
Նովայի հայերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն և ռուսերենի թարգմանված 
խաղերի ուսումնասիրությամբ հանդես են գալիս գիտության ու գրակա-
նության մեջ ճանաչված այնպիսի խոշոր դեմքեր, ինչպիսիք են՝ 
Յա. Պոլոնսկի, Մ. Էմին, Ն. Մառ, Գ. Ասատուր, Հ. Թումանյան, Վ. Բրյու-
սով, Ի. Գրիշաշվիլի, Գ. Լևոնյան, Գ. Լեոնիձե, Մելիքսեթ-Բեկ, Ռ. Աբրա-
համյան, Մ. Հասրաթյան և ուրիշներ» [7, 12]։ 

Բառարանի առաջաբանում հստակ տեղեկություններ կան Սայաթ-
Նովայի տաղերում գործածված բառերի քանակի մասին։ Ըստ այդմ՝ 
Սայաթ-Նովան գործածել է 2020 բառ, որոնցից 1274-ը հայերեն բառեր են 
(672 գրական տիպի + 280 ընդհանուր բարբառային + 277 Թիֆլիսի 
բարբառի հնչյունական տարբերակներ + 24 Թիֆլիսի բարբառի բառեր + 
24 գրաբարյան բառեր), օտար լեզուներից փոխառված բառեր են՝ 298 
արաբերեն, 253 պարսկերեն, 97 ադրբեջաներեն, 21 պարսկերենից արա-
բերեն, 6 պարսկերենից ադրբեջաներեն, 6 արաբերենից ադրբեջաներեն, 
23 վրացերեն, 4 հունարենից հայերեն, 2 բառ ասորերենից հայերեն, 1 
ռուսերենից պարսկերեն [7, 14]։  

Ինչպես հայտնի է, մի շարք փոխառություններ խնդրահարույց են, և 
դժվար է արաբերեն-պարսկերեն-թուրքերեն-հայերեն շղթայում հստակո-
րեն որոշել աղբյուր փոխատու լեզուն։ Նման բառերի քանակը 34-ն է։  

Արմենակ Քոչոյանը անդրադառնում է և    և    ու    շաղկապների գոր-
ծածության հաճախականությանը։ Նա գրում է, որ և շաղկապ կա 23-րդ 
տաղի տողատակի ծանոթագրությունում և ընդամենը մեկ անգամ 50-րդ 
խաղի մեջ [7, 24]։ Այսպես՝ «Եվ օ ֆեն կարդալու համար աստված ճար 
անի»։ Բառարանագիրը 68 տաղում հաշվել է 138 ու շաղկապ [7, 24]։ 

Բառագիտական առումով արժեքավոր է այս հեղինակի «Սայաթ-
Նովայի հայերեն խաղերի բառային կազմը» հոդվածը, որում առանձնաց-
ված են աշուղի բառապաշարի խմբերը։ Խոսելով համահայկական 
բառերի և փոխառությունների մասին՝ Արմենակ Քոչոյանը առանձնակի 
ուշադրության է արժանացնում պարսկերենից անցած բառերը։ Այդ 
մասին նա գրում է. «Սայաթ-Նովայի տաղերի մեջ օգտագործված օտար 
բառերի մյուս մեծ խումբը պարսկերեն բառերն են: Պարսկերեն գոյական 
անուններն ու ածականներր համարյա նույնությամբ մտել են բարբառի 
մեջ, միայն երբեմն ենթարկվելով որոշ հնչյունափոխության» [8, 260]։ 
Այնուհետև հոդվածագիրը ներկայացնում է Թիֆլիսի բաբրառին բնորոշ 
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դարձվածային միավորները, որոնք բաղադրված են պարսկերեն և 
հայերեն բառերով, ինչպիսիք են՝ բեդաբեդաբեդաբեդամաղմաղմաղմաղ    անիանիանիանիլլլլ («վիրավորել»), դաստուր դաստուր դաստուր դաստուր 
տալտալտալտալ –(«թույլատրել»), (րհամ գալրհամ գալրհամ գալրհամ գալ «ծագել, սերել») և այլն։  

Լեզվական նյութերի շարքին է պատկանում Վազգեն Համբարձում-
յանի «Նկատառումներ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի մի քանի բառի 
վերաբերյալ» հոդվածը [9], որում կատարված են բառերի իմաստներին ու 
ծագմանը նվիրված մի շարք կարևոր դիտարկումներ։ Հոդվածի հեղինակը 
նշում է, որ Սայաթ-Նովան իր խաղերը գրի է առել ժամանակի Կովկասի 
հայության խոսակցական լեզվով, որում գերակշիռ տեղ ունի Թիֆլիսի 
բարբառը։ Բայց և «խաղերում կան բառեր, որոնք դեռևս մնում են ոչ 
այնքան համոզիչ մեկնաբանված ՝ ոչ միայն ըստ ծագման, այլև ըստ հա-
մատեքստի (կոնտեքստի)» [9, 37], չնայած տաղերի նախադասություն-
ները կազմված են հայերեն, բարբառային և օտար բառերի համադրումով։ 
Լեզվաբանը կարծում է, որ «Բնագրի գրեթե յուրաքանչյուր բառի մասին 
բովանդակային առումով մինչև այժմ ասվել է գրեթե ամեն ինչ, սակայն 
ինչ-ինչ բառեր մեզանում այնպես էլ ճիշտ չեն ընկալվել, բացատրվել և 
վերլուծության են արժանացել հետագայում» [9, 36]։ Խոսելով «հայերենի 
ներսում պատմականորեն տեղի ունեցած օտար և բնիկ միավորների 
իմաստների բաղարկումային (կոնտամինացիոն) փոփոխությունների՝ 
իմաստի տեղափոխության, փոխարինման, շրջման, մթագնման, կուտակ-
ման և այլնի» մասին [9, 37-38]՝ Վազգեն Համբարձումյանը թվարկում է մի 
շարք բառեր (ասլ, բաս, բլքամ, էշխ, հեքիմ, ղալ և այլն)՝ համապատաս-
խան բացատրություններով [9, 39-40]։ 

Ուշագրավ է հոդվածագրի դիտարկումը սուքսուքսուքսուք////////շուքշուքշուքշուք տարբերակային 
բառի վերաբերյալ։ Սայաթ-Նովայի «Վուրտիղ հարսնիքհարսնիքհարսնիքհարսնիք, վուրտիղ սուքսուքսուքսուք, 
վուրտիղ սոյբաթսոյբաթսոյբաթսոյբաթ խաղ է ըլում» տողում    հարսնիքհարսնիքհարսնիքհարսնիք («հարսանիք») և սոյբաթսոյբաթսոյբաթսոյբաթ 
(«քաղցր զրույց. խոսակցություն»), խաղ («զվարճանք. խաղ») երևույթների 
կողքին, ըստ ընդունված բացատրության, սուքսուքսուքսուք բառը՝ «լացուկոծ, տխրու-
թյուն մեկի մահվան կամ աղետի պատճառով» իմաստով, չի համապա-
տասխանում, այդ իսկ պատճառով հեղինակը կարծում է, որ դա ոչ թե 
սուգսուգսուգսուգ բառի հնչյունական տարբերակն է, այլ շուքշուքշուքշուք («լույս. լուսավոր, շքեղ») 
բառի՝ Թիֆլիսի բարբառին բնորոշ ձևը։ Ասելիքը հիմնավորված է հնչյու-
նափոխության հաստատված օրենքով. առաջնալեզվային խուլ շփական և 
սուլական սսսս հնչյունը օրինաչափորեն կարող է վերածվել նախաքմային 
խուլ շփական և շչական շշշշ-ի [9, 39-40]։ 

Սայաթ-Նովայի մասին լեզվաբանական երկու հոդված ունի Նազիկ 
Հովհաննիսյանը՝ «Դիտարկումներ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի 
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հնչյունական համակարգի մասին» [10] և «Սայաթ-Նովայի հայերեն 
խաղերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները» [11]։ 
Այս հրապարակումներում հոդվածագիրը մանրամասն ներկայացնում է 
լեզվաբան-սայաթնովագետների նշանակալից ներդրումները Սայաթ-
Նովայի բառապաշարի, Թիֆլիսի բարբառի և այլ հարցերի վերաբերյալ, 
ապա տաղերի լեզվի հիման վրա կատարում հնչյունական համակարգի 
մանրամասն վերլուծություն՝ ասածը հաստատելով մի շարք օրինակնե-
րով։ «Խաղերի լեզուն հարազատ էր ժամանակի Թիֆլիսի բարբառին։ Իր 
հերթին վերջինս մի համախառն լեզու էր՝ արևելահայ և արևմտահայ 
բարբառների յուրօրինակ խառնուրդ, որ բացատրվում է Շահ-Աբբասի և 
հաջորդների ասպատակություններով, պատմական Հայաստանի տար-
բեր վայրերից տեղահանված և Թիֆլիսում բնակություն հաստատած հա-
յության իրավիճակով» [10, 182]։ 

Ն. Հովհաննիսյանի քննության հիմնական նյութը աշուղի տաղերի 
հնչյունական առանձնահատկությունների բազմությունն է։ Նա գրում է, 
որ «....հնչյունական երևույթները ներկայացված են առանց որոշակի հա-
մակարգայնացման, քննվում են առանձին առանձին» [10, 50]։ Հոդվածա-
գիրը համեմատում է Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի լիակատար ժողո-
վածուների բոլոր հրատարակությունները, որոնց ընձեռած նյութի հիման 
վրա համակարգում է հնչյունական իրողությունները։ Դիտարկված են 
ա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ըա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ըա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ըա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ը,,,,    ա>0,ա>0,ա>0,ա>0, ո>0, ու>0ո>0, ու>0ո>0, ու>0ո>0, ու>0 ձայնավորական, այ>է, ոյ>ու, իւ>ու, 
իւ>ի, այ>ի երկբարբառների, ինչպես նաև բաղաձայնների հնչյունափո-
խական ձևերը։ Քննության շնորհիվ Նազիկ Հովհաննիսյանն ընդհանրու-
թյուններ է փաստում Մեղրու, Կարճևանի, Ագուլիսի, Ցղնայի, Նախ-
իջևանի տարածքի խոսվածքների միջև, ապա կատարում է այս հետևու-
թյունը. «Սայաթ-Նովայի ապրած ժամանակաշրջանի Թիֆլիսի բարբառի 
խառնուրդում նշանակալի բաժին է պատկանում Շահ-Աբբասի և 
հետագա ասպատակություններից առավել տուժած Արարատյան դաշ-
տավայրի, այլև պատմական Նախիջևանի տարածքի բնակչության խոս-
վածքներին» [10, 176]։ 

Ջեմմա Բառնասյանը «Թիֆլիսի բարբառին առնչվող մի քանի իրո-
ղությունների շուրջ» հոդվածում [12] աշուղի տաղերի բարբառային 
նյութը համադրում է Գևորգ Ջահուկյանի տեսական դրույթներին և 
եզրակացնում. «Ջահուկյանի դասակարգման տվյալները հաշվի առնե-
լով՝ կարելի է ասել, որ ....Թիֆլիսի բարբառը հիմնական գծերով հարում 
էր բարբառների արևմտյան խմբակցության» [12, 72]։ Այնուհետև 
Սայաթ-Նովայից բերված համապատասխան օրինակներով ներկայաց-
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ված են Թիֆլիսի բարբառին հատուկ հնչյունական, քերականական, 
ձևաբանական և այլ իրողություններ (ներկա ժամանակի կազմություն, 
ա օժանդակ բայ, կու եղանակիչ, բացառական հոլովի ցուցիչ, գիտական 
տառադարձում, հոգնակերտություն, -ու հոլովում, հնչյունափոխություն 
և այլն) [12, 74-75]։ 

Հոդվածագիրը նկատում է, որ «ներկա ժամանակաձը կուկուկուկու եղանակի-
չով կազմելիս եթե առկա է աաաա-ով սկսվող բայ, այն փոխվում է օօօօ-ի, ինչպես՝ 
կուկուկուկու----ասիմ ասիմ ասիմ ասիմ > կօսիմկօսիմկօսիմկօսիմ, կու+ածիմ կու+ածիմ կու+ածիմ կու+ածիմ > կօծիմկօծիմկօծիմկօծիմ, կու+անիմկու+անիմկու+անիմկու+անիմ > կօնիմ կօնիմ կօնիմ կօնիմ և այլն» [12, 73]։ 

Տիգրան Սարգսյանը «Սայաթ–Նովային ու սայաթնովագիտությանն 
առնչվող մի քանի հարց» հոդվածում [13] գրում է նշանավոր սայաթնովա-
գետների արժեքավոր մտքերի մասին։ Նա հատկապես բարձր է գնահա-
տում Գ. Ախվերդյանի կատարած աշխատանքը, անդրադարձ է կատա-
րում աշուղի ծննդյան թվի ճշգրտումներին, արծարծում խաղերի լեզվին 
վերաբերող մասնավոր հարցեր։ Նա կարծիք է հայտնում, որ «իր գոյու-
թյան ողջ ժամանակամիջոցում սայաթնովագիտությունն ընթացել է, 
փաստորեն, ձեռագրագիտական-հրատարակչական, գրականագիտա-
կան ու երաժշտագիտական վերուծության ճանապարհով։ Վերլուծվել, 
մեկնաբանվել են մեծանուն աշուղի ստեղծագործություները, վերծանվել 
դրանց կցված հայերեն ու վրացերեն ծանոթագրությունները» [13, 183]։ 
Հոդվածի հեղինակը փաստում է, որ Սայաթ-Նովայի թուրքերեն խաղերը 
Մծխեթի թուրքերի բարբառով է:  

Ուշագրավ են Գ. Նալբանդյանի երկու հոդվածները՝ «Սայաթ-Նովայի 
ծածկագիր տաղերի վերծանման շուրջ» [14] և «Դարձյալ Սայաթ-Նովայի 
ծածկագիր տաղերի վերծանման հարցի շուրջ» [15], որոնցում ընդգծվում 
է, որ «սայաթնովագիտության մեջ անհրաժեշտ ուշադրություն է դարձվել 
մեծ բանաստեղծի երկերի լեզվի ուսումնասիրությանը՝ հատկապես մի 
շարք դժվար հասկանալի բառերի մեկնաբանությանն ու իմաստի 
ճշտմանը», ապա հավելում է, որ կան ճշգրտման կարիք ունեցող բառեր 
[15, 131]։ Հոդվածում մանրամասն բերվում են նաև Հենրիկ Բախչինյանի, 
Մորուս Հասրաթյանի առաջարկած կենսագրական թվերը, ապա հիմնա-
վորվում է ծննդյան ճիշտ թիվը՝ կատարված բանաստեղծի «Շատ սիրունս 
իս, Շախաթայի» տաղի հիման վրա։ 

Որպեսզի ուսումնասիրողները ճիշտ վերծանեն աշուղի ծածկագրերը, 
Գ. Նալբանդյանը հարկ է համարում բացատրել թեջնիսթեջնիսթեջնիսթեջնիս և մոամմանմոամմանմոամմանմոամման 
տերմինների իմաստները։ Նա գրում է. «Թեջնիս նշանակում է համանու-
նություն, այսինքն՝ նույն արտասանություն, բայց տարբեր իմաստ ունեցող 
բառեր։ ... Իսկ մոամմա նշանակում է հանելուկ» [14, 159-160]։ 
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Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ սայաթնովագիտության լեզ-
վաբանական ճյուղը ընդարձակ գիտական համակարգ է, որում տարի-
ների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կուտակվել են հայագիտու-
թյան զարգացմանը նպաստող հետազոտություններ։  
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О лингвистическом наО лингвистическом наО лингвистическом наО лингвистическом направленииправленииправленииправлении    

в исследованиях творчества Саятв исследованиях творчества Саятв исследованиях творчества Саятв исследованиях творчества Саят----НовыНовыНовыНовы    
МариамМариамМариамМариам    Тораби Тораби Тораби Тораби     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։։։։ арменоведение, лингвист, саятновология, ашуг, 

песня, лирическая поэзия, литературовед, литературное наследие, 
Тбилисский диалект 

В статье мы выделили несколько направлений в исследованиях 
творчества Саят-Новы: 1) составление сборников стихов, 2) литературовед-
ческие монографии, 3) филологические статьи, 4) музыковедческие интер-
претации, 5) художественное творчество, 6) общедоступные (ненаучные) 
инициативы. Третье направление имеет две ветви: литературоведческую и 
лингвистическую. Основная часть исследований является литературовед-
ческой. Существует также много лингвистических публикаций. Мы 
представили и классифицировали известные произведения, посвященные 
изучению языка Саят-Новы. 

 
 

On the Linguistic DirectionOn the Linguistic DirectionOn the Linguistic DirectionOn the Linguistic Direction    in Sayatin Sayatin Sayatin Sayat----Nova StudiesNova StudiesNova StudiesNova Studies    
Mariam TorabiMariam TorabiMariam TorabiMariam Torabi    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words։։։։ armenology, linguist, Sayat-Novaology, minstrel, song, lyric 

poetry, literary critic, literary heritage, Tbilisi dialect 
In this article, we have identified several research areas in Sayat-Nova 

studies: 1) compilation of poetry collections, 2) literary studies monographs, 
3) philological articles, 4) musicological interpretations, 5) artistic works, 
6) popular initiatives. The third direction has two branches: literary studies and 
linguistic studies. Literary studies comprise the larger part of this research. 
There are also many publications on linguistic matters. We have presented and 
classified known works dedicated to the study of Sayat-Nova’s language. 

 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    17.02.17.02.17.02.17.02.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    02.03.02.03.02.03.02.03.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
        



 
– 49 – 

    

    

    

    

    

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ    

LITERARY STUDIES LITERARY STUDIES LITERARY STUDIES LITERARY STUDIES     



 
– 50 – 

ՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիաՊարոդիա    ևևևև    միֆմիֆմիֆմիֆ    

ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. դիցաբանական քրոնոտիպ, միֆի փոխակեր-
պություն, պարոդիական միֆ, ոճ և նպատակայնություն, բախում, միջ-
նշանային փոխթափանցում, երգիծական պարոդիա, ջևի և բովանդակու-
թյան միասնություն 

Նախաբան և պատմական ակնարկՆախաբան և պատմական ակնարկՆախաբան և պատմական ակնարկՆախաբան և պատմական ակնարկ    
Պարոդիայի պատմության զարգացման ողջ ընթացքում պատկերա-

վորմանը և խորհրդանիշերին զուգահեռ կիրառվում են նաև դիցաբանա-
կան սկզբնաղբյուրներ, հետևաբար՝ գրական կամ հանրաքաղաքական 
միֆերի սյուժետային-կառուցվածքաբանական հատկանիշների միջոցով 
են ստեղծվում գրական երկերի իրադարձական-հյուսվածքային հիմքերը, 
իսկ միֆական-դիցաբանական հերոսները ընկալվում են որպես գրական: 
Պարոդիական գրականությունը ոչ միայն պարզապես յուրացնում ու վե-
րանայում է դիցաբանական-միֆական գրականության ավանդույթները՝ 
միֆերի, ծեսերի, հեքիաթների ու հերոսական էպոսի հերոսներին ուղղա-
կիորեն անդրադառնալու եղանակով, այլև ապահովում է միֆերի փոխա-
կերպումը գրական պարոդիայի պոետիկայի օրենքներով: Ու քանի որ 
գեղարվեստական գրականության կերպափոխման ու զարգացման 
տիրույթում ի սկզբանե ընկած է աշխարհի դիցաբանական պատկերը, 
որում հաղթահարվում է քաոսը ու ստեղծվում է իր տիեզերքն ունեցող 
պարոդիական դիցաբանական քրոնոտիպը, ուրեմն՝ դրանց տարբերակ-
ման ներքին տիրույթում էլ հաղթահարվում է շրջագծային կենտրոնը և 
տարբեր սահմանագծերով մասերի տրոհվող ընդհատական տարածու-
թյունը: Այս դեպքում՝ միֆի փոխակերպությունը գրական տեքստում չի 
հասնում գրական վերամշակման, այլ ձեռք է բերում պարոդիական հատ-
կանիշներ՝ նսեմացնելով իրեն ենթարկվող նյութը, ինչպես Եղիշե 
Չարենցի մոտ է՝  

Ինչ Զևսին է վայել – անվայել է ցուլին:– Այդպե՛ս է  
Մեզ ասում առածն իմաստուն:– Բայց կարո՞ղ է մարդը հիմա 
Տարբերել ցուլը Զևսից, երբ զևսերը մեր նոր 
Չափազանց հաճախ են դառնում այսօր ցուլ, անբան անասուն, 
Եվ ոչ թե մի անգամ միայն, ինչպես դա եղել է հնում [1, 251]: 
Խոսքը պարոդիական միֆի գեղագիտության ու հատուկ նշանակու-

թյուններով օժտված իրադարձությունների ու հերոսների, գրականության 
լեզվի ու պատմության գործառույթների մասին է, ըստ որի՝ դիցաբանու-
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թյունը հերմենևտիկական մեկնության առանցքում գործառվում է ոչ 
միայն գեղարվեստական նյութի, այլև պատկերավորման միջոցների ու 
ձևի տիրույթներում՝ տեսանելի դարձնելով իմաստային հղումների խո-
րությունը: Այս դեպքում պարոդիական տեքստում նկատվում են դիցա-
բանական, հետևաբար և իրենց կառուցվածքով տարբեր միֆական 
աշխարհներ արտացոլող տարբեր լեզուներ, որոնք պարոդիական սյուժե-
ների ծագումնաբանության տիրույթում առկա համաժամանակյա դիցա-
բանական խթաններ են: Այս համատեքստում՝ հնարավոր է խոսել նաև 
միֆի պոետիկայի նշանակության ու ընդհանրապես պարոդիական գրա-
կանության պոետիկայի ձևավորման հարցերի շուրջ, քանի որ պարոդիա-
կան տեքստի կառուցվածքը վերարտադրում է միֆի պատմողական 
բնույթը, ըստ որի՝ իրականությունը կրող հերոսները տեսանելի են մշա-
կութային նշանակությամբ դիցաբանական հերոսների հատկանիշներով:  

20-21-րդ դարերում նորագույն գրականության զարգացմանը զուգա-
հեռ նկատելի են նաև միֆի նեոդիցաբանական որակների ի հայտ գալու 
պատճառները: Ու քանի որ միֆի գեղարվեստական մեկնությունը 
միտում է միֆականացման առավել ինքնուրույն եղանակների, ուրեմն՝ 
նորոգվում ու վերակառուցվում են դիցաբանական սյուժեները՝ դրանց 
իմաստաբանական հնարավորությունները ընդլայնելու, դիցաբանական 
երևույթը ու հերոսին ներգրավելու և գործառելու եղանակներով: Ստեղծ-
վում են նոր միֆեր՝ իրադարձությունների դիցաբանական համըմբռնում-
ներով և դրանց իրական-ճշմարտացի տարբերակների նկատմամբ հա-
վակնություններով, քանի որ պարոդիական տեքստում պատկերվող 
իրականությունը դառնում է միֆ, միֆը՝ իրականություն: Նորագույն գրա-
կանության փորձը ներառում է անցյալի և ապագայի գրականություն-
ները: Այն չի կրում միֆի գործառույթը՝ անուղղակիորեն խոչընդոտելով 
միֆի յուրատեսակությունը, դերն ու նշանակությունը ժամանակակից 
մշակութաբանության տիրույթում: Գրական միֆի պոետիկական հար-
ցերը քննելիս պարոդիայի խնդիրը ամենից առաջ դիտարկում ենք ոչ 
միայն ստեղծագործական ոճերի և խոսքի վերարտադրման եղանակների 
տիրույթներում, այլև՝ իմաստաբանության: Ըստ Բախտինի՝ հեղինակը 
պարոդիական միֆը ստեղծում է իմաստային տարբեր ուղղություններով, 
որոնք ուղիղ հակադարձ են պարոդիական ոճավորումներին, դրանց 
միջոցով ստեղծելով նաև պարոդիայի լեզուն, որն իր հերթին, սեփական 
աշխարհին զուգահեռ, վերարտադրում է տարբեր ոճեր (ուղղված է 
առարկային, պարոդիական բառին, նախադասությանը), թեպետ վերո-
նշյալ բոլոր դեպքերում հեղինակի ձգտումները՝ հասնելու խոսքի պարո-
դիայի և ձայնի տատանումներին և անփոփոխ է՝ որպես այլաուղղություն:  
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Պարոդիա Պարոդիա Պարոդիա Պարոդիա ––––    ոճ ոճ ոճ ոճ ––––    նպատակայնություննպատակայնություննպատակայնություննպատակայնություն    
Յուրաքանչյուր լեզու առանձնանում է խոսքի համակարգման 

սկզբունքով, որն ապահովում է հաղորդակցական հաջողությունը: 
Երբեմն խոսքային իրավիճակները նպատակադրված ձևափոխվում կամ 
խեղաթյուրվում են պարոդիաներում՝ հանգեցնելով հաղորդակցության 
անկարողության կամ խոսքի կառուցման կույր սկզբունքները տեսնելուն: 
Այս համատեքստում ոճական տարբեր հարցերի լուծումները տեսանելի 
են գրական, արվեստաբանական, ժողովրդախոսակցական, հանրաքա-
ղաքական ոճերի տիրույթներում: Ուստի, երբ տրվում է որևէ հեղինակի 
ոճի սուր բնութագիրը կամ ստեղծագործության հիմնական թեման և գա-
ղափարական բովանդակությունը, ուրեմն՝ գրականությունը անվանվում 
է իրականության համապատկերում, իսկ պարոդիան՝ գրականության 
հեգնական կամ կոմիկական արտացոլանքի: Գրականությունը որպես 
պարոդիական ժանրի առարկա նույնն է, թե կյանքը որպես գրականու-
թյան առարկա: Գրականության տիրույթում կենսական նյութը վերած-
վում է գեղարվեստական պատկերի, ինչպես որ պարոդիական նյութը, 
ոճը, ֆաբուլան, պարոդիական պատկերների գաղափարաբանական 
կոլիզիաները, քանի որ գրական-գեղարվեստական տեքստերում նկա-
տելի են արվեստներին առնչվող միջնշանագիտական փոխներթափան-
ցումներ: Սա է պատճառը, որ հաճախ նախատեքստը, ձեռք բերելով 
որոշակի նոր հատկանիշներ, վերածվում է պարոդիայի նոր արժեհամա-
կարգի՝ ներառելով արվեստը՝ երաժշտությունը, նկարչությունը, ֆիլմա-
գիտությունը, և ընդհանրապես, արվեստների պատմությունը: Պարո-
դիայի են ենթարկվում նաև խոսքի գործառական ոճը ու նրա տարատե-
սակները՝ գիտական, հրապարակախոսական, գրասենյակային: Սույնը 
հանդիպում է նաև իր ուղղակի գործառույթներով, թեպետ՝ բազմահասցե 
է և տարաբնույթ՝ գովազդային հոլովակներ, բժշկագիտական բնույթի 
տեքստեր, հայտարարություններ, թերթոնային հոդվածներ, տեղեկատ-
վական ոճերով առանձնացող տեքստեր: Այս համատեքստում՝ ուշագրավ 
է անգլիացի գրող Թ. Փրաթչետիի «Բուրգեր» («Pyramids») վեպը, որում 
պարոդիայի ենթարկված են մաթեմատիկական, փիլիսոփայական, 
բժշկական, իրավաբանական, քաղքագիտական, կրթական-դաստիա-
րակչական, կրոնական, գիտական և բիզնես ոճերը: Հանրային պարո-
դիայի առանցքում հանրաքաղաքական կառույցներն են, հասարակա-
կան-քաղաքական ինստիտուտները, ժողովրդական ավանդույթները, 
սովորույթները, արարողակարգերը, որոնք ամփոփում են նաև ազգի 
ինքնության առանձնահատկություններ: Ուստի, երբ պարոդիայի 
ենթարկվում են իրական փաստերը, ուրեմն՝ գեղարվեստական երկը 
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հանրապատմական գործնականության տիրույթում արտացոլվել է 
առանձնահատուկ ձևով: Պարոդիական նպատակայնության տիրույթը 
մշտապես ենթադրում է երկու բևեռ. առաջինը քննադատական-
ժխտողական պարոդիան է, որը ոչնչացնող քննադատության կրողն է և 
պարոդիայի միջոցով փաստացիորեն սպանում է ժամանակակից որևէ 
հեղինակի կամ վերջինիս գեղարվեստական թույլ ստեղծագործությունը՝  

N NN NN NN N    
Կոճղանման գլուխ: Մոնումենտալ ճակատ: 
Երկրագնդի նման կլոր նստուկ:– 
Ա՛յ թե ինչո՞ւ է նա, որպես մտքի գագաթ, 
Թե՛ վեհություն, թե՛ ահ, թե՛ պատկառանք ազդում [1, 363]: 

Սույն տեսակն անվանում ենք նաև սատիրական պարոդիա կամ, 
ինչպես Չարենցն է խորագրել իր վերոնշյալ շարքը՝ «Էպիգրամներ և սա-
տիրական բանաստեղծություններ»: Քննադատական-ժխտողական պա-
րոդիան հակադրվում է հեղինակային տեքստին՝ մերժելով վերջինիս գա-
ղափարական-գեղագիտական բնույթը և ուղղվելով դեպի օբյեկտը: 
Պարոդիական նպատակայնության երկրորդ բևեռը ներդաշնակող-գովա-
սանական պարոդիան է, որը հեղինակային վերաբերմունքի ու մոտեց-
ման տիրույթներում հակադրվում է քննադատական-ժխտողական պա-
րոդիային, ու թեպետ իր ներքին տիրույթում կրում է քննադատական 
տարրեր, այնուամենայնիվ կատարելապես չի հասնում դրանց: Այս դեպ-
քում՝ համաձայն պարոդիայի ժանրային հատկանիշների՝ հեղինակը պա-
րոդիայի ենթարկում է օբյեկտը՝ խուսափելով նրան վարկաբեկելուց:  

19-20-րդ դարերում սատիրական պարոդիան ունեցել է նաև 
բանավոր (բերանացի (բանավոր) պարոդիա – broad parody) կերպը, որում 
առկա է բնագրային ոգով վարկաբեկումն ու արհամարհումը: Պարոդիայի 
այս տեսակում քիչ են խորքային ներթափանցումները: Բնույթով լինելով 
ժխտողական՝ այն իր զոհից՝ տեքստում առկա օբյեկտից, որը վերակեր-
պավորվում է տեքստ-օբյեկտի, չի պահանջում ոչինչ, միայն՝ ոճը, ձևը, 
նրբագեղությունը, որպեսզի մտահղացումը դառնա լիակատար: Սատի-
րական պարոդիաների շարքում իր տեղը մշտապես ունեցել է նաև հումո-
րիստականը, որը դրական ոգով հաստատում է իր կատարելությունը 
պարոդիայի ենթարկվող ստեղծագործության հանդեպ: Սույն տեսակն իր 
ոճով մոտենում է հումորիստական պարոդիային, ու քանի որ ունի դրա-
կան կողմորոշում և պահպանում է հարգալից վերաբերմունքը պարո-
դիայի օբյեկտի հանդեպ, հետևաբար՝ հումորով քննադատելով այն, 
նպաստում է նաև վերջինիս տարածմանն ու ճանաչմանը:  
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Ժանրի և մեթոդաբանության մի քԺանրի և մեթոդաբանության մի քԺանրի և մեթոդաբանության մի քԺանրի և մեթոդաբանության մի քանի հարցեր:անի հարցեր:անի հարցեր:անի հարցեր:    
Ձևի և իմաստի միասնությունըՁևի և իմաստի միասնությունըՁևի և իմաստի միասնությունըՁևի և իմաստի միասնությունը    

Ստեղծագործությունը պարոդիական համատեքստում դիտարկելիս 
կարևոր է նաև պատմագրական մոտեցումը՝ հեղինակի սևագիր վկայու-
թյունների, օրագրային դիտողությունների կամ մեկնաբան – ընթերցողի 
ուսումնասիրությունների տեսքով, քանի որ պարոդիայի կարող են 
ենթարկվել նաև գրական ուղղությունը և ժանրը: Ոճական հնարքները 
այս դեպքում ևս կարևոր են: Երբեմն ստեղծագործությունը որպես պարո-
դիա կարող է դիտարկվել միմիայն որոշ ժամանակ անց: Այսպես՝ Էդգար 
Պոյի պատմվածքները համաշխարհային գրականագիտության մեջ մեկ-
նաբանվում են որպես գոթական սարսափ պատմվածքների պարոդիա՝ 
անուղղակի հղումների միջոցով, քանզի հեղինակի նպատակները միա-
նշանակորեն ապագաղտնագրվում են: Այս առիթով ամերիկացի ուսում-
նասիրող Ջ. Թոմփսոնը գրում է՝ «Whole of Poe’s Gothic fiction can be read 
not only as an ambivalent parody of the world of Gothic horror tales, but also as 
an extended grotesquerie of the human condition» [2, 132-137]: Վերոնշյալին 
հակադիր են նախատեքստ-միջնորդ տեքստ ուղղակի անցումները, երբ 
հեղինակը որևէ ստեղծագործություն հարաբերակցում է մեկ այլ 
ստեղծագործության կամ ստեղծագործությունների որոշակի շարքի, 
որոնցում անմիջականորեն նշանավորում են ժանրը, հեղինակը կամ 
գրական ուղղությունը: Այս համատեքստում դիտարկելի են նաև 
սենտիմենտալ-քնարական պարոդիաները, որոնք չեն ողջունվում 
քննադատության կողմից: Ուշագրավ է նաև Էքս պարոդիա ըմբռնումը, 
երբ ստեղծագործությունն ի սկզբանե չի ընկալվում որպես պարոդիա 
(ինչպես՝ Սերվանտեսի «Դոն Քիշոտ»-ը), այլ պարոդիայի ենթարկվում է 
օբյեկտի հիշատակության հատկանիշով, այն էլ՝ ժամանակի ընթացքում: 
Այս համատեքստում ուշագրավ է նաև Ջեյն Օսթինի «Նորթենգերյան 
աբբայությունը» վեպը, որը նույնպես գոթական վեպերի պարոդիա է, իսկ 
Աննա Ռեդքլիֆֆի «Սիրավեպ անտառում« երկը ինքնուրույն կյանքով 
ապրող սև (գոթական) վեպ է: Ուիլյամ Գոլդինգի «Ճանճերի տիրակալը» 
վեպը արկածային գրականության պարոդիայի համատքեստում է, 
ինչպես 19-րդ դարի անգլիացի հեղինակ Բա-լանթայնի «Կորալյան 
կղզին»: Երկու վեպերում էլ երեխաները կղզու վրա են, որտեղ գերիշխողը 
իրավիճակի փակ տարածությունն է, և որում «արգելքների» բացա-
կայությունը արտաքին գործոններից դուրս է: Սակայն Գոլդինգի 
պարոդիական սույն վեպը ի վերջո դիտարկելի է նաև փիլիսոփայական 
առակ-այլաբանության տիրույթում: Ուստի, երբ պարոդիայի գործա-
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ռույթը՝ այս դեպքում՝ ձևի ծաղրը, հավասարակշռում է իր ուժեղ և թույլ 
կողմերով, ուրեմն՝ գրական հումորի կամ խաղի տիրույթում է: Պարո-
դիայի նմանօրինակ ընկալումները ենթադրում են պարոդիայի ենթարկ-
վող օբյեկտի լեզվաոճական տարրերի վերլուծությունը՝ նաև հետագա 
ուսումնասիրությունների հնարավորությամբ ու միայն պարոդիային 
հատուկ բնութագրական հատկանիշներով, որոնք ենթարկվում են համա-
պատասխան կերպափոխման՝ հատկապես նկատելի լինելու շնորհիվ 
(կրկնավորում, հիպերբոլ, տարաբնույթ ոճերի միախառնում): Սույն 
երևույթը բանասիրական և հանրապատմական ուղղահայաց ենթա-
տեքստում է, և երբ պարոդիայի գործառույթը ձևավորվում է ձևի և 
իմաստի կամ պատմամշակութային ներքին տարրերի շնորհիվ, ուրեմն՝ 
հեղինակը մշտապես ունի իր ուղղակի կամ անուղղակի դիտարկումը: 
Պարոդիան ստեղծագործություն է, որն իր կարևոր ազդեցությունն է 
թողնում ընթերցողի աշխարհատեսության և մշակութաբանական համ-
ըմբռնման տիրույթներում: Պարոդիական տեքստի մեկնության տիրույ-
թում կարևոր է նաև համակարգը, որում գործառվում է տվյալ պարո-
դիան, քանզի միշտ չէ, որ այն ճանաչելի է:  

Պարոդիայի տեսությունն ընդգծվում է նաև մեթոդաբանական հիմ-
քով, և դրա կառուցվածքաբանական կերպափոխությունն անկասկած 
առնչվում է պատմական որևէ փաստի նշանակությանն ու գրական 
ենթատեքստին, քանի որ հատկապես որևէ ստեղծագործության կերպա-
փոխումն է ստեղծում փակ տարածության իրողությունը՝ նախապես 
բացահայտելով հեղինակի ըմբռնումների տիրույթը: Տեսությունն ու գործ-
նականությունը տեքստի գեղարվեստական զարգացման նոր փուլեր են, 
թեպետ հաճախ տեսությունը հաղթահարում է գործնականությունը՝ 
ձևավորելով ստեղծագործության հիմքի մեթոդաբանությունը և ծրագրե-
լով գրականության համակարգայնությունը զարգացման տարբեր փուլե-
րում, որտեղ համակարգը մեկնաբանվում է չափանիշի համատեքստում. 
ռոմանտիզմը զիջում է ռեալիզմին, ռեալիզմը՝ սիմվոլիզմին, սիմվոլիզմը՝ 
մոդեռնիզմին ու վերջինը՝ պոստմոդեռնիզմին: Վերոնշյալ ուղղություն-
ներին հատուկ են մեթոդաբանական այն սկզբունքները, որոնք հասանելի 
են հատկապես պոստմոդեռնիստական տեքստի հատկանիշների միջո-
ցով, քանի որ ուղղված են պատմական անցյալի վերաիմաստավորմանը, 
իսկ մեջբերումների, միջտեքստային կառուցվածքների ու վերհուշերի և 
այլ հնարքների միջոցով գործող խաղերը, ակնարկները միտված են առա-
վելապես ընթերցման որոշակի մակարդակի (մշակույթի) և ոչ թե ավան-
դական գեղարվեստական որոնումների լուսաբանմանը:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Գրականության զարգացման տարբեր փուլերում պարոդիական 
տեքստերի ստեղծման գործընթացները հավատարիմ են նաև իրենց նա-
խատեքստերին, ինչպես՝ մոդեռնիստական փոխաբերության համակարգ-
ման վերջնական գործընթացը արդի ժամանակներում համընկնում է 
հետմոդեռնիստական նոր գերտեքստի ծննդին, իսկ բոլորովին նոր, 
սակայն մերկ արտահայտությունները կենսական չեն: Այս համատեքս-
տում՝ ժամանակակից հետմոդեռնիստական գրականության ինքնատի-
պությունը (ավանդական և ոչ) միտում է դեպի գեղարվեստական կայուն 
սկզբունքները՝ ընդգծելով տեքստի մեթոդաբանական հիմքի կարևորու-
թյունը և ներկայացնելով երկը որպես գրականության զարգացման 
անհրաժեշտ նոր փուլ:  

    

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հտ. 2, Երևան, 
«Սովետական գրող» հրատ., 1986, 416 էջ:  

2. Thompson G.R. Poe’s Fiction. Romantic Irony in the Gothic Tales, 
Madison: University of Wisconsin Press, 1973. 
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Пародия и мифПародия и мифПародия и мифПародия и миф    
Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мифологический хронотип, трансформация мифа, 

пародийный миф, стиль и целенаправленность, коллизия, межсемиоти-
ческое взаимопроникновение, сатирическая пародия, единство формы и 
содержания 

В данной работе мы попытались показать два важных явления 
литературы: системы взаимодействия и взаимосвязи пародии и мифа. 
Пародийная литература не просто осваивает и пересматривает традиции 
легендарно-мифической литературы с помощью прямого обращения к 
мифам, ритуалам, героям сказок и героического эпоса, но и обеспечивает 
трансформацию мифов по законам поэтики литературной пародии. Речь 
идет об эстетике пародийного мифа, функциях событий и героев, наделен-
ных особыми значениями, а также о языке литературы и истории. Данное 
явление находится в вертикальном филологическом и социально-истори-
ческом контексте, когда пародийная функция формируется благодаря 
форме и содержанию или внутренним историко-культурным элементам, 
то есть автор всегда имеет свою прямую или косвенную позицию. Пародия 
– это произведение, которое оказывает большое влияние на искушенного 
читателя в рамках всеобщего культурологического восприятия. 
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ParParParParody and Mythody and Mythody and Mythody and Myth    
Naira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira Hambardzumyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: mythological chronotype, transformation of myth, parodic 

myth, style and purposefulness, collision, intersemiotic interpenetration, 
satirical parody, unity of form and content 

In this work, we attempted to show two important phenomena of 
literature: systems of interaction and the relationship between parody and 
myth. Parodic literature not only assimilates and revises the traditions of 
legendary-mythical literature by directly referring to the heroes of myths, 
rituals, tales and heroic epics, but also ensures the transformation of myths 
according to the laws of the poetics of literary parody. It is about the aesthetics 
of the parodic myth, the events and heroes endowed with special meanings, the 
functions of language of literature and history. This phenomenon is located in a 
vertical philological and socio-historical context, where the function of parody 
is shaped by the form and content or internal historical and cultural elements, 
that is, the author always has his direct or indirect position. Parody is a work 
that has a great impact on the reader’s worldview and cultural perception.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    07.04.07.04.07.04.07.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    14.04.14.04.14.04.14.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
        



 
– 59 – 

Մոտավոր հանՄոտավոր հանՄոտավոր հանՄոտավոր հանգերի առանձնահատկությունները գերի առանձնահատկությունները գերի առանձնահատկությունները գերի առանձնահատկությունները     
Եղիշե Չարենցի քառյակներումԵղիշե Չարենցի քառյակներումԵղիշե Չարենցի քառյակներումԵղիշե Չարենցի քառյակներում    

Նռանե ՍարոյանՆռանե ՍարոյանՆռանե ՍարոյանՆռանե Սարոյան    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... հայկական պոեզիա, արևելյան պոեզիա, 
բանաստեղծական կայուն ձև, ռուբայի, ռիթմ, հանգ 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Չարենցը հանդիսանում է այն բանաստեղծներից մեկը, որոնք 
հետաքրքրված են բանաստեղծական և տաղաչափական տարբեր 
ձևերով։ Նա իր գրական զինանոցում ունի ինչպես եվրոպական (տրիո-
լետ, սոնետ), այնպես էլ արևելյան (բեյթ, քառյակ) բանաստեղծական 
կայուն ձևերով գրված բանաստեղծություններ։ Չարենցը կարևորում է 
նաև հանագավորումների բազմազանությունը։ Նա միևնույն բանաստեղ-
ծության մեջ միաժամանակ կարող է օգտագործել իգական, արական և 
մոտավոր հանգեր։ Հոդվածի նպատակն է հանգամանորեն ուսումնա-
սիրել Չարենցի օգտագործած մոտավոր հանգերի առանձնահատկու-
թյունները, երևան բերել դրանց հետաքրքիր կողմերը։ 

    
Մոտավոր հանգերը՝ Մոտավոր հանգերը՝ Մոտավոր հանգերը՝ Մոտավոր հանգերը՝ գրականագետների ուշադրության կենտրոնումգրականագետների ուշադրության կենտրոնումգրականագետների ուշադրության կենտրոնումգրականագետների ուշադրության կենտրոնում    

Բանաստեղծական ռիթմի կարևոր միավորներից է հանգը։ Այն 
օգտագործվում է բանաստեղծների մեծ մասի կողմից և ուսումնասիրու-
թյան նյութ դառնում գրականագետների համար։ Ա. Իլյուշինը իր “Русское 
стихосложение” գրքում մի ամբողջ գլուխ է նվիրում հանգին1: Գլուխը 
բաղկացած է 5 ենթագլխից (1. Общие сведения о рифме, 2. С рифмами и 
без них, 3. Фонические условности рифмы, 4. Внутренние рифмы и 
слоговые созвучия, 5. Грамматический фактор в характеристике рифмы)։ 
Երրորդ ենթագլխում Իլյուշինը հանգամանորեն խոսում է արական 
հանգերի մասին՝ շեշտը դնելով դրանք` ուժեղ և թույլ հանգերի տեսանկ-
յունից վերլուծելու վրա։ Ենթագլխում բազմաթիվ օրինակներ են բերվում 
ռուս բանաստեղծների գործերից։ Գրականագետը ուշադրություն է 
դարձնում նաև հանգավորմանը մասնակցող բառերի հնչյունական կազ-
մին, բացատրում տարբեր կամ իրար նման հնչյուններով կազմված վան-

                                                                 
1 Տե՛ս А. А. Илюшин, Русское стихосложение, Москва, “Высшая школа”, 2004, 

Глава вторая. Рифмовка, стр. 77-106. 
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կեր ու բառեր ունեցող տողերի կապը։ Ուժեղ և թույլ հանգերը ուսումնա-
սիրելիս՝ Իլյուշինը ցույց է տալիս հնչերանգով իրար մոտ կանգնած 
բառերի՝ հանգավորումը՝ օրինակներ բերելով Դերժավինից (сидя-дитя, 
служу-ношу), Պուշկինից (небеса-глаза, поляка-врага, пригвоздя-дитя, 
плоды-мачты), Գրիբոյեդովից (судьба-толпа, пути-впереди, то-Бордо) և 
այլ բանաստեղծներից2։ Իլյուշինի կողմից բերված օրինակները վերաբե-
րում են թույլ հանգերին։ Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ 
սրանք ոչ թե մոտավոր, այլ ճշգրիտ հանգեր են։ Նման կարծիք է հայտ-
նում նաև Տոմաշևսկին իր “Стилистика и стихосложение” գրքում, որտեղ 
ևս մեկ ամբողջ գլուխ կա նվիրված հանգերին։ Գլուխը կոչվում է “Рифма” 
և կազմված է յոթ ենթագլխից (Вводные замечания, Классическая (точная) 
рифма, Приблизительная рифма, Неточная рифма, Рифмы богатые и 
бедные, Глагольная рифма, Развитие рифмы в России)3. «...կարևոր չէ, թե 
ինչպես են գրվում երկու տարբեր բառերը, այլ, որ դրանք հնչեն նույնա-
նման»4։ Գրականագետը նաև օրինակներ է բերում, որտեղ բառերը վեր-
ջավանկերում ունեն տարբեր տառեր, բայց արտասանելիս միանման են 
հնչում։ Օրինակ՝ далëко-глубоко, клад-говорят, ночного-слово5: Տառերի 
միանման հնչելու առանձնահատկությունը միայն ռուսերենին բնորոշ 
երևույթ չէ։  

ՀետևությունՀետևությունՀետևությունՀետևություն    

Խորապես ծանոթանալով ճշգրիտ և մոտավոր հանգերին, դրանց յու-
րահատկություններին՝ կարելի է միանշանակ պնդել, որ մոտավոր հանգը 
ավելի շատ առանձնահատկություններ ունի և ուսումնասիրությունների 
առավել լայն հնարավորություններ է տալիս։ Հմուտ բանաստեղծների 
ձեռքին իրարից տարբեր հնչյունները, կողք կողքի դրվելով, ստեղծում են 
միանման հնչերանգ։ Ճշգրիտ հանգերում նույն տառերի` միմյանց հետ 
հանդես գալու հետ համեմատած՝ մոտավոր հանգը իսկապես ավելի բազ-
մազան և հետաքրքիր է դառնում։ 

 
 
 
                                                                 

2 Նույն տեղում՝ էջ 94։ 
3 Տե՛ս Б. В. Томашевский, Стилистика и стихосложение, Ленинград, 1959, 

стр. 406-437։ 
4 Նույն տեղում՝ էջ 408։ 
5 Նույն տեղում՝ էջ 408։ 
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Տոմաշևսկու դրույթները Տոմաշևսկու դրույթները Տոմաշևսկու դրույթները Տոմաշևսկու դրույթները     

Վերոնշյալ առանձնահատկությունները ազդակ են հանդիսացել 
տարբեր գրականություններ և լեզուներ ներկայացնող բանաստեղծների 
համար՝ ստեղծել հանգավորման բազմազան ձևեր։ Սրանից զերծ չէ նաև 
հայկական, մասնավորապես Չարենցի պոեզիան։ Տարբեր տառեր միա-
նման հնչողություն ունեն Չարենցի՝ «Ռուբայաթ» շարքի վեցերորդ քառ-
յակում6: 

VI 
Անցնում է հոսում է, վարար է, 
Ելնում է, սուզվում անդադար.անդադար.անդադար.անդադար. 
Մշտապես մեռնում է – ու հար է. 
Մշտապես ու հար – անկատարանկատարանկատարանկատար։ 
Իրար նման հնչյունների օգտագործման հաշվին թույլ, ճշգրիտ 

հանգեր կան Չարենցի նաև այլ քառյակներում՝ ոգգգգի-մորմոքքքքի-չոքքքքի, 
արտաքքքքին-հագգգգին-ահագգգգին, անտտտտես-բանտտտտես-կաշկանդդդդես։ Նշված օրի-
նակներում կապը ձայնեղ և խուլ բաղաձայնների միջև է։  

Մոտավոր հանգերի մասին խոսելիս՝ Տոմաշևսկին դրանք բաժանում 
է երեք խմբի։ Առաջին խմբում այն բառերն են որոնք կազմված են ինչ-որ 
չափով նման հնչողություն ունեցող ձայնավորներից, ինչպիսիք են «ը» և 
«է», «ու» և «ո» ձայնավորները։ «Ը» և «է» ձայնավորների հանգավորումը 
ուղեկցվում է իգական հանգերով, որտեղ «է»-ն օժանդակ բայն է: 

XIV 
Անտառը թափում է իր սաղարթըըըը, 
Անտառում հատնում է ու վատնում. 
Բայց նայի՛ր – ինչքա՜ն նա զվարթ էէէէ, 
Ինչքան նո՜ր է – ու մի՛շտ անհատնում։ 
Երկրորդ խմբում Տոմաշևսկին անդրադառնում է այն բառերին, 

որոնք ունեն նույն բաղաձայնը, բայց մի բառում այն ավելի նուրբ է հնչում, 
իսկ մյուսում՝ ավելի կոպիտ։ Հայերենում այս ձևը հստակ չի երևում, բայց 
բաղաձայններին որոշ չափով ավելի նուրբ հնչողություն է հաղորդում «յ» 
հնչյունը։ Այդպիսի օրինակ կարող են լինել երաժշտություն, ամբողջու-

                                                                 
6 Այսուհետ բերված բոլոր քառյակները պատկանում են Չարենցին։ Հռոմեա-

կան թվերով համարակալված քառյակները «Ռուբայաթ» շարքից են, իսկ հայերեն 
տառերով համարակալվածները՝ «Ռուբայիներ»։ 
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թյուն, հնչյուն բառերը, որոնք ավելի մեղմ են հնչում, քան թութ, թուրմ, 
հնչուն  բառերը։ 

Է 
Ա՜խ, շռայլ է լինում ոգին – լոկ մի՛ անգամ իր կյանքում, 
Երբ վառվելով, մոխրանալով՝ իր վախճանին է հանգում.գում.գում.գում. 
Լինում է միշտ դա լույս, անվիշտ և երջանիկ այն ժամին, 
Երբ իր մահով՝ խինդով, ահով՝ ծնում է աստղ իր հանգույնգույնգույնգույն։ 
Երրորդ խմբում տեղ են գտել այն բառերը, որնք վերջանում են “й” 

հնչյունով, ինչը հայերենում գոյություն չունի։ Հայերենում սրա համար-
ժեքը կարելի է համարել այն բառերը, որոնք վերջավանկում ունեն նույն 
ձայնավորը և որևէ բաղաձայն։ Այդպիսի օրինակ կարող է լինել չէէէէ-հնչեեեեղ, 
ջրիիիի-դրիիիիր, անէէէէ-տեեեես: 

IV 
Նա հոսում է, ալիք առ ալիք, 
Եվ ամեն վայրկյան – այն չէչէչէչէ՛. 
Եվ ամեն մի վայրկյանը – հնչեղչեղչեղչեղ    
Ներկա է, անցյալ – ու գալիք։ 
Նշված օրինակներում «է» և «ե» տառերի վրա չպետք է կենտրոնա-

նալ, որովհետև երկուսն էլ նույնկերպ են հնչում, իսկ տվյալ դեպքում 
կարևոր է միայն հնչողությունը։ 

Տոմաշևսկին անդրադառնում է նաև ոչ ճշգրիտ հանգին՝ ասոնան-
սին7։ «Ասոնանսային հանգը մոտավոր, ոչ ճշգրիտ հանգ է։ Ի տարբերու-
թյուն ճշգրիտ հանգի, այստեղ սովորաբար կրկնվում է միայն տողավերջի 
ձայնավորը, իսկ բաղաձայն հնչյունները կարող են մոտավորապես նման 
լինել կամ առհասարակ չհամընկնել»8։ Ոչ ճշգրիտ հանգը կարելի է դիտել 
մոտավոր հանգի համատեքստում՝ համարելով այն մոտավոր հանգի 
տեսակներից մեկը: 

ԻԴ 
Պատմությունը տվել է մեզ ուսուցիչներ երեք մեծ.մեծ.մեծ.մեծ. 
Մեկը – դեռ հին կապանքներում միտք ու ընթացք մեզ տվեց.վեց.վեց.վեց. 
Մյուսն եկավ ու կործանեց կապանքները մեզ գերողրողրողրող,– 
Կերտում է կյանք նրանց հունով Ուսուցիչը մեր երրորդրորդրորդրորդ։ 

                                                                 
7 Չշփոթե՛լ ձայնավոր հնչյունների կուտակման՝ առձայնույթի հետ։ 
8 Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, Երևան, 

«Լույս» հրատարակչություն, 1980, էջ 28։ 
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Առաջին և երկրորդ տողերի վերջավանկի «մ» և «վ», ինչպես նաև 
երրորդ և չորրորդ տողերի վերջավանկերի «ղ» և «դ» հնչյունները ապահո-
վում են ոչ ճշգրիտ հանգի ստաղծումը։ 

ԻԱ 
Վերջին անգամ պատմությունը, մի թռիչքով գեղեցիկ, 
Մեր ձեռքերով փորձեց մի նոր մարդկային կյանք կառուցի, 
Կրկի՛ն ահա հավաքվում են, որ արյունով ու հրով 
Կյանքը հրեն ետ՝ դեպի հին օվկիանոսը սառույցի։ 
Քառյակը ունի a-a-b-a հանգավորում։ Երկրորդ և երրորդ տողերի 

հանգը կազմվում է -ցի վանկի միջոցով։ Առաջին տողը ունի ոչ թե -ցի, այլ 
-ցիկ վերջավանկ։ Առաջին տողի վերջավանկի «կ» և չորրորդ տողի 
վերջավանկի «յ» բաղաձայնների առկայությունը այստեղ էական դեր չի 
կատարում, որովհետև առաջին՝ տողերը բաղկացած են արական հանգե-
րից, և առաջին, երկրորդ, երրորդ տողերի վերջավանկի ձայնավորը 
նույնն է։ Այս դեպքում հանգաստեղծման բեռը իրենց վրա են վերցնում 
ձայնավորները։ Բաղաձայնները, հավաքվելով ձայնավորների շուրջը, 
երանգային փափախություն են բերում, ինչը այս դեպքում հանգավորման 
վրա ազդեցություն չունի։ Նման դեպքում հանգավորումը որոշելը հեշտ է։ 
Սակայն բանաստեղծական հանգերի բազմազանությունը և միաժամա-
նակյա կիրառությունը կարող է դժվարություններ առաջացնել հանգա-
վորման տեսակը որոշելիս։ Երբեմն տարբեր տեսանկյուններից վերլու-
ծելիս հանգում ենք նրան, որ բանաստեղծությունը միաժամանակ կարող 
է տեղավորվել հանգավորման մի քանի տեսակների մեջ։ 

    
ՀետևությունՀետևությունՀետևությունՀետևություն    

Տոմաշևսկին մոտավոր հանգերը երեք տեսակի է բաժանում. 
1. Հանգավորվող բառերի վերջին վանկերի ձայնավորները միատե-

սակ են հնչում (հայերենում՝ է-ը, ու-ո), 
2. Հանգավորվող բառերը ունեն նույն բաղաձայնը, որը մի բառում 

ունի ավելի նուրբ հնչողություն, քան մյուսում (հայերենում՝ յ տառի 
առկայությունը հանգավորվող բառերից մեկի վերջին վանկում), 

3. Հանգավորվող բառերը վերջանում են й տառով (հայերենում՝ որևէ 
բաղաձայնով): 
 

        



 
– 64 – 

Իգական և մոտավոր հանգերը Չարենցի քառյակներումԻգական և մոտավոր հանգերը Չարենցի քառյակներումԻգական և մոտավոր հանգերը Չարենցի քառյակներումԻգական և մոտավոր հանգերը Չարենցի քառյակներում    

Չարենցի շատ քառյակներում առկա են իգական հանգեր։ Այստեղ 
հարկ է ուշադրություն հրավիրել Աբեղյանի կարծիքի վրա։ «Հանգն 
սկսվում է վերջին շեշտված ձայնավորից, ուստի վերջին անշեշտ ձայնա-
վորով միայն կարելի չէ հանգ կազմել. իրար հանգակից չեն, ինչպես դրել 
է Թումանյանը, «շողերը – ձորը», «մութը – Դեբեդը»։ Դրանք նույնիսկ 
առձայնույթ չեն կազմում։ Հանգերի համար պետք է լիներ՝ շողերը-գիշերը 
կամ ձորը-հորը, այսպես և՝ մութը-գութը կամ Դեբեդը-հետը։ Այս դեպքում 
կկազմվեին մի շեշտված և մի անշեշտ ձայնավորներից երկավանկ 
հանգեր, որոնք կոչվում են իգական հանգեր»9։ Աբեղյանի բերած օրինակ-
ներում գործ ունենք ճշգրիտ հանգերի հետ։ Չարենցի մոտ իգական հան-
գերը գեղեցիկ ձևով միահյուսվում են մոտավոր հանգերին։ «Ռուբայաթ» 
շարքի երրորդ քառյակի բոլոր տողերը կազմված են իգական հանգերից, 
որտեղ շեշտվող վանկերը ունեն նույն ձայնավորը. 

Նա թե՛ կյանք է, թե՛ մահ.– ակնթարթը, 
Անհատնում հատնում է, վառք է.– 
Եվ այսպես՝ մշտատև է աշխարհքը. 
Անդադար թարթում է – ու անթարթ է։ 
Առաջին և երրորդ տողերը վերջանում են «ը», իսկ երկրորդ և չոր-

րորդ տողերը «է» ձայնավորներով։ Այստեղ վերլուծությունը կատարվում 
է, այնպես, ինչպես նախորդ քառյակում։ Միայն վերջին տառերին 
ուշադրություն դարձնելով՝ առանց երկար մտածելու կարելի է համարել, 
որ բանաստեղծությունը ունի a-b-a-b հանգավորում։ Մենք տվյալ դեպ-
քում գործ ունենք մոտավոր հանգերի հետ; Այսինքն՝ «ը» և «է» ձայնավոր-
ները շատ հեշտ կարող են հանգավորվել իրար հետ։ Եթե դրան գումա-
րենք այն, որ հանգերը իգական են, և շեշտվող վանկերում միայն «ա» ձայ-
նավոր կա, ապա կասենք, որ քառյակը ունի a-a-a-a հանգավորում։ Բայց 
սա էլ դեռ վերջնական լուծում չէ։ Նման դեպքերի հանդիպելիս ուշադրու-
թյան կենտրոնում պետք է լինեն ոչ միայն շեշտվող վանկերը և վերջա-
վանկերը, այլ տողերի վերջին բառերը ամբողջությամբ։ «Որքան շատ 
լինին շեշտված ձայնավորից հետո եկող նույն հնչյունները, այնքան 
ավելի զգալի կլինի հանգը։ Ըստ այսմ ամենից ավելի զգալի են երկավանկ 

                                                                 
9 Աբեղյան Մ., Երկեր, Ե հ., Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 

1971, էջ 361։ 
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իգական հանգերը, որ բնականաբար կազմվում են առնվազն երեք 
հնչյունից...»10։ Վերոնշյալ քառյակի առաջին և չորրորդ տողերը ավարտ-
վում են «ակնթարթ» բառով հանգավորվելով իրար հետ «ը» և «է» ձայնա-
վորների օգնությամբ։ Երկրորդ և երրորդ տողերի վերջին բառերն են՝ 
վառք է, աշխարհքը։ «Ռք» և «րք» բաղաձայնները, տեղ գրավելով «ա» և 
«ը»/«է» ձայնավորների միջև, այդ բառերը արտասանության տեսանկ-
յունից էլ ավելի են իրար մոտեցնում։ Այսպիսով՝ բանաստեղծությունը 
ունի ոչ թե a-b-a-b («ը»-ն «ը»-ի հետ և «է»-ն «է»-ի հետ հանգավորելիս) կամ 
a-a-a-a («ը» և «է» ձայնավորների՝ միմյանց հետ հանգավորվելու առանձ-
նահատկությունը հաշվի առնելով), այլ a-b-b-a հանգավորում։ 

XXX 
Ասում են՝ վիթխարի հերոս, հանճարեղ է եղել Իսքյանդարը. 
Շարժել է, խառնել է իրար ազգեր ու ցեղեր Իսքյանդարը. 
Բայց գիտե՛ս դու շարժումն ու ընթացքը և գիտես՝ չլիներ թե ընթացքը – 
Աշխարհում և մի շյուղ անգամ դժվար թե շեղեր Իսքյանդարը։ 

Այն, որ առաջին, երկրորդ և չորրորդ տողերը ունեն միևնույն հանգը, 
կասկած չկա։ Այստեղ պետք է որոշել երրորդ տողի հանգը։ Նախ՝ 
նկատենք, որ բոլոր տողերը վերջանում են իգական հանգերով, ընդ որում 
երրորդ և մնացած տողերի նախավերջին և վերջին վանկերն ունեն «ա» և 
«ը» ձայնավորներ։ Դարձյալ պետք է ուշադրություն դարձնել ամբողջա-
կան բառերին։ «Ընթացքը» և «Իսքյանդարը» բառերը, եթե ուրիշ բանաս-
տեղծության մեջ լինեին վերջին բառեր, ապա կկարողանային հանգա-
վորվել իրար հետ։ Բայց այստեղ նման բան լինել չի կարող, զուտ այն 
պատճառով, որ «Իսքյանդարը» բառը նույնությամբ կրկնվում է առաջին, 
երկրորդ և չորրորդ տողերում, ինչն էլ հնարավորությունից զրկում է 
բանաստեղծության հանգավորումը որոշել մոտավոր հանգի տեսանկ-
յունից նայելով։ Այդ քառյակը ունի a-a-b-a հանգավորում և տողերում 
միայն ճշգրիտ հանգեր են։ 

«Ռուբայիներ» և «Ռուբայաթ» շարքերը հանգերի տեսանկյունից 
ունեն որոշ տարբերություններ։ «Ռուբայիներ» շարքում բացակայում են 
իգական հանգերը։ «Ռուբայաթ» շարքում ավելի քան երեսուն քառյակնե-
րում կան իգական հանգեր։ Ընդ որում նույն քառյակում կարող են հան-
դիպել և՛ իգական, և՛ արական հանգեր. 
  

                                                                 
10 Նույն տեղում՝ էջ 362։ 
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VII 
Օ, խմի՛ր, խմի՛ր դու ագահ. 
Օ, խմի՛ր անդադար այս հատնումը. 
Կորածը – իրեն նա գտնում է, 
Եվ իր այդ գտնումով – չկա։ 
Հիշելով Տոմաշևսկու՝ մոտավոր հանգերի մասին երրորդ դրույթը և 

իգական հանգերում շեշտվող նույն ձայնավորների առկայությունը՝ 
կասենք, որ քառյակը ունի a-b-b-a հանգավորում։ Այստեղ իգական հան-
գերը իրար հետ են հանգավորվում, արականները՝ իրար։ Նման կերպ են 
հանգավորվում նաև շարքի VI, VIII, IX, XIII, XXVII, XXVIII քառյակները։ 
Չարենցը, սակայն, այստեղ ևս հնարամտություն է ցուցաբերում և որոշ 
քառյակներում հանգավորում իգական և արական հանգերը. 

XI 
Վերցնում ես քարը – մտածում ես. մտածում ես. մտածում ես. մտածում ես. a 
«Հետքեր է կրում նա ջրի» – b 
Բայց չԷ՞ որ այդ նո՛յն վայրկյանին հենցհենցհենցհենց a 
Իմ վրա դու քո ձեռքը դրիր։ b 
Առաջին տողը ունի իգական հանգ, երրորդը՝ արական, և այս երկու 

տողերը միամյանց հետ են հանգավորվում։ Հետաքրքրական է, որ իգա-
կան հանգը հանգավորմանը մասնակցում է ոչ թե շեշտվող, այլ վերջին՝ 
անշեշտ ձայնավորով։ Իսկ բառավերջի «ս» և «նց» հնչյունները հնչերան-
գով նման են։ Երկրորդ և չորրորդ տողերը «ջրի» և «դրիր» բառերի օգնու-
թյամբ են հանգավորվում Տոմաշևսկու երրորդ դրույթի համաձայն։  

Մոտավոր հանգեր կան նաև ներքին հանգերում: 

XXIV 
Այդ կապիկը՝ ձեռքին հայելիհայելիհայելիհայելի – նա կարծում է՝ արդեն իմաստուն է. 
Ժպտում է հայելուն նայելիսնայելիսնայելիսնայելիս – նա կարծում է՝ արդեն իմաստուն է. 
Ախ, նայեք՝ ինչպե՜ս է սեղմել նա փայլուն ապակու այդ կտորը. 
Իր միրաժն է տեսել նա էլինա էլինա էլինա էլի – և կարծում է՝ արդեն իմաստուն է։ 
Քառյակի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին հանգերը ստեղծում 

են a-a-b-a հանգավորում։ Ներքին հանգերը կազմվում են «հայելի», 
«նայելիս», «նա էլի» բառերի շնորհիվ։ Ներքին և արտաքին հանգավորում-
ները, միշտ չէ, որ համընկնում են: 
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XXI 
Դու քսում ես հոնքերիդ սուրմասուրմասուրմասուրմա – դու անհո՛գ ես. 
Ինչո՞ւ է տրտնջում զուր նազուր նազուր նազուր նա – դու անհո՛գ ես. 
Ես գիտեմ թե՛ տրտունջը նրանրանրանրա, թե՛ քո այդ պայծառ խնդությունը. 
Տո՛ւր դու ինձ մանկություն, տուր մա՛հտուր մա՛հտուր մա՛հտուր մա՛հ,– դու անհո՛գ ես։ 
Քառյակը ունի a-a-b-a հանգավորում։ Ներքին հանգերը կազմվում են 

«սուրմա», «զուր նա», «նրա», «տուր մահ» բառերի միջոցով։ Հաշվի առնե-
լով մոտավոր հանգերի բոլոր առանձնահատկությունները՝ կասենք, որ 
ներքին հանգերի շնորհիվ առկա է a-a-a-a հանգավորում։ Քանի որ «նրա» 
բառում կա գաղտնավանկի ը, իսկ մյուս բառերի նախորդ առաջին վան-
կերում ու ձայնավորն է, ապա այն տեղավորվում է նաև a-a-b-a հանգա-
վորման մեջ, որովհետև ու ձայնավորը արտասանությունը արագացնում 
է, իսկ ը-ն թեթև դադար տալիս։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Չարենցը տաղանդ ունի ոչ միայն ընտրված թեման յուրահատուկ 
ձևով ներկայացնելու, այլ նաև հանգեր ընտրելու։ Բանաստեղծը իր հեղի-
նակած մի քանի տասնյակ քառյակներում հանգերի ու հանգավորման 
տեսակների բազմազանություն է բերում` այդպիսով քառյակները դարձ-
նելով հետաքրքիր և՛ ընթերցողի, և՛ վերլուծողի համար։ Չարենցի քառ-
յակներում իգական և արական հանգերը հանդես են գալիս մոտավոր և 
ճշգրիտ հանգերի հետ միահյուսված։ Բանաստեղծական այս կարճ ձևի 
միջոցով Չարենցը կարողացել է նաև ցույց տալ, թե հայոց լեզուն որքան 
առաձգական է և ստեղծագործելու համար շռայլ հնարավորություն է 
տալիս հանգավորման տեսանկյունից։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, 
Երևան, «Լույս» հրատարակչություն, 1980։ 

2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, Ե հատոր, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրա-
տարակչություն, 1971: 

3. А. Илюшин, Русское стихосложение, Москва, “Высшая школа”, 
2004. 

4. Б. Томашевский, Стилистика и стихосложение, Ленинград, 1959. 
 

  



 
– 68 – 

Характеристики приблизительных рифм катренов Характеристики приблизительных рифм катренов Характеристики приблизительных рифм катренов Характеристики приблизительных рифм катренов     
Егише ЧаренцаЕгише ЧаренцаЕгише ЧаренцаЕгише Чаренца    

Нране Сароян Нране Сароян Нране Сароян Нране Сароян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: армянская поэзия, восточная поэзия, твердая форма 
стиха, рубаи, ритм, рифма 

Цель статьи – анализировать те стихотворения Чаренца, которые он 
написал использовав твердую форму стихов Востока. Катрен является 
одним из самих распространенных твердых форм поэзии, который 
интересовал многих великих поэтов, в том числе и Чаренца. 

В результате мы заключили следующее: во первых, Чаренц не только 
использовал классические твердые формы поэзии, но и создавал новые 
рифмы, которые отличаются друг от друга (мужская рифма, женская 
рифма, приблизительная рифма). Приблизительная рифма это, когда в 
слогах поэты используют буквы, которые звучат похоже. Приблизительные 
рифмы есть во многих стихотворениях Чаренца. 

Следующая важная черта это, как поэт выбирает слова. Поэт, выбирая 
слова, обращает внимание на ритмику и смысл. Это и есть черты, которые 
делают стихотворения Чаренца более интересными.    
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Characteristics of Near Rhymes of Eghishe Charents’s QuatrainsCharacteristics of Near Rhymes of Eghishe Charents’s QuatrainsCharacteristics of Near Rhymes of Eghishe Charents’s QuatrainsCharacteristics of Near Rhymes of Eghishe Charents’s Quatrains    
    

Nrane Saroyan Nrane Saroyan Nrane Saroyan Nrane Saroyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Armenian poetry, eastern poetry, fixed poetic forms, rubai, 
rhythm, rhyme 

The purpose of the article is to analyze those poems of Charents, that he 
wrote using eastern fixed forms of poetry. Sonnet is one of the most common 
fixed poetic forms that interested a lot of great poets including Charents. 

As a result of the study, we concluded the following: first, that Charents 
not only used the classic fixed poetic forms, but also created a lot of new 
rhymes, that differ from one another (masculine rhyme, feminine rhyme, near 
rhyme). Poets make near rhymes using letters that sound similar in syllables.  

The next important feature is the way the poet chooses words. The poet, 
while choosing the words, pays attention to both the rhythm and the meaning. 
These are the features that make Charents’s poems magnificent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    30.04.30.04.30.04.30.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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«Формат телеканала»: определение понятия, «Формат телеканала»: определение понятия, «Формат телеканала»: определение понятия, «Формат телеканала»: определение понятия,     
основные свойства и элементы основные свойства и элементы основные свойства и элементы основные свойства и элементы     

(на примере современного армянского телевидения)(на примере современного армянского телевидения)(на примере современного армянского телевидения)(на примере современного армянского телевидения)    
    

Эмине РухкянЭмине РухкянЭмине РухкянЭмине Рухкян    
    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: формат телеканала, жанр, современное телевидение, 
медиапродукт, средства массовой информации 

    
ВведениеВведениеВведениеВведение    

У такого понятия как «формат телеканала» нет определенной форму-
лировки. Отметим, что каждый исследователь обращает свое внимание на 
определенные свойства формата, которые в тех или иных случаях будут 
иметь очень важное значение, но, однако, будут неприменимы при отдель-
ных случаях. 

Актуальность Актуальность Актуальность Актуальность данного исследования заключается в необходимости 
разработать конкретное определение понятия «формат телеканала», что 
соответствует современному состоянию медиадействительности; выявле-
нии основных признаков определения формата телеканала для того, чтобы 
как медиатеоретики, так и медиапрактики могли говорить на одном языке, 
обосновывая понятие «формат телеканала» одним и тем же значением.  

ОбъектОбъектОбъектОбъект данного исследования – современные армянские телеканалы 
и телепередачи. 

ПредметомПредметомПредметомПредметом исследования выступают – жанры и форматы армянских 
телеканалов и телепередач. 

В качестве теоретических методовтеоретических методовтеоретических методовтеоретических методов исследования в данной научной 
статье нами был использован анализ научной литературы, метод 
типологизации, сравнительный анализ. 

Эмпирическими методамиЭмпирическими методамиЭмпирическими методамиЭмпирическими методами послужили экспертные опросы, а также 
анализ сеток вещания армянских телеканалов. 

Для начала обратимся к определению «формат» разных теоретиков и 
экспертов. Согласно рассмотрению Г.Я. Солгаником определения «формат» 
в статье «Формат и жанр как термины», которая опубликована в научном 
журнале Вестник Московского университета (серия Журналистика) лежит 
следующая дефиниция: «формат – совокупность характеристик, признаков, 
определяющих соответствие норме, правилам какого-либо мероприятия, 
события, явления и т.п.» (Солганик, 2010: 23). Мы считаем данную форму-
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лировку незаконченной, обозначенной не в полной мере, она не учитывает 
важнейшие для формата параметры, несмотря на то что здесь и рассмот-
рена одна из главных черт формата как того или иного стандарта, эталона. 

На наш взгляд, незаконченность определения заключается в том, что 
формат телепередачи, в основном, подчиняется формату телеканала. Для 
формата телепередачи здесь могут быть допущены незначительные откло-
нения, которые, в большинстве своем, подчинены формату телеканала. 
Однако последний, со своей стороны, не является путеводительной нитью 
для телепередачи. Скорее всего, он не показывает, куда идти, а показывает, 
куда не рекомендуется идти. Это похоже на разметку трассы лыжника: 
флажки не показывают, куда спортсмену двигаться, но четко обозначают, 
куда не стоит. Ярким примером является телеканал «Звезда» на российском 
телевидении. Формат телеканала не обязывает телепередачам показывать 
именно Вторую мировую войну. Но в тоже время, указывает на то, что все 
транслирующие телепередачи должны в обязательном порядке быть об 
Отечестве, любви к Родине, доблести русского оружия и храбрости 
русского солдата. Телеканал может рассказать о войне с Наполеоном, а 
после окончания перейти к трансляции танкового биатлона на современ-
ных танках.  

А что касается армянского телевидения, то, к сожалению, такой опре-
деленной градации форматов нет. Армянские телеканалы, скорее, похожи 
на человека, подошедшего к шведскому столу. Он из разнообразных яств 
выбирает всего по немного, что, по его мнению, вкусно. Телеканалы на 
армянском телевидении имеют свои постоянные телепередачи. Однако со 
стороны они могут перенять телепередачи, которые не вписываются в 
понятие формата в принципе. В подтверждение сказанному можно в 
качестве примера привести сетку телевещаний телеканалов «Шант» и 
«Армения ТВ». Оба телеканала показывают индийские сериалы, дублиро-
ванные на армянский язык. Кроме этого, на обоих телеканалах есть схожие 
юмористические программы. А в дневное время прокручивают зарубежные 
боевики, причем на русском языке. Очевидно, что все телепередачи не 
подчиняются общему формату из-за отсутствия данного понятия у телека-
налов в целом.  

В связи с этим нам кажется очень важной формулировка 
Т. И. Суриковой, которая в своей статье, опубликованной в Вестнике 
Московского университета (серия Журналистика), «Смысловое понятие 
«формат» в массовой коммуникации в Вестнике Московского университета 
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отмечает, что в некоторых случаях формат следует рассматривать как 
«стандарт СМИ, обусловленный их типом, каналом распространения, 
объемом и полиграфическим форматом или хронометражем, особен-
ностями аудитории, периодичностью, редакционной политикой» 
(Сурикова, 2010: 27). Как-никак формат в обязательном порядке должен 
включать в себя определенные черты, которые станут его отличительными 
элементами, его, «лицом», иначе говоря.  

Нашему определению близко мнение О.Р. Лащука, который в своей 
научной работе «Термин «формат» в массовой коммуникации» в Вестнике 
Московского университета утверждает, что формат СМИ – это «совокуп-
ность параметров, элементов, составляющих контент и определяющих 
особенности его подачи» (Лащук, 2010: 37). Снова возникает вопрос 
приоритетов и определений формата и жанра. И, как мы разобрались, 
формат и жанр – это два не взаимозаменяемых, а взаимозависимых и 
взаимно интегрированных понятия. По нашему глубокому убеждению, 
формат и жанр – это две стороны одной медали.  

Формат телепрограммФормат телепрограммФормат телепрограммФормат телепрограммы ы ы ы     
Рассматривая формат телепрограммы, следует подчеркнуть, что 

международной практикой данное понятие фиксируется следующим 
образом: «зарегистрированная оригинальная версия фильма/программы, 
тиражируемая по лицензии в другие страны с последующей адаптацией» 
(TV programme format). Иначе говоря, это – сочетание результатов интел-
лектуальной деятельности, которые составляют характерные свойства того 
или иного телевизионного продукта. В этой формулировке основным, на 
наш взгляд, является словосочетание «отличительные черты»: формат 
выделяется, в первую очередь, своей своеобразностью и специфичностью. 
Стоит констатировать, что в данном вопросе, впрочем, как и во всех зару-
бежных, четко вырисовывается финансовая составляющая определения. 

С другой стороны, в данном случае речь о понятии формата, 
расстраивающегося под углом зрения производителей. Что касается 
форматного телевидения, то здесь перво-наперво важна аудитория. По 
мнению производителей и продюсеров, формат – это залог коммерческого 
успеха. «Если мы, создавая и осуществляя коммуникацию, заинтересованы 
в ее эффективности, то возникновение понятия «формат» почти неизбежно. 
Мы строим коммуникацию по правилам, заранее известным нашему 
потребителю – зрителю, читателю, пользователю,– или согласовываем их с 
ним»,– размышляет Илья Ценципер (TV programme format). 
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Как нам кажется, наиболее удачная дефиниция формата предлагается 
И. Н. Кемарской «система договоренностей со зрителем каждой конкрет-
ной программы, то, что делает ее уникальной, не похожей на другие и 
похожей в каждом выпуске на саму себя».. Об этом она размышляет в своей 
научной статье «Формат и телесценарий» (Кемарская, 2009: 40). Ценност-
ная значимость данной формулировки заключается в том, что в ней учиты-
ваются важнейшие особенности формата: его специфичность относительно 
внешней среды, постоянство (уточним: относительное постоянство) по 
отношению к себе самому, соответствие ожиданиям и потребностям массо-
вой аудитории. 

Обратимся к определению понятия В. А. Сухаревой, по версии 
которой объемность и многокомпонентность понятия «формат» принуж-
дает рассматривать его в качестве маркетингового, социологического, эко-
номического, музыкального и… кулинарного термина.  

По отношению к маркетингу, по ее мнению, формат должен быть 
нацелен «на попадание в инсайт потребителя». Причем, чем четче данное 
попадание, тем гарантирование успех формата. Социология же рассматри-
вает формат вместе с закрепленной за ней аудиторией, которую он намере-
вается привлекать и удерживать. Форматный телепродукт создается с 
учетом предпочтения отдельного человека, и здесь основная задача – 
просчёт бессознательного. Важным становится определение социодемогра-
фических характеристик аудитории, составление ее психологического 
портрета, изучения ее основных потребностей и установок. По экономи-
ческим соображениям, каждый формат имеет свою стоимость. Здесь 
вырисовывается простая схема: целью становится создание телепродукта, 
который впоследствии сможет привлечь массовую аудиторию, которая 
будет интересна рекламодателю. В тех странах, где стабильная экономика, 
по утверждению В. А. Сухаревой, форматный шаблон запускается без 
особого на то риска: в итоге, предполагаемая часть аудитории обязательно 
будет привлечена. В других же условиях с форматной экономикой намного 
сложнее, ведь четко просчитать аудиторию, которую сможет привлекать 
определенный телеканал, считается почти невозможным. Что касается 
формата как музыкального термина все предельно ясно: им определяется 
набор музыкальных направлений. А что касается относительно формата 
как кулинарного термина, то В. А. Сухарева выдвигает сравнение с 
успешным программным директором и искусным кулинаром, «который, 
зная базовый набор ингредиентов, может добавить нечто свое и сделать 
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ресторан особо посещаемым». Об этом она пишет в своей статье «Что такое 
формат? Или искусство массовой кулинарии» в Вестнике Московского 
университета (Сухарева, 2010: 75). 

    
ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение    

Наше исследование показало, что понятие «формат» разными экспер-
тами трактуется по-разному, кроме этого, мы выявили, каких форматов не 
хватает на современном армянском телевидении. Развитие современного 
телевидения, с одной стороны, предполагает общее развитие, когда в 
рамках одного канала становится возможным удовлетворить информа-
ционные, познавательно-гнеосеологические, художественные, эстети-
ческие, спортивные потребности индивидуума. Сегодня аудитория хорошо 
знает, какое телевидение может удовлетворить её потребности. Одно – 
информационное, другое – аналитическое, третье, скажем, музыкальное. И 
так далее.  

По мнению док. филол. н., профессора С. С. Ерицяна, на сегодняшний 
день хватает или нет специальных каналов, направленных на детей, 
юношей и девушек, на их когнитивные и познавательные проблемы. 
Понятно, что частника не интересуют эти направления, поскольку они не 
являются рекламоприносящими, или реклама не предпочтительна или 
запрещена в подобных передачах. Конечно, трудно обеспечить жизне-
деятельность телеканалов такого формата. (Интервью с Ерицяном. 
Приложение: 8). 

Профессор С. С. Ерицян также отмечает, что в ближайшее время в 
Армении будет очень трудно иметь телеканал спортивного формата. В 
этом плане в российском эфире осмеливаются и идут на создание 
охотничьих, туристических каналов. Что и говорить, каналы темати-
ческого формата нуждаются в предварительных инвестициях. Здесь могут 
смешивать карты традиционного телевидения интернет-эфир, с его фор-
матными подходами к ним. 

 
ВыводыВыводыВыводыВыводы    

Таким образом, проанализировав и обобщив вышепредставленные 
определения, мы сконструировали наиболее часто встречающиеся трак-
товки «формата». Ниже представляем их: 

▪ формат как стандарт, эталон, соответствие тем или иным концеп-
циям и канонам; 
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▪ формат как замысел СМИ; совокупность идей, перетранслируемых 
через это СМИ; 

▪ формат как характерный, устойчивый вид контента; 
▪ формат как гарант коммерческого успеха, способ привлечь опреде-
ленную массовую аудиторию; 

▪ формат как нечто, что обеспечивает тесную связь с потребителем; 
▪ формат как набор своеобразных, уникальных черт, которые 
отличают тот или иной телепродукт от других, подобных ему; 

▪ формат как набор определенных ограничений. 
Главными составляющими, которые определяют формат телевизион-

ного канала, считается концепция телеканала, его направленность, тема-
тика, форма подачи материала, своя конкретная аудитория, стиль вещания, 
манера работы ведущих и пр. 

Основываясь на проанализированную информацию, проведение 
экспертных опросов и исследований, постараемся дать формулировку 
определения понятия «формат телеканала». Таким образом, формат 
телеканала – это единство параметров, которые определяют структуру 
телеканала, его содержательную основу и характерные черты его подачи 
той или иной группе аудитории, а также выделяют его (телеканал) из ряда 
ему подобных. 
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««««Հեռուստաալիքի ձևաչափՀեռուստաալիքի ձևաչափՀեռուստաալիքի ձևաչափՀեռուստաալիքի ձևաչափ»»»»....    հասկացությհասկացությհասկացությհասկացությաաաանննն    բնորոշումըբնորոշումըբնորոշումըբնորոշումը, , , ,     
հիմնական հատկությունները և հիմնական հատկությունները և հիմնական հատկությունները և հիմնական հատկությունները և բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչները ները ները ները     

((((ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)    
    

Էմինե ՌուխկյանԷմինե ՌուխկյանԷմինե ՌուխկյանԷմինե Ռուխկյան    
ԱԱԱԱմփոփում մփոփում մփոփում մփոփում     

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հեռուստաալիքի ձևաչափ, ժանր, ժամանա-
կակից հեռուստատեսություն, լրատվական արտադրանք, զանգվածային 
լրատվամիջոցներ     

Ըստ որոշ հետազոտողների` կա համադրական նշանակություն, որը 
վերաբերում է բոլոր լրատվամիջոցներին, սակայն մեր կարծիքով, ինչ 
վերաբերում է հատուկ տեսակի լրատվական արտադրանքին, պետք է 
տալ այնպիսի բնորոշումներ, որոնք մեկնաբանվեն առավել մանրամաս-
նորեն, ինչպես նաև հաշվի առնվեն նրանց յուրահատկությունները և 
բնութագրերը։ Ոմանք էլ հակված են ուսումնասիրելու հեռուստատե-
սային ծրագրերը` առանց նկատիի առնելու հեռուստաալիքի ձևաչափը։  

Սույն հոդվածում մենք քննում ենք «հեռուստաալիքի ձևաչափ» հաս-
կացությունը, սահմանում ենք հիմնական հատկություններն և բաղադրա-
տարրերը։ 
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‘‘TV Channel Format’’: Definition of the Concept, Basic Properties and ‘‘TV Channel Format’’: Definition of the Concept, Basic Properties and ‘‘TV Channel Format’’: Definition of the Concept, Basic Properties and ‘‘TV Channel Format’’: Definition of the Concept, Basic Properties and 
Elements (on the Example of Modern Armenian TeleElements (on the Example of Modern Armenian TeleElements (on the Example of Modern Armenian TeleElements (on the Example of Modern Armenian Television)vision)vision)vision)    

    
Emine Rukhkyan  Emine Rukhkyan  Emine Rukhkyan  Emine Rukhkyan      

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: TV channel format, genre, modern television, media product, 

mass media 
On modern television, there is a vague concept of ‘‘TV channel format’’. 

Some researchers believe that there is a synthesized meaning that, in principle, 
applies to all media. But, in our opinion, such formulations should be disclosed 
in more detail with respect to a certain type of media product. Some are 
inclined to consider the format of a television program separately without 
justifying the category of “TV channel format”. We, in turn, will try to combine 
several elements into a coherent whole experience of the media industry, 
which has been developed in the field of formats, including the results of our 
expert survey to determine the formulation of the concept of “TV channel 
format”. 

In this scientific article, we give a definition of this concept, analyze its 
main properties and elements using the example of modern Armenian 
television. 
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ПриложениеПриложениеПриложениеПриложение    
Интервью с профессором, доктором филол. н. С.С. ЕрицяномИнтервью с профессором, доктором филол. н. С.С. ЕрицяномИнтервью с профессором, доктором филол. н. С.С. ЕрицяномИнтервью с профессором, доктором филол. н. С.С. Ерицяном    

 
1.1.1.1.    Какое определение «формату телеканала» Вы бы дали?Какое определение «формату телеканала» Вы бы дали?Какое определение «формату телеканала» Вы бы дали?Какое определение «формату телеканала» Вы бы дали?    
Формат телеканала должен быть, в первую очередь, содержательным, 

тематическим или особым направлением, которое может иметь телеканал. 
Предполагается, что канал общего формата будет включать несколько 
функциональных и тематических программ. А необходимость отдельного 
формата возникает из более широкого интереса аудитории или обществен-
ного звучания. К этому можно прибавить кулинарный или музыкальный 
форматы. К указанному могут прибавиться, скажем, жанровые, видовые 
подходы. 

 
2.2.2.2.    На сегодняшний день, на Ваш взгляд, каких форматов не хватает На сегодняшний день, на Ваш взгляд, каких форматов не хватает На сегодняшний день, на Ваш взгляд, каких форматов не хватает На сегодняшний день, на Ваш взгляд, каких форматов не хватает 

аудитаудитаудитаудитории?ории?ории?ории?    
Развитие современного телевидения, с одной стороны, предполагает 

общее развитие, когда в рамках одного канала становится возможным 
удовлетворить информационные, познавательно-гнеосеологические, 
художественные, эстетические, спортивные потребности индивидуума. 
Сегодня аудитория хорошо знает, какое телевидение может удовлетворить 
её потребности. Одно – информационное, другое – аналитическое, третье, 
скажем, музыкальное. И так далее. Сегодня, я думаю, не хватает или нет 
специальных каналов, направленных на детей, юношей и девушек, на их 
когнитивные и познавательные проблемы. Понятно, что частника не 
интересуют эти направления, поскольку они не являются рекламопри-
носящими, или реклама не предпочтительна или запрещена в подобных 
передачах. Конечно, трудно обеспечить жизнедеятельность телеканалов 
такого формата.  

Например, в Армении будет очень трудно в ближайшее время иметь 
телеканал спортивного формата. В этом плане в российском эфире 
осмеливаются и идут на создание охотничьих, туристических каналов. Что 
и говорить, каналы тематического формата нуждаются в предварительных 
инвестициях. Здесь могут смешивать карты традиционного телевидения 
интернет-эфир, с его форматными подходами к ним. 
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3.3.3.3.    Многие эксперты предполагают, что в большейМногие эксперты предполагают, что в большейМногие эксперты предполагают, что в большейМногие эксперты предполагают, что в большей̆    степени в степени в степени в степени в 
ближайшие гближайшие гближайшие гближайшие годы будет развиваться развлекательныеоды будет развиваться развлекательныеоды будет развиваться развлекательныеоды будет развиваться развлекательныӗ    сегмент. Вы согласны сегмент. Вы согласны сегмент. Вы согласны сегмент. Вы согласны 
с этим?с этим?с этим?с этим?    

Это очень трудно прогнозировать. Но не стоит забывать, что развлека-
тельные передачи всегда были неотделимы от развития телевидения. 
Другой вопрос, чего хочет общество в виде таких развлекательных передач, 
как “Women’s club” на телеканале «Шант» или же в виде подобных передач 
российского эфира. Развлекательные передачи не должны быть легкомыс-
ленными. Поэтому я не уверен, что в армянском сегменте могут иметь 
необходимое развитие развлекательные передачи. Не секрет также, что нет 
большого стремления к этому направлению. Наш эфир больше полити-
зирован. У них есть свои заказчики, а развлекательные передачи в этом 
плане не интересны, хотя политическая среда стремится не пропускать и их. 

 
4444....    Можно ли взять формат зарубежного телеканала, как это делается с Можно ли взять формат зарубежного телеканала, как это делается с Можно ли взять формат зарубежного телеканала, как это делается с Можно ли взять формат зарубежного телеканала, как это делается с 

программами, и перенести на нашу почву?программами, и перенести на нашу почву?программами, и перенести на нашу почву?программами, и перенести на нашу почву?    
Это очень естественное явление, поскольку международные телеви-

зионные форматы, как правило, более грамотны и влиятельны, чем многие 
местные. Просто нужно неоднократно прикинуть и только потом делать 
выбор. В этом плане самым большим упущением становится правильный 
выбор ведущих, в котором армянская телевизионная реальность не имеет 
успеха. Здесь важен выбор именно самих ведущих, потому что важнейшая 
роль в международных форматах-именно им принадлежит. Использование 
международного формата всегда желательно, поскольку изобретение 
велосипеда в этом случае не всегда оправдано. 

 
5.5.5.5.    Насколько формат телеканала Насколько формат телеканала Насколько формат телеканала Насколько формат телеканала ––––    статичное понятие? Нужно ли статичное понятие? Нужно ли статичное понятие? Нужно ли статичное понятие? Нужно ли 

четко придерживчетко придерживчетко придерживчетко придерживаться изначально выбранного формата или нужно аться изначально выбранного формата или нужно аться изначально выбранного формата или нужно аться изначально выбранного формата или нужно 
постоянно переформатироваться?постоянно переформатироваться?постоянно переформатироваться?постоянно переформатироваться?    

О формате заявляет телевидение и заботится, чтобы оно сохранилось в 
процессе деятельности. Если не ошибаюсь, все это даже фиксируется в 
свидетельстве о праве телекомпании. Иными словами, именно телеви-
дение определяет формат и направления своей деятельности. Это с одной 
стороны. С другой стороны, конечно, могут быть передачи на смежные 
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темы. Многое зависит и от журналистской находчивости и программной 
находчивости, при которой более целесообразно сохранять формальные 
границы, чем расширять их. В конечном счете, каждая телевизионная 
компания для телевизионного сезона устанавливает постоянные передачи, 
форматы, постоянные комплексы передач. Изменения могут быть, но в 
соответствии с форматом принятого им канала. Изменения могут быть 
внесены в связи с увеличением содержания эфира, привлечением теле-
ведущих и журналистов, в целом, с сетью передачи, поскольку каждое 
телевидение обеспечивает свое развитие на основе сформировавшихся 
традиций, накопленного опыта. 

 
6.6.6.6.    Как бы Вы определили формат ведущих армянских каналов?Как бы Вы определили формат ведущих армянских каналов?Как бы Вы определили формат ведущих армянских каналов?Как бы Вы определили формат ведущих армянских каналов?    
Армянские каналы в основном общего характера. Они, кажется, 

охватывают основные тематические направления. Пожалуй, в этом ряду 
выделяется канал «Армньюз», который провозгласил себя информацион-
ным и развивает это направление. Есть и другие форматные каналы, но 
трудно говорить об их самостоятельности и целостности. В них в основном 
старые и повторяющиеся материалы с записями, сделанными десятки лет 
назад. Так что, армянские каналы должны искать форматы, имеющие как 
можно большую аудиторию, с одной стороны, а с другой – обеспокоиться 
развитием каналов, имеющих общие форматы. 
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««««ԴիմակԴիմակԴիմակԴիմակ» » » » ևևևև    ««««խխխխամաճիկամաճիկամաճիկամաճիկ» » » » հասկացություններիհասկացություններիհասկացություններիհասկացությունների    արտահայտումըարտահայտումըարտահայտումըարտահայտումը    
Լուիջի Պիրանդելլոյի Լուիջի Պիրանդելլոյի Լուիջի Պիրանդելլոյի Լուիջի Պիրանդելլոյի ««««ՀՀՀՀենրիենրիենրիենրի    IVIVIVIV» » » » դրամայումդրամայումդրամայումդրամայում    

    
ԱնիԱնիԱնիԱնի    ՀամբաՀամբաՀամբաՀամբարձումյանրձումյանրձումյանրձումյան        

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . դրամատուրգիա, դիմակ, խամաճիկ, իտալա-

կան թատրոն, իմպրովիզ, ինքնության երկփեղկում 
 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

20-րդ դարում մի շարք դրամատուրգներ փորձում են գտնել թատե-
րական արտահայտչամիջոցների նոր եղանակներ: Նոր եղանակների 
փնտրման ճանապարհին հետաքրքիր էր նրանց հղումը հին թա-
տերական ձևերին, մասնավորապես, Կոմեդիա դել արտեին: Կոմեդիա 
դել արտեն (La Commedia dell’arte) իտալական մասնագիտացված թատ-
րոնի անվանումն է, որի անբաժան մասն էին կազմում դիմակները, մնջա-
խաղը, հանպատրաստից խաղ ենթադրող հատվածները1: Կոմեդիա դել 
արտեն թատերական այն հազվադեպ ձևերից էր, որը շեշտը դնում էր դի-
մակավորման, դերասանի մարմնի ճկունության վրա: 20-րդ դարը 
ուղենշային է դառնում այնքանով, որքանով որ այն թատրոնի այս 
տեսակը սկսում է դիտարկել որպես գեղագիտական կառույց, կերպարա-
կերտման հզոր միջոց և հենք թատերական մտքի ավանդների վերա-
իմաստավորման համար2: Պիրանդելլոյի յուրահատկությունը որպես 
հեղինակ կայանում է նրանում, որ վերցնելով ազգային ավանդույթից 
եկող տարրերը` նա դրանք զուգակցում է մոդեռնիզմի տարրերի հետ` 
ընդլայնելով դիմակի սեմանտիկ դաշտը, առավել լայն ընդգրում տալով 
իմպրովիզին, և օգտագործում եվրոպական բեմից եկող դերասանական 
վարպետության տեսլականը:  

Հոդվածագրի նպատակն է ցույցադրել «դիմակ» և «խամաճիկ» հաս-
կացությունների արտահայտումը «Հենրի IV-ը» դրամայում, և թե ինչպես 
է հեղինակը կիրառում սույն եզրույթները հերոսի ինքնության դրաման 
ցուցադրելու համար: Մեթոդներից նախապատվություն է տրվել պատ-
մահամեմատականին: 

                                                                 
1 Rudlin J., Commedia Dell’Arte: An Actor’s Handbook, England, 2002, p. 25: 
2 Молодцова М. Комедия дель арте (История и современная судьба). Ленинград, 

1990, 155 с. 
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Պիեսի ընդհանուր բնութագիրըՊիեսի ընդհանուր բնութագիրըՊիեսի ընդհանուր բնութագիրըՊիեսի ընդհանուր բնութագիրը    

«Հենրի IV-ը» որպես դրամա չափազանց բազմաշերտ է: Անգամ 
Կոմեդիա դել արտեից բխող առնչություններն այստեղ դրսևորվում են 
բազմաշերտությամբ` հարաբերվելով հերոսի ներքին ճգնաժամի հետ: 

Ընդհանրություններից առաջինը և եթե ոչ ամենագլխավորը դիմակի 
հասկացությունն է: Դիմակի գաղափարը որպես այդպիսին շղթայի նման 
անցնում է Պիրանդելլոյի մեկ պիեսից մյուցը, սակայն իմաստային ամե-
նալայն ընդգրկումը այն ստանում է «Վեց պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս» 
(1921) և «Հենրի IV» (1921) պիեսներում:  

Սույն հոդվածում առավել հանգամանալից կկենտրոնանք «Հենրի 
IV»-ում դիմակի կոնցեպտի վրա, քանզի դիմակը «Հենրի IV»-ում օբսո-
լյուտ կերպով է ռեալիզացվում3: Պիրանդելլոն կարելի է ասել, օգտագոր-
ծում է դիմակի ողջ պոտենցիալը իր պիեսում: Օրինակ, եթե «Վեց պերսո-
նաժ հեղինակ որոնելիս» պիեսում առաջին պլանում է իմպրովիզի իմի-
տացիան և հերոս-կերպարների ինքնության որոնումը, ապա Հենրի IV-
ում այս երկուսի գործառույթները գլխիվայր շրջվում են: Առաջին պլա-
նում հայտվում է հերոսի ինքնության դրաման, իսկ երկրորդում խաղար-
կային ձևերը: Ինքնության դրամայի բացահայտումը իր հերթին Պիրան-
դելլոն իրականացնում է «դիմակ» և «դիմակահանդես» հասկացություն-
ների օգնությամբ: 

Ըստ սյուժեի` Հենրի IV-ը, ով գլխավոր հերոսն է, երևակայում է իրեն 
որպես 11-րդ դարի գերմանական կայսր (Հենրի IV-ը Գերմանական 
արքա էր, Սալիսյան դինաստյայից (Օրլանդո. «Մեծ և ողբերգական 
արքա»4), երբ դիմակահանդեսի ժամանակ դժբախտ պատահարի 
հետևանքով ընկնում է ձիուց և ստանում է ուղեղի վնասվածք:  

Կերպարակերտումը ընթանում է երկու ուղղությամբ: Մի կողմում 
Հենրիի ընտանիքի դերակատարներն են, որոնք, ստանձնելով պատմա-
կան ֆիգուրների դերեր, փորձում են վերջինիս դուրս հանել տվյալ դրու-
թյունից և Հենրին՝ մյուս կողմից: Հերոսների առաջին իսկ խոսակցությու-
նից պարզ է դառնում, որ գործ ենք ունենալու դիմակահանդեսի հետ: 
Անգամ Հենրիի խելագարության սկիզբն է դիմակահանդեսային խրախ-
ճանքից սկսվում, երբ Մատիլդան առաջարկում է, որ դիմակահանդեսի 

                                                                 
3 Dina Nabil Abdel Rahman Ibrahim, Luigi Pirandello’s Contribution to Modern 

Theatre: A Study of Six Characters in Search of an Author and Henry IV, Anexandria, 
2015, p. 22. 

4 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 5. 
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ընթացքում հերոսներն ընտրեն իրենց համար հայտնի պատմական ֆի-
գուրների դերեր և հագուստներ: Ընտրելով այս երկուսը` հերոսների 
սկզբնական դիմակահանդեսային խրախճանքը վերանում է, և վերջին-
ներս հայտնվում են «կյանքի դիմակահանդեսում»: Հագուստն իր հերթին 
հանդես է գալիս որպես նոր ինքնությունը արտահայտող գործիք: Նրա 
գործառույթը նույնանում է դիմակի գործառույթին (Լանդոլֆո. «Մի ան-
հանգստացեք, նա (Հենրին) չի հիշում դեմքերը, նա ավելի շատ նայում է 
հագուստին, քան մարդու դեմքին»5):      

Միևնույն ժամանակ Պիրանդելլոն ցանկանում էր օգտագործել նաև 
իրական դիմակներ: Կողմ լինելով իրական դիմակի օգտագործմանը` 
շատ հաճախ իր բեմադրություններում սահմանափակվում է ոճավորված 
դիմահարդարման և լուսային էֆեկտների օգտագործմամբ: Սա գուցե և 
ավանդույթը առավել ներքին-հոգեբանական տիրույթ փոխանցելու ցան-
կությունից էր. «Դիմակը վերջինիս տրամադրում էր իրական սիմվոլ 
պատրանքի և իրականության բախման համար, որն իր պիեսների կենտ-
րոնական խնդիրն էր: Դիմակները վերջինիս համար և պաշտպանողա-
կան էին, և ապակառուցողական, և նրանք ծառայում էին որպես մետա-
ֆորներ, ինչպես նաև թատերական միջոցներ»6: Սրանից կարելի է 
ենթադրել, որ Պիրանդելլոյի համար դիմակը նախ և առաջ ներքին 
խնդիրների արտահայտման միջոց է:  

 
Դիմակի գործառույթներըԴիմակի գործառույթներըԴիմակի գործառույթներըԴիմակի գործառույթները    

Դիմակը, հենց որպես օբյեկտ, ունի հետաքրքիր երկակի գործա-
ռույթ` կոծկող և բացահայտող, որոնց վրա ուշադրություն է դարձնում 
հեղինակը: Այս երկու հատկանիշները արտահայտվում են «Հենրի IV»-
ում, ընդ որում եթե բացահայտումը Կոմեդիա դել արտեից եկող արձա-
գանքի արդյունքն էր (Կոմեդիա դել արտեում կերպարների հիմնական 
գործառույթը հասկանալի էր դառնում դիմակների օգնությամբ, որոնք 
ունեին ֆիքսված ձևեր), ապա քողարկումը մոդեռն մտքի ազդեցության 
արդյունք էր:       

Մոդեռն գիտակցության մեջ, դիմակի առաջնային գործառույթը դառ-
նում է քողարկումը, և դա մեծապես կապվում է հասարակական և անձ-
նային նորմերի, սպասելիքների անհամատեղելիության հետ: Մարդկային 

                                                                 
5 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 7. 
6 Fisher J., An Author in Search of Characters: Pirandello and Commedia dell’arte, 

Modern Drama, Canada, 1992, p. 550. 
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աշխարհընկալումը հաճախ չի համապատասխանում հասարակության 
թելադրած կանոններին, ինչի հետևանքով էլ անձի ներսում հակասու-
թյուն է իհայտ գալիս, որի հիմնական լուծումը կամ հաղթահարումը 
անձը տեսնում է դիմակավորման մեջ:  

Պիրանդելլոյի, որպես մոդեռն հեղինակի յուրահատկությունը, դիմա-
կի այս երկու մոտեցումների համադրումն է: Դիմակն իր հերթին դառնում 
է ինքնության կերտման գործիք, իսկ հայտնվելով կրողի դեմքին` ինքնու-
թյուն: Այդ ինքնությունն իր հերթին կարող է լինել կեղծ կամ իրական, ինչը 
որոշվում է դիմակը կրող անձի կողմից: Եթե վերջինս, կրելով դիմակ, 
հավատում է դիմակի տված ինքնության ճշմարտացիությանը, ապա 
ենթագիտակցական մակարդակում տեղի է ունենում դիմակակրի ինքնու-
թյունների տարալուծում կամ իդենտիֆիկացում, այսինքն` տվյալ պարա-
գայում դիմակակիրը չի զգում որևէ տարբերություն իր իրական «Ես»-ի և 
իդենտֆիկացված «Ես»-ի` դիմակի միջև, ինչպես Հենրիի պարագայում 
տեղի է ունենում պիեսի սկզբում: Փոխարենը, եթե դիմակ կրելու պա-
հանջը գալիս է գիտակցությունից, ապա այստեղ ինքնությունների նույ-
նացում տեղի չի ունենում, ինչպես Հենրիի շրջապատի պարագայում:  

Բոլոր կերպարները բացի Հենրիից ունեն երկակի ինքնություն և դրա 
համար էլ երկու անուն: Փոխարենը, Հենրին ունի միայն մեկ անուն` կեր-
պարի անվանումը և իր իրական անունը երբեք չի ասվում: Ի տարբերու-
թյուն մնացյալ կերպարների, Հենրին չի խաղում Հենրի IV-րդի դերը, 
քանզի դա նրա ինքնությունն է, տեղի է ունեցել ինքնության և կերպարի 
տարրալուծում, այդ է պատճառը, որ նա կարողանում է զգալ մնացածի 
խաղը (քանզի տվյալ պարագայում կերպար-ինքնություն տարալուծում 
չկա), բայց չի կարողանում տեսնել իր խաղը, քանզի դա վաղուց արդեն 
խաղ չէ իր համար, դա իր կյանքն է. «Հետաքրքրաշարժն այն է, որ որպես 
կերպար, չնայած խենթ լինելուն, նա միակ է պիեսում, ով ունի ֆիքսված 
ինքնություն, որը պարադոքսորեն ցուցադրում է վերջինիս իրական 
կերպար լինելը և կանխում է վերջինիս` երկակի ինքնությունների միջև 
տատանվելուց»7, (Մատիլդա. «Ես երբեք չեմ մոռանա այդ տեսարանը, մեր 
բոլոր հիմար, աղավաղված դեմքերը դիմակների ետևում իր ահավոր 
դիմակի առջև, որն արդեն դիմակ չէր, այլ խելագարություն»8):  

Չնայած խելագարության դրսևորմանը՝ Հենրին միշտ ուշադրության 
                                                                 

7 Dina Nabil Abdel Rahman Ibrahim, Luigi Pirandello’s Contribution to Modern 
Theatre: A Study of Six Characters in Search of an Author and Henry IV, Anexandria, 
2015, p. 22. 

8 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 8 
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տակ է պահում միջավայրին և հիմարեցնում նրանց. «Դժբախտ, վախե-
ցած ծաղրածուներ: Եվ դուք (դիմելով սպասավորներին) զարմացած եք, 
որ ես հիմա պատռում եմ նրանց ծիծաղելի դիմակները, կարծես դա ես 
չէի, ով այնպես արեց, որ նրանք դիմակավորվեն` բավարարելով իմ` 
խելագարի դեր կատարելու ցանկությունը»9: Փոխարենը, առաջին արա-
րում, ստեղծվում է տպավորություն, թե իրական մոլորյալները մնացյալ 
կերպարներն են, որոնք ողջ ընթացքում քննարկում են իրենց հանձն 
առած դերերը, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ դիմակներ` Հենրի IV-ի ստեղ-
ծած իրականության մեջ հանդես գալու համար:  

Սրա հետ մեկտեղ, Հենրիի շրջապատը օգտագործում է դիմակներ 
զուտ որպես քողարկման միջոցներ Հենրիին օգնելու համար, բայց նրանք 
չեն հավատում իրենց ստանձնած դերերի իրական լինելուն. «Մենք ձևն 
ենք և մեզ պակասում է բովանդակությունը <…> Մենք ավելի վատ կացու-
թյան մեջ ենք, քան Հենրի IV-ի իրական գաղտնի խորհրդատուներն են 
եղել <…> Նրանց համար դա խաղ չէր, դա կյանք էր»10, (Բժիշկ. «Եվ ահա 
իր սուր և խորաթափանց զառանցանքում նա միանգամից զգաց տարբե-
րությունը իր և մեր կերպարների միջև առկա տարբերությունը, այն, որ 
մեր կերպարներում մի բան կեղծ է»11): Մնացյալ կերպարների դրաման 
սեփական ինքնությունը գիտակցված մի կողմ դնելու մեջ է: 
Դիմակը թաքցնում է մարդու դեմքը, հատկապես, երբ ցանկանում է խու-
սափել որոշակի անօգուտ պարտավորություններից. «Հենրին, չնայած 
դառնում է խելագար և խաղում է խելագարի դեր, դա նրա միակ լուծումն 
է ունենալու անմահ հոգի, որը ոչ թե նրա, այլ իրական Henry IV-ին է: 
Հետևաբար, Հենրին որոնում է կերպարի կայունությունը և հավերժու-
թյունը, այլ ոչ թե մարդկային կյանքի կարճատև պատրանքը»12 Հենրի. 
«Մեզանից ոչ ոք չի խաբում և չի ձևացնում: Ավելին, մենք ինքնակամ ենք 
կրում մեր կողմից հնարված դիմակները <…> Մենք շարունակում ենք 
ամուր կառչել մեր դիմակից, ինչպես ծերունին, ով ներկում է իր մազերը 
<…> Դուք ներկում եք նրանց ոչ նրա համար, որ խաբեք ուրիշներին կամ 
ինքներդ ձեզ. դուք ցանկանում եք մի փոքր, քիչ-քիչ փոխել Ձեր հայելային 
արտացոլանքը» 13: Պիրանդելլոյի հերոսը հակված է դեպի իր սեփական 
«Ես»-ը: Այլ հարց է, որ իտալացի դրամատուրգի պիեսներում հերոսների` 

                                                                 
9 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 61. 
10 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 7 
11 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 22. 
12 Guglielminetti Marziano, Pirandello,Salerno, 2006, p.128. 
13 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 27. 
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սեփական «Ես»-ի փնտրտուքը ունենում է դրամատիկ վերջաբան. 
«…հերոսը փորձում է «վերադառնալ դեպի մարդը», ձգտում է հաղթահա-
րել իր մեջ «օտարված մարդուն» և ունակ չէ դա անել14, «Վեց պերսոնաժ-
ները իրենց տեսակով ֆանտոմներ են, «մերժվածներ», ովքեր գիտեն, որ 
կարող են ռեալիզացվել լոկ լինելով գեղարվեստական կերպարների 
մարմնավորումներ: «Մերժված» Հենրի IV-րդի համար խաղը միակ եղա-
նակն է պահպանելու ինքն իրեն: Արքա-ծաղրածուի բազմակողմանիորեն 
տառապող կերպարը գոյատևման խաղ-պայքարի արդյունք է »15: Որո-
նելով ժամանակ և տարածություն գոյություն ունենալու համար` Հենրին 
հայտնվում է հավերժական դիմակահանդեսում. իր դիմակը, պալատը, 
հագուստները և նոր փոխառված ինքնությունը: 

Խամաճիկի բնույթըԽամաճիկի բնույթըԽամաճիկի բնույթըԽամաճիկի բնույթը    

Պիեսում Պիրանդելլոն կիրառում է նաև «Խամաճիկ» հասկացու-
թյունը: Այս տեսանկյունից հատկանշական է Էդվարդ Կրեյգի մոտեցումը 
Կոմեդիա դել արտեի ավանդույթին և վերջինից Պիրանդելլոյի կրած ազդե-
ցությունը: Կրեյգը կարծում էր, որ չկա այնպիսի հասկացողություն, ինչ-
պիսին հանճարեղ դերասանն է: Դրա փոխարեն նա մեծ կարևորություն է 
տալիս ռեժիսիորի աշխատանքին: Ըստ վերջինիս` դերասանը լավն է 
այնքանով, որքանով որ նա կարողանում է յուրացնել բեմական տեխ-
նիկայի ձևերը, որոնք թելադրվում են ռեժիսիորի կողմից: Այլ կերպ ասած` 
դերասանը Կրեյգի թատրոնում դառնում է խամաճիկ ռեժիսիորի ձեռքում16: 
Միևնույն տեսլականը մենք տեսնում ենք Պիրանդելլոյի թատրոնում: 

Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Ջեյմս Ֆիշերը, Պիրանդելլոն 
տեսնում է հեղինակին, ավելի քան դերասանին, որպես իրական թատե-
րական ստեղծագործող (theatrical creator), չնայած իր այն համոզմանը, որ 
բազմաթիվ վատ դերեր հաջողվել են շնորհիվ դերասանական աշխա-
տանքի17: Ավելին, Պիրանդելլոն գլխավոր հերոսին դարձնում է հեղինակ 
և «բեմադրող» հետագա իրադարձությունների զարգացման կոնտեքս-
տում: Այն ֆունկցիան, որը «Վեց պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս պիեսում» 
դրվում է հեղինակի վրա, «Հենրի IV»-ում այդ գործառույթի կրողը հենց 

                                                                 
14 Зингерман Б., Очерки истории драмы 20 века., Москва, 1979, с. 213. 
15 Джурова Т., Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова., Санкт-

Петербург, 2010, c. 158. 
16 Craig, E. G. On the Art of the Theater, London, 1924, p. 11. 
17 Fisher J., An Author in Search of Characters: Pirandello and Commedia dell'arte, 

Modern Drama, Canada, 1992, p. 498. 
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ինքն է` գլխավոր հերոսը, ով դառնում է կերպարների հետագա գործո-
ղությունների հեղինակը: Անգիտակցորեն նա դառնում է դերաբաշխող 
մնացյալ կերպարների համար, քանզի կերպարները` մտնելով իր իրա-
կանություն, որն իր հերթին նույնանում է բեմին, դառնում են «խամաճիկ-
ներ» Հենրիի «ներկայացման» մեջ, յուրաքանչյուրն ունի իր կաղապար-
ված դերը (նաժիշտ, խորհրդական, քահանա), հետևում է սխեմայի. 
«…Մենք ապրում ենք այստեղ, այս հրաշալի պալատում, դիմակավոր-
ված… ինչի համար: Որպեսզի ոչինչ չանենք… Մենք իսկապես խամա-
ճիկներ ենք` կախված պատից (դերասան-խամաճիկ զուգահեռը` Կրեյգ), 
սպասում ենք, որպեսզի մեկը մեզ վերցնի, ստիպի շարժվել և ասել մի 
քանի բառ <…> Մենք կկապենք քո ձգանները և քեզ կարգի կբերենք, ինչ-
պես ամենաընդունակ և կատարյալ խամաճիկի»18:    

Հենրին որպես կերպար, թերևս ամենաբազմաշերտն է Պիրանդելլոյի 
բոլոր կերպարներից: Նրա գործառույթների դաշտը ամենաընդգրկունն է: 
Հենրին միաժամանակ կրում է պիեսի հեղինակի և գլխավոր հերոսի գոր-
ծառույթները: Ընդ որում, երկու դեպքում էլ նա իրավիճակը տեղափոխում 
է թատրոնից դեպի իրական կյանքի տիրույթ (Լանդոլֆո. «Խնդիրը արդեն 
դերերի մեջ չէ <…> Իրական ողբերգություն է խաղարկվում այստեղ»19):  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Պիրանդելլոյի գլխավոր նպատակներից մեկն էր վերացնել սահմանը 
հանդիսատեի և դերասանի միջև` թույլ տալով վերջիններիս զգալու կեր-
պարների ողջ դրաման և ապրելու կատարսիս: Դրա համար նա կիրա-
ռում է թատերական այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, որոնք առավելա-
գույնս վերացնում են այդ պատնեշը: Հեղինակն իր դրամաներում, մաս-
նավորապես, «Հենրի IV»-ում, օգտագործելով «դիմակ» և «խամաճիկ» 
հասկացությունները, դրանք դարձնում է միջոց` ցուցադրելու հերոսների 
հոգեկան երկփեղկվածությունը և անկարողությունը, միաժամանակ ցան-
կանալով ցուցադրել 20-րդ դարի մարդու հոգեկան ճգնաժամը՝ նա նորա-
րության է ենթարկում սույն հասկացությունները, սակայն խնդրի բնույթը 
մնում է նույնը. երկփեղկված իրավիճակների օգնությամբ ներկայացնել 
հերոսների կարգավիճակների անելանելիությունը: Կերպարների ներքին 
որակները բացահայտվում են դիմակավորման և դիմակազերծման 
միջոցով, իսկ «խամաճիկացումը» դառնում է այն միջոցը, որով մնացյալ 
կերպարները հարաբերվում են Հենրիին: 

                                                                 
18 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 8. 
19 Pirandello L., Enrico IV, England, 2015, p. 12. 
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Выражение концептов Выражение концептов Выражение концептов Выражение концептов ««««МаскаМаскаМаскаМаска»»»»    и и и и ««««МарионеткаМарионеткаМарионеткаМарионетка»»»»    в драмев драмев драмев драме    
Луиджи Пиранделло Луиджи Пиранделло Луиджи Пиранделло Луиджи Пиранделло ««««Генри IVГенри IVГенри IVГенри IV»»»»  

    
Ани АмбарцумянАни АмбарцумянАни АмбарцумянАни Амбарцумян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: драматургия, маска, марионетка, итальянский театр, 

импровизация, дихотомия личности 
Комедия дель арте (La Commedia dell'arte) – название итальянского 

профессионального театра, который включает в себя маски, пантомиму, 
импровизацию. 

Комедия дель арте была одной из немногих театральных форм, в 
которой особое внимание уделялось маскам, актерской импровизации и 
гибкости тела. Это основные компоненты, привлекающие внимание 
драматургов 20-го века. Художники 20-го века стали рассматривать ее как 
эстетическую структуру, мощное средство образности, основу для 
переосмысления вкладов театральной мысли.  

Основная цель статьи – сформулировать концепции “марионетки” и 
“маски”, выраженные в комедии дель арте и в драме Луиджи Пиранделло 
“Генрих IV”. В то же время была предпринята попытка проанализировать 
эти концепции с точки зрения выражения внутреннего кризиса героев, 
показать их душевные переживания, их проявления в контексте театра 
масок и марионеток. 
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Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet” Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet” Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet” Expression of the Concepts of “Mask” and “Puppet”     
in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”in Luigi Pirandello’s Drama “Henry IV”    

 
Ani HambardzumyanAni HambardzumyanAni HambardzumyanAni Hambardzumyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: dramaturgy, mask, puppet, Italian theater, improvisation, 

dichotomy of identity 
La Commedia dell’arte is the name of an Italian professional theater, 

which includes masks, pantomime and improvisation. 
La Commedia dell’arte was one of the few theatrical forms to attach 

profound importance to masks, actor’s improvisation and body. These are the 
main components attracting the attention of 20th century playwrights. The 20th 
century artists began to see it as an aesthetic structure, a powerful means of 
imagery, a basis for reinterpreting the contributions of theatrical thought.  

The main purpose of the article is to formulate the concepts of “puppet” 
and “mask” expressed in La Commedia dell’arte and in the drama of Luigi 
Pirandello “Henry IV”. At the same time, an attempt was made to analyze these 
concepts in terms of expressing the internal crisis of the characters, to show 
their emotional experience, their manifestations in the context of mask and 
puppet theater. 
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««««ՄասյացՄասյացՄասյացՄասյաց    աղավնիաղավնիաղավնիաղավնի» » » » պարբերականըպարբերականըպարբերականըպարբերականը    ԻտալիայիԻտալիայիԻտալիայիԻտալիայի    միավորմանմիավորմանմիավորմանմիավորման    
համարհամարհամարհամար    մղած մղած մղած մղած պայքարումպայքարումպայքարումպայքարում    ՎիկտորՎիկտորՎիկտորՎիկտոր    ԷմմանուիլԷմմանուիլԷմմանուիլԷմմանուիլ    IIIIIIII----իիիի    դերիդերիդերիդերի    մասինմասինմասինմասին    

ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Իտալիա, պատերազմ, ազատություն, 
անկախություն, միավորում, Հռոմ, թագավորություն, հայրենասեր 

    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

XIX դարի երկրորդ կեսի իտալական ազգային ազատագրական պայ-
քարն ավստրիական տիրապետության դեմ եվրոպական քաղաքական 
կյանքի և միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն իրադարձու-
թյուններից էր: Իտալական Ռիսորջիմենտոն նպատակ էր հետապնդում 
թոթափել օտարի բռնակալությունը, ձեռք բերել անկախություն և կազմա-
կերպել միասնական Իտալական պետություն: Այդ պայքարն արժանացել 
է ժամանակի հայ հասարակական մտքի, հատկապես պարբերական 
մամուլի լուրջ ուշադրությանը: Իտալական Ռիսորջիմենտոյով առանձ-
նապես ոգևորված էր արևմտահայ մամուլը, որի դեմոկրատական հո-
սանքը ներկայացնող պարբերականները եվրոպական ժողովուրդների, 
այդ թվում՝ իտալացիների պայքարի հաղթանակի հետ կապում էին 
արևմտահայության ազատագրության հեռանկարը: Իտալական հայրե-
նասիրական պայքարի նկատմամբ անտարբեր չէին նաև ռուսահայ պար-
բերականները, որոնց դիրքորոշումը հայ պատմագրության մեջ քիչ 
լուսաբանված հարցերից է: Դրան նվիրված են, մասնավորապես, տողե-
րիս հեղինակի ուսումնասիրությունները1: 

 
««««Մասյաց աղավնիՄասյաց աղավնիՄասյաց աղավնիՄասյաց աղավնի» » » » ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ IIIIIIII----ի դերի մասինի դերի մասինի դերի մասինի դերի մասին    

Ռուսահայ պարբերականներից իտալական ազատագրական պայ-
քարի մի շարք հարցերի առավել հանգամանորեն անդրադարձել է հատ-
կապես 1860-1865 թթ. Թեոդոսիայում լույս տեսնող «Մասյաց աղավնի» 
ամսագիրը: Հայ պարբերական մամուլի պատմության մեջ ուրույն տեղ 
ունեցող այս ամսագիրը հրապարակում էր արևելահայ ազգային պահ-
պանողական հոսանքի կարկառուն դեմքերից Գաբրիել վարդապետ 

                                                                 
1 Տե՛ս Ֆ. Մովսիսյան. Ռուսահայ պարբերական մամուլը XIX դարի իտալական 

ազգային-ազատագրական պայքարի մասին // «Պատմություն և մշակույթ». 2020, 
№ 2, էջ 50-68, նույնի՝ «Մասյաց աղավնի» ամսագիրը Իտալիայի միավորման 
մասին // «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, № 3, էջ 75-98: 
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Այվազովսկին (1812-1880): Նա հայ հասարակական մտքի պատմության 
մեջ իտալական ազատագրական պայքարի լավագույն գիտակներից էր, 
որը, առաջիններից մեկը լինելով, այդ խնդրին անդրադարձել է 1848 թ. 
մայիսին իր խմբագրած «Բազմավեպ» հանդեսում: «Վենետիկ քաղաքին 
նոր ազատությունը» հոդվածում որպես իրադարձությունների անմիջա-
կան ականատես՝ Գ. վրդ. Այվազովսկին պատմում է «խաղաղասեր ու բա-
րեսիրտ» իտալացիների «ազատության համառոտ պատմությանը»: Նա 
իտալացիների ոտքի ելենելու գլխավոր պատճառը համարում է նրանց 
«մեծամեծ դժգոհությունը Ավստրիական կայսրության վարած քաղաքա-
կանությունից, իսկ գլխավոր նպատակը՝ «մէկ ազգ մէկ ինքնագլուխ 
ազատ երկիր մը ձևանալ կը ջանային»2: Ճիշտ ներկայացնելով իտալացի-
ների պայքարի նպատակը3 Գ. վրդ. Այվազովսկին ցավով պատմում է, որ 
վենետիկցիների պայքարն «առանց տրտմության չվերջացավ», ու նրանք 
պարտություն կրեցին: Ավստրիական տիրապետության տակ գտնվող 
Վենետիկում հրատարակվող Մխիթարյան միաբանների «Բազմավեպը», 
բնականաբար, չէր կարող ազատ ու անկաշկանդ դրսևորել իր դիրքորո-
շումը վենետիկցիների ազատատենչության նկատմամբ: Այդ իսկ պատ-
ճառով Գ. վրդ. Այվազովսկին, այլևս չանդրադարձավ իտալացիների 
հետագա պայքարին, գերադասելով «իբրև օտար ու բարեկամ տերութեան 
հաւատարիմ հպատակք… ասկեց ետքն ալ պատկառելի ու սիրելի մնանք 
այս հիւրընկալ երկիրներին յեղափոխութեանցը մէջ»4: Նա հավատարիմ 
մնաց Մխիթարյանների այս պատգամին, պահպանեց նրանց «բռնած 
ուղղությունը», որը միշտ կաշկանդում էր իր «հեղինակների գրիչը, միշտ 
արգելք է եղել նոցա ազատ և բազմակողմանի զարգացմանը»5: 

1849 թ. սկզբին Գ. վրդ. Այվազովսկին հրաժարվեց «Բազմավեպի» 
խմբագրությունից, իսկ 1855 թ. հեռացավ Մխիթարյան միաբանությունից: 
Հետագայում՝ Փարիզում, այնուհետև՝ Թեոդոսիայում հրատարակած 
«Մասյաց աղավնի» ամսագրում նա շարունակեց անդրադառնալ իտալա-
կան խնդրին: 1859 թ. ապրիլին, երբ իտալացիներն անկախության և ազա-
տության համար հերթական պատերազմն սկսեցին Ավստրիայի դեմ, 
Գ. վրդ. Այվազովսկին իր պարբերականում ընդգծված հետաքրքրությամբ 
լուսաբանեց իտալացիների պայքարը: Այս անգամ նա չմնաց Իտալիայում 

                                                                 
2 «Բազմավեպ», Վենետիկ, 1848, մայիս, էջ 134: 
3 Տե՛ս История Италии. Под. Ред. К. Ф. Мизиано. т. 2, Москва, 1970, с. 152, 163-

164, 171-172: 
4 «Բազմավեպ», 1848, 1 մայիս, էջ 141: 
5 Ա. Երիցյան, Վենետիկի Մխիթարեանք, Թիֆլիզ, 1883, էջ 131: 
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տեղի ունեցող «ամէն փոփոխութեան անխռով սրտիւ հանիսատես»6, 
ինչպես դա արեց 1848թ. Վենետիկի իրադարձությունների ժամանակ, այլ 
անթաքույց արտահայտեց իր համակրանքն իտալացիների՝ անկախու-
թյան համար պայքարի նկատմամբ: 

Ռուսական Թեոդոսիայում Գ. վրդ. Այվազովսկին, ցարական գրա-
քննության պայմաններում, առանձնապես կաշկանդված չէր ազատ 
արտահայտել իր դիրքորոշումն իտալական ազատագրական պայքարի 
հարցում: Ռուսական կառավարության վերաբերմունքը Ղրիմի (Արևել-
յան) պատերազմից հետո Ավստրիայի նկատմամբ բարեհաճ չէր «Ղրիմի 
համակարգի» պատճառով, իսկ Իտալիայի միավորման հարցում թշնա-
մական չէր անգամ Սարդինական թագավորության հետ դիվանագի-
տական հարաբերությունների խզումից հետո7: Ռուսական հասարակա-
կան կարծիքն, ընդհանուր առմամբ հակաիտալական չէր8, իսկ 
ժողովրդավարական ուժերը համակրանք էին տածում Իտալիայի միա-
վորման համար պայքարող Ջ. Գարիբալդու նկատմամբ9: Գ. վրդ. Այվա-
զովսկին անախության համար իտալական երկրորդ պատերազմին 
անդրադառնում է «Տեսության քաղաքական անցից» խորագրում: Դրան 
նվիրված «Մասյաց աղավնու» քաղաքական հրապարակումները «ցույց 
են տալիս, որ Այվազովսկին չի դավաճանել իր հիմնական հայեցու-
թյանը»10: Նա, ինչպես «Բազմավեպի» հոդվածում, այնպես էլ «Մասյաց 
աղավնու» հրապարակումներում իտալացիներին չի քննադատում զենք 
վերցնելու համար, հասկանալով, որ նրանց պայքարն արդարացի է և 
ազատագրական բնույթ ունի11: Իտալացիների ապստամբության պատ-
ճառը նա իրավացիորեն համարում է Լոմբարդո-Վենետիկյան նահան-
գում ավստրիական իշխանությունների «բռնած կերպը», բիրտ քաղաքա-

                                                                 
6 «Բազմավեպ», 1848, 1 մայիսի, էջ 141: 
7 Տե՛ս А. Дебидур. Дипломатическая история Европы 1814-1878, т. II, Ростов-

на-Дону, 1995, с. 147; История внешней политики России. Первая половина XIX 
века, Москва, 1999, с. 411; История дипломатии. Сост. А. Лактионов. Москва, 2009, 
с. 522-523; История Италии, т. 2, с. 220. 

8 Տես Дж. Берти. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. 
Пер. с ит., Москва, 1959, с. 648. 

9 Տես В. Е. Невлер (Вилин). Джузепе Гарибальди-национальный герой Италии. 
Москва, 1959, с. 39-45. 

10 Ա. Կարինյան, Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, հ. 1, 
Երևան, 1960, էջ 378: 

11 Տես История Италии, т. 2, с. 152, 163-164; История XIX века. Под. ред. Лависса 
и Рамбо, Пер. с фр., т. 5, Москва, 1938, с. 257-258. 
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կանությունը, «ըրած պահանջմունքները», տնտեսական բռնությունները, 
ճնշումն ու շահագործումը, որի հետևանքով «Խեղճ Իտալիան ծայրէ ի 
ծայր տակն ու վրայ եղած է»12: Գ. վրդ.Այվազովսկին նկատում է, որ 1848թ. 
ազատագրական պայքարի պարտությունից հետո միայն Սարդինիայի 
թագավորությունն է Ավստրիայի դեմ թշնամություն ցուցաբերում և 
պատերազմի պատրաստվում, ուստի «Ասով Սարտենիան գրեթե բոլոր 
իտալացի ազասիրաց սիրտը գրավեց»13:  

Իտալական ազատագրական պայքարի սկզբնավորման և հետագա 
իրադարձությունների ուղղորդման ու կարգավորման հարցում «Մասյաց 
աղավնին» կարևորում է Սարդինիայի թագավոր Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի 
(1820-1878) դերը: Ամսագիրը հետևողականորեն առաջ է տանում այն 
միտքը, որ Վիկտոր Էմմանուիլը վարում է սթափ, հաշվենկատ, հավասա-
րակշիռ և ազգանպաստ քաղաքականություն: Եվրոպական մամուլի բազ-
մաթիվ հրապարակումների վերլուծության հիման վրա անդրադառնելով 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի վարած քաղաքականությանը՝ «Մասյաց աղավ-
նին» գրում է. «Տարակոյս չկայ որ Սարտենիոյ քաղաքականութեանը հիմն 
է ազգասիրական հոգին, որով Իտալիոյ ազատութեանը սրտանց 
կփափաքի»14: 

Պարբերականը ճիշտ ընկալելով իտալացիների պայքարի հայրենա-
սիրական բնույթը, թագավորի ազգասիրությունը և հայրենիքը միավո-
րելու ցանկությունը, նշում է, որ այդ գաղափարը նրա մոտ ծնվեց 1855 թ. 
հունվարի 26-ին, երբ կառավարության ղեկավար Կ. Կավուրը ստորա-
գրեց 1854 թ. ապրիլի 10-ի անգլո-ֆրանսիական պայմանագրին միանալու 
ակտը15: Ելնելով այս իրողությունից՝ ամսագիրն իրավացիորեն գրում է, 
որ թագավորի նպատակն է «օտարի լուծէն ազատուին Իտալիոյ 
հիւսիսային նահանգները ու իրեն տէրութեանը հետ միանան և այնպէս 
Եւրոպայի առաջնակարգ տէրութիւններուն կարգը անցնի»16: «Մասյաց 
աղավնու» իրատեսական գնահատականով Սարդինիայի ներկայիս 
թագավորը միակը չէ, որ պայքարում է Իտալիայի միավորման համար, 
քանզի նրա Սավոյան «ազգատոհմը ամէն ժամանակ այս բանիս աշխա-

                                                                 
12 «Մասյաց աղավնի», Թեոդոսիա, 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
13 Նույն տեղում: 
14 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: Նույն տեղում: 
 15 Տես А. Дебидр. Указ. соч. с. 111; История XIX века, т. 5, с. 259, 263; История 

Италии, т. 2, с. 216,221. 
16 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
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տած է»17: Ամսագիրը նկատի ունի Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի հորը՝ Կառլ 
Ալբերտ թագավորին (1798-1849), ով Սարդինական թագավորության հետ 
Լոմբարդո-Վենետիկյան նահանգը միավորելու համար 1848 թ. Ավստ-
րիայի դեմ պատերազմ սկսեց: Այդ պատերազմում նա «զոհեց քաջու-
թեամբ իւր ազգականց սէրը՝ Իտալացւոց սիրոյն համար և գլուխ կեցաւ 
ազատութեան»18: «Մասյաց աղավնին» Կառլ Ալբերտի պարտության 
պատճառը համարում է այն, որ այդ տարիներին «ազատութեան ոգին» 
իտալացիների սրտերում դեռևս հզոր չէր: Այդ պատճառով Ավստրիան 
հաղթանակ տարավ, իսկ պարտություն կրած թագավորը գահից հրա-
ժարվեց ու մահացավ պանդխտության մեջ19: 

Իրականում Կառլ Ալբերտի պարտության պատճառը իտալացիների 
ազատատենչության պակասը չէր, այլ իր համար անլուծելի ներքին և 
արտաքին խորքային լուրջ խնդիրները: Ճիշտ ներկայացնելով Կառլ 
Ալբերտի պայքարի վախճանը և Պորտուգալիայում, օտարության մեջ, իր 
մահկանացուն կնքելը20, «Մասյաց աղավնին» նպատակահարմար է 
գտնում ընթերցողներին ծանոթացնել իր հոր ազատագրական պայքարը 
արժանիորեն շարունակող Վիկտոր Էմմանուիլի կենսագրությունը: 
Ամսագիրը տպագրում է սպիտակ ձի հեծած թագավորի մեծադիր գծան-
կարը, պատմում, որ նա ծնվել է 1820 թ., լավ դաստիարակություն է 
ստացել, ուսմանը զուգընթաց սովորել է նաև փայլուն սուր գործածել: 
1842թ. ամուսնացել է ավստրիական արքիդքսուհի Ադելաիդայի հետ: Այն 
ժամանակ, գրում է պարբերականը, ոչ ոք չէր մտածում, որ Վիկտոր 
Էմմանուիլը մի օր ավստրիացիների հետ «այժմու անհաշտ թշնամու-
թիւնը պիտի բանար»21: Կառլ Ալբերտի պարտությանը հաջորդած ժամա-
նակները բոլոր իտալացիների համար դարձան «դժբաղդ տարիներ», 
քանզի «Աւստրիոյ լուծը խեղճ Իտալիոյ վերայ աւելի հաստատվեց»22: 
Իտալիայի համար այս դժվար վիճակում Սարդինիայի գահն ստանձնեց 
երիտասարդ Վիկտոր Էմմանուիլը: Ամսագիրը ճիշտ է տեղեկացված, որ 
հայրենիքի աղետից բացի, նա տեսավ նոր դժբախտություններ. կարճ ժա-
մանակում մահացան նրա հայրը, մայրը, կինը, որդին և եղբայրը: Բայց 

                                                                 
17 Նույն տեղում: 
18 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 117: 
19 Նույն տեղում: 
20 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 201; История XIX века, т. 5, с. 67; А. Дебидур. 

Указ. соч., т. II, с. 32. 
21 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 117: 
22 Նույն տեղում: 
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«այս ամենայն աղետից» Վիկտոր Էմմանուիլ II ը չվհատվեց և հարմար 
առիթի էր սպասում, որ իր «հայրենիքը կործանմանէն վերականգնէ»23: 

«Մասյաց աղավնին» անաչառ գնահատական է տալիս Վիկտոր 
Էմմանուիլին, ով ստանձնելով հոր երերացող գահը, ներքին և արտաքին 
քաղաքականությունում սկսեց վարել «ամենաարժանապատիվ, կոռեկտ 
և հաստատակամ քաղաքականություն: Այդ երիտասարդ և քաջարի 
թագավորը, թեպետ, օժտված չէր մեծ խելքով, բայց զուտ զինվորական 
կոպիտ վարքագծի ու խոսքի տակ թաքցնում էր բավական առողջ բանա-
կանություն և խորաթափանցություն»24:  

«Մասյաց աղավնին» Վիկտոր Էմմանուլի համար պայքարը շարու-
նակելու լավագույն առիթը համարում է Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմին 
մասնակցելը: «Չարաբաստիկ քաղաքական նպատակահարմարությունից 
հարկադրված»25 Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմում ներքաշված Սարդի-
նական թագավորությունը, որպես Ֆրանսիայի դաշնակից, 1855թ. հուն-
վարին 15 հազար առաքական կորպուս ուղարկեց Սևաստոպոլ, իսկ պա-
տերազմի ավարտից հետո հրավեր ստացավ ներկա լինել Փարիզի հաշ-
տության պայմանագրի կնքմանը26: Այդ մասին քաջատեղյակ «Մասյաց 
աղավնին» գրում է, որ Սարդինիայի թագավորը Փարիզում խնդրեց եվրո-
պական պետություններին «հանուն Իտալիայի» դիմակայել իտալացի-
ների նկատմամբ Ավստրիայի վարած քաղաքականությանը և օգնել հաղ-
թահարելու «Իտալիայի թշվառությունը»27: 

Իրականում Փարիզի բանակցություներին մասնակցում էր Սարդի-
նիայի վարչապետ կոմս Կամիլո Կավուրը (1810-1861), ով թագավորի 
անունից եվրոպական պետությունների ուշադրությունը հրավիրեց 
իտալական խնդրի վրա: 1858 թ. հուլիսի 20-ին Պլոմբյերում Կ. Կավուրը 
Նապոլեոն III-ի հետ գաղտնի պայմանագիր կնքեց, որով Ֆրանսիան 
պարտավորվում էր համատեղ Ավստրիայի դեմ պատերազմ սկսել և 
հաղթելու դեպքում Լոմբարդիան ու Վենետիկը հանձնել Սարդինիայի 

                                                                 
23 Նույն տեղում, էջ 119: 
24 История XIX века, т. 5, с. 258-259. 
25 Д. Берти. Указ. соч., с. 563, 569. 
26 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 216; А.Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 111, 129; 

История XIX века, т. 5, с. 263-264. 
27 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 119: 
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թագավորին: Վերջինս իր հերթին պետք է Ֆրանսիային զիջեր Սավոյան և 
Նիցցայի դքսությունը28: 

«Մասյաց աղավնու» պատմելով, որոշ ժամանակ անց Վիկտոր 
Էմմանուիլն անձամբ Փարիզ ու Լոնդոն գնաց, որտեղ մեծ ընդունելու-
թյուն գտավ: Բայց իր դաշնակցությունը Ֆրանսիայի հետ նա ավելի ամ-
րապնդեց, երբ 1858 թ. իր Քլոթիլդա դստերն ամուսնացրեց Նապոլեոն III-
ի հորեղբոր որդու՝ Նապոլեոն իշխանի հետ29: Դրանով, եզրակացնում է 
ամսագիրը, Ֆրանսիայի և Սարդինիայի միջև հաստատված բարեկամու-
թյունը «ավելի աչքի զարկաւ», իսկ «պատերազմի ձայները առաւել ևս 
հաստատուեցան»30: Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը Պլոմբյերի գաղտնի համա-
ձայնագրով և աղջկա քաղաքական ամուսնությամբ ֆրանս-սարդինական 
դաշինք ստեղծեց ընդդեմ Ավստրիայի: Նապոլեոն III-ը և Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ը Աստրիայի հետ հակամարտությունում հասան իրենց 
նպատակին, որ պատերազմը սկսի Ավստրիան և դրանով զրկվի գերմա-
նական միության աջակցությունից31: «Մասյաց աղավնու» դիտարկմամբ՝ 
պատերազմի սկսմանը նպաստեց նաև Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի ոգեշունչ 
ճառը երկրի խորհրդարանի բացման ժամանակ: Ամսագիրը նկատի ունի 
1858 թ. հունվարի 10-ին Պիեմոնտի խորհրդարանում թագավորի, իսկա-
պես, հայրենասիրական ոգով տոգորված ճառը, որը համաձայնեցրել էր 
Նապոլեոն III-ի հետ: Նա խոսում էր երկնակամարը կապած սև ամպերի 
և իր թագավորությանը բաժին ընկած հայրենասիրական պարտքի 
մասին: Վիկտոր Էմմանուիլը հայտարարեց, որ «չի կարող անտարբեր 
մնալ սգո ողբի նկատմամբ, որը լսվում է շահագործվող Իտալիայի բոլոր 
կողմերից»32:  

Ըստ «Մասյաց աղավնու՝ խորհրդարանում Վիկտոր Էմմանուիլի 
«պատերազմական հոգւով» ճառը «մեծ ալեկոծություն» է առաջացրել 
եվրոպական երկրներում, որոնցից Ֆրանսիան իտալական խնդիրը կար-
գավորելու նպատակով փորձեց Ռուսաստանի միջոցով եվրոպական 

                                                                 
28 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 155; История дипломатии, с. 519-520; 

История XIX века, т. 2, с. 219-220; История Франции. Отв. ред. А.З. Манфред, т. 2, 
Москва, 1973, с. 351; Дж. Берти. Указ. соч., с. 560-571. 

29 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 119: 
30 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 16: 
31 История дипломатии, с. 520; История Италии, т. 2, с. 220. 
32 А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 162; История XIX века, т. 5, с. 271. 
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պետությունների վեհաժողով հրավիրել, բայց արդյունքի չհասավ33: 
Ամսագրի դիտարկմամբ, ի հակադրություն եվրոպական երկրների մտա-
հոգության, թագավորի խոսքերը Իտալիայի բոլոր կողմերում հնչեցին 
«իբրև աւետիս մօտաւոր ազատութեան, և այն երկրին բնակչացը վերայ 
այնպիսի ուրախութիւն մը ձգեցին որ բերնով պատմելը կարելի չէ»34: 
Պարբերականի համոզմամբ՝ իտալացիների շրջանում Վիկտոր Էմմա-
նուիլ II–ի հայրենասիրական ճառի առաջ բերած «չափազանց ուրախու-
թյունից» շփոթվել և անհանգստացել են եվրոպական միապետերը, հատ-
կապես Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ը: Նա փորձել է պաշտոնական 
և կիսապաշտոնական մամուլի միջոցով մեկնաբանել Պիեմոնտի թագա-
վորի խոսքերը, բայց դրանից «հասարակաց կարծիքը բոլորովին չհան-
դարտեցաւ»35: Ըստ ամսագրի՝ հատկապես 1859 թ. փետրվարին հասա-
րակական կարծիքն ավելի խռովվեց, երբ ակնհայտ դարձավ, որ մի 
կողմից Ֆրանսիան և Սարդինիան, մյուս կողմից Ավստրիան պատե-
րազմի պատրաստություն են տեսնում: 

1859 թ. ապրիլի 29-ին սկսված պատերազմում «Մասյաց աղավնու» 
համակրանքն աբողջովին իտալացիների կողմն էր, ովքեր հաղթանակներ 
տանելով Մաջենտայի և Սոլֆերինոյի ճակատամարտերում, «այդ 
տեղերուն անունները անմահացուցին պատմութեան մէջ36: Հավաստի 
տեղեկություններ տալով պատերազմի սկզբնավորման մանրամասների, 
տեղի ունեցած ճակատամարտերի, երկուստեք կորուստների մասին, 
«Մասյաց աղավնին» փաստում է, որ պատերազմի անակնկալ վախճանը 
իտալացիների բաղձանքը չկատարեց: «Իտալական պատերազմը՝ որ 
այնչափ փառաւորութեամբ սկսել էր, -գրում է ամսագիրը,– անակնկալ 
կերպով մը վերջացաւ՝ առանց Իտալիո ազատութեան խնդիրը 
որոշելու»37: 

Պատերազմական գործողությունները դադարելուն պես ավստրիա-
ցիները դուրս եկան Միլանից և 1859 թ. հունիսի 8-ին Նապոլեոն III-ը ու 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը մտան այդ «հոյակապ քաղաքը»: Պարբերականն 
իրավացի է, որ հուլիսի 8-ին Ֆրանսիայի և Ավստրիայի կայսրերը Վիկտոր 
Էմմանուիլի թիկունքում, առանց նրան տեղեկացնելու, Վիլլաֆրանկայում 

                                                                 
33 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 163; История дипломатии, с. 520; История 

XIX века, т. 5, с. 272; История Италии, т. 2, с. 220. 
34 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 16: 
35 Նույն տեղում: 
36 «Մասյաց աղավնի», 1860, փետրվար, թիվ Բ, էջ 37: 
37 Նույն տեղում: 
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զինադադար կնքեցին, իսկ երեք օր անց համաձայնության եկան հաշ-
տության պայմանների մասին: Դրանք վավերացվեցին օգոստոսի 11-ին 
Ցյուրիխում կնքված հաշտության պայմանագրով: Նրանով Ֆրանսիան 
ձեռք բերած Լոմբարդիան զիջում էր Սարդինիայի թագավորին, իսկ 
Վենետիկը մնում էր Ավստրիային38: Ամսագրի դիտարկմամբ՝ հաշտության 
պայմաններից «իտալացիք գոհ չեղան, ու բոլոր Եվրոպա զարմացաւ, 
վասնզի Իտալական պատերազմը իւր նպատակին չհասածի պէս էր»39: 

Իտալական ժողովուրդն, իսկապես, դժգոհ էր պատերազմի անսպա-
սելի հանգուցալուծումից, որովհետև նրանց ազատություն ձեռք բերելու 
բաղձանքը մնաց անկատար: Վենետիկը չէր միավորվում Սարդինական 
թագավորությանը, Տոսկանայի և Մոդենայի դքսերը վերադառնում էին 
իրենց գահերին, իսկ Հռոմի պապի գլխավորությամբ ստեղծվելու էր Իտա-
լական համադաշնություն40: 

«Մասյաց աղավնու» խմբագիրը քաջատեղյակ էր, որ Տոսկանայի, 
Մոդենայի և Պարմայի դքսություններում հրաժարվեցին ընդունել իրենց 
դուքսերին, իսկ Ռոմանիա նահանգը հայտարարեց պապական իշխանու-
թյունից իր անկախությունը, և բոլորը «Սարտենիոյ թագաւորին հպատակ 
ճանչցուին»: Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը այս դքսությունների պատվիրակու-
թյուններին հայտնեց, որ իր թագավորության հետ նրանց միավորման 
համար անհրաժեշտ է ունենալ մյուս տերությունների հավանությունը: 
Ըստ ամսագրի, թագավորը հասկանում է, որ Ավստրիան դրան դեմ է, իսկ 
Նապոլեոն III-ը «Ավստրիոյ իրավունք կուզէ տալ»41: «Մասյաց աղավնին» 
նկատի ունի 1859 թ. օգոստոսի 10-ին իտալական դքսությունների և 
Ռոմանիայի միավորումը Կենտրոնական Իտալիայի ռազմական լիգային, 
որի ներկայացուցիչներին Վիկտոր Էմմանուիլը սեպտեմբերին ըն-
դունելության արժանացրեց: Նա չհայտարարեց, որ ճանաչում է դքսու-
թյունները Պիեմոնտի հետ միավորվելու համար անցկացված հանրաքվեի 
արդյունքները, բայց պարտավորվեց պաշտպանել նրանց բնակչության 
պահանջը եվրոպական տերությունների առաջ42:  

                                                                 
38 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 223; История Франции, т. 2, с. 351; История XIX 

века, т. 5, с. 276. 
39 «Մասյաց աղավնի», 1860, փետրվար, թիվ Բ, էջ 37: 
40 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 223; История XIX века, т. 5, с. 276; А. Дебидур. 

Указ. соч., т. II, с. 173.  
41 «Մասյաց աղավնի», 1860, փետրվար, թիվ Բ, էջ 37: 
42 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 176; История XIX века, т. 5, с. 280-281; 

История Италии, т. 2, с. 224. 
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Պարբերականը ճիշտ է կողմնորոշվում, որ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
Վիլլաֆրանկայի հաշտությունը ձեռք բերողը չէ, ուստի ցանկանում է 
եվրոպական տերությունների վեհաժողով հրավիրելով լուծել դքսություն-
ներն իր թագավորությանը միավորելու խնդիրը: Եվրոպական մեծ 
տերությունների հակասությունների պատճառով իտալական խնդրով 
1860 թ. հունվարին նախատեսված վեհաժողովը չկայացավ: «Մասյաց 
աղավնին» լռում է այն մասին, որ 1860 թ. մարտին Լոմբարդիան և Կենտ-
րոնական Իտալիայի դքսությունները հանրաքվեի արդյունքում միա-
վորվեցին Սարդինական թագավորությանը: Դրանով Վիկտոր Էմմանուիլ 
II-ը իտալական պետություն կազմավորեց, որը համազգային չէր, բայց 
նաև նախկին Սարդինական թագավորությունը չէր: Դրան հասնելու հա-
մար Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը հարկադրված եղավ 1860 թ. մարտի 24-ի 
Թուրինի պայմանագրով համաձայնվել, որ «բնակչության կամքով», հան-
րաքվեի միջոցով Նիցցան և Սավոյան միանան Ֆրանսիային: Ապրիլին 
կայացած այս գործարքը Իտալիայում բուռն դժգոհություն առաջացրեց: 
Սարդինական խորհրդարանում Նիցցայի պատգամավոր, ազատագրա-
կան պայքարի աննկուն մարտիկ Ջուզեպպե Գարիբալդին թագավորի 
կառավարությանը մեղադրեց դավաճանության մեջ, բայց խորհրդարանը 
վավերացրեց Թուրինի համաձայնագիրը43: 

Իտալիան միավորելու համար Ջ. Գարիբալդին 1860 թ. մայիսին 1170 
կամավորներով արշավանք ձեռնարկեց դեպի Սիցիլիա: Այս մասին քա-
ջատեղյակ «Մասյաց աղավնին» գրում է. «Իտալիան նորէն ալեկոծութեան 
մէջ է»: Սիցիլիայում բռնկված պայքարը ամսագիրը դասում է եվրոպա-
կան «նշանաւոր քաղաքական դիպուածներուն կարգը» և դրանում 
կարևորում Ջ. Գարիբալդու դերը: Պարբերականի գնահատմամբ՝ «Կարի-
պալտի զօրավարը Իտալիոյ ազատութեան սիրովը վառուած», ի տարբե-
րություն 1848թ. ազատագրության համար պայքարի, այս անգամ իր «հայ-
րենակիցները կյորդորե որ Փիեմոնթի թագավորին հետ միաբանին»: 
Ամսագիրը տպագրում է իտալական ժողովրդին ուղղված Ջ. Գարիբալդու 
ուղերձից մի հատված, որտեղ նա իր հայրենակիցներին կոչ էր անում 
թագավորին աջակցել փողով, զենքով, իրենց բազկի ուժով և պատերազ-
մել «Իտալիա և Վիկտոր Էմմանուիլ» կարգախոսով44: 

«Մասյաց աղավնին» Իտալիայի միավորման հեռանկարը, պայմա-
նավորված Ջ.Գարիբալդու Սիցիլիական արշավանքով, կապում է ոչ թե 

                                                                 
43 Տե՛ս История XIX века, т. 5, с. 279; История Италии, т. 2, с. 226; А. Дебидур. 

Указ. соч., т. II, с. 180-183; 
44 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունիս, թիվ Զ, էջ 103: 
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Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի արտաքին քաղաքականության, այլ՝ իտալական 
ազգային հերոսի պայքարի հետ, ով Սիցիլիան ազատագրում էր 
Սարդինիայի թագավորի անունի45: Ճիշտ ներկայացնելով Ջ. Գարիբալդու 
արշավանքի կարգախոսը46 ամսագիրը բառացիորեն մեջբերում է իտալա-
ցիներին ուղղված նրա կոչի այն մասը, որը վերաբերում էր Սարդինիայի 
թագավորին: Պարբերականը ընդգծում է, որ Ջ. Գարիբալդու նման հայրե-
նասեր զորավարը Իտալիայի միավորման գաղափարը կապում է 
Վիկտոր Էմմանուիլի գահի հետ: Այս միտքը հիմնավորելու համար 
ամսագիրը վկայակոչում է Ջուզեպպե Մացցինիին (1805-1872), ով միաս-
նական Իտալական հանրապետության կազմավորման կողմնակից էր: 
Բայց հանուն Իտալիայի միավորման Ջ. Մացցինին պատրաստ էր անգամ 
հրաժարվել հանրապետության գաղափարից, չնայած իր հիմնած «Երի-
տասարդ Իտալիա» գաղտնի ընկերությունը և «Իտալական ազգային 
կոմիտեն» պայքարում էին այդ նպատակի համար47: «Մասյաց աղավնին» 
իրավացիորեն նկատում է, որ «Իտալիոյ ամէն կողմը հասարակապետու-
թիւններ հաստատելու»48 կողմնակից Ջ. Մացցինին «այժմ զամէնքը 
կյորդորե ոտք ելլելու՝ Փիեմոնթին հետ միանալու մտքով»49: 

Ամսագրի դիտարկմամբ՝ գարիբալդիականների կողմից Սիցիլիան 
գրավելուց հետո Պիեմոնտի թագավորը հետևողական եղավ, որ «իրեն 
միանայ այն երկիրը», իսկ հետո նաև «Իտալիոյ ուրիշ կտորները»: 
Ջ. Գարիբալդին դժկամությամբ ընդունեց թագավորի առաջարկությունը, 
քանի որ Իտալիայի միավորումը չէր պատկերացնում առանց Հռոմի և 
Վենետիկի ազատագրության: Հայտարարելով, որ Իտալիայի ապագան 
պետք է վճռվի «Կապիտոլիոմի բլրի վրայ (այսինքն՝ Հռոմի մէջ»), 
Ջ. Գարիբալդին արշավեց Նեապոլի վրա, որտեղ նրան «գրկաբաց կսպա-
սեն»50: 

Պարբերականը ճիշտ էր տեղեկացված, որ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
«հանուն Իտալիայի շահի» Ջ. Գարիբալդուն հորդորում է հրաժարվել 
Նեապոլի վրա արշավելու մտադրությունից: Ջ. Գարիբալդին թագավորին 
գրեց, որ դրանով ինքը «կդավաճանի իր պարտքն ու կվնասի Իտալիայի 
ազատագրման սուրբ գործին», ուստի չի կարող հպատակվել թագա-

                                                                 
45 Տե՛ս Лурье А. Гарибальди. Москва, 1957, с. 184. 
46 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 194; История Италии, т. 2, с. 228. 
47 История Италии, т. 2, с. 160, 211-212. 
48 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
49 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունիս, թիվ Զ, էջ 103: 
50 Նույն տեղում: 
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վորին51: Ըստ պարբերականի՝ նա թագավորի կամքին հակառակ 1860թ. 
սեպտեմբերի 7-ին «մտավ փառաւորապէս Նափոլի քաղաքը»52: Հավաստի 
ներկայացնելով Ջ. Գարիբալդու մուտքը Նեապոլ և փառահեղ ընդունելու-
թյան արժանանալը53, «Մասյաց աղավնին» ճիշտ է նկատում, որ 
Ջ. Գարիբալդու կամավորների կողմից Նեապոլը գրավելը չի մտնում 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի պլանների մեջ: Պարբերականը հերքում է տա-
րածված այն կարծիքը, թե Ջ. Գարիբալդու «անակնկալ հաջողությունը» 
պայմանավորված է Պիեմոնտի թագավորի հորդորանքով և օգնությամբ: 
Ամսագրի տեղեկություններով՝ այդ բանը լավագույնս հերքել է Պիեմոնտի 
կառավարության ղեկավար Կ.Կավուրը: Նա հայտարարել է, որ ինչպես 
Ֆրանսիան, այնպես էլ Պիեմոնտը «Կարիպալտիին ըրածներուն չհաւնիր, 
բայց անոր արգելք ընել ալ չկրնար»54: 

«Մասյաց աղավնու» խմբագրի կարծիքով Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
ցանկանում է օգտվել Ջ. Գարիբալդու հաղթանակներից և ազատագրված 
Սիցիլիան միացնել իր թագավորությունը, այնուհետև նաև «Իտալիոյ 
ուրիշ կտորները»55: Գ. վրդ. Այվազովսկին կռահում է, որ Իտալիայի միա-
վորման հարցում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը և Ջ. Գարիբալդին տարբեր 
մոտեցում ունեն: Ջ. Գարիբալդին ձգտում է ազատագրել Իտալիան, 
այնուհետև Սարդինիայի թագավորին հանձնել «բոլոր Իտալիոյ թագավո-
րությանը», իսկ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը «կփութար օր մը առաջ իւր ձեռքն 
առնելու Կարիպալտիին սկսած արշավանքին պտուղները, Գաղղիոյ 
օգնութեամբը, հաւանութեամբն ու պաշտպանութեամբը»56: «Մասյաց 
աղավնին» իրավացի է. Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը, ոգևորված Նապոլեոն 
III-ի «Fate presto» («Գործեք արագ») հորդորից57, իրոք, շտապում էր 
օգտվել Ջ. Գարիբալդու հաղթանակից և Սարդինիայի հետ միավորել 
Նեապոլիտանական թագավորությունը: Այդ պատճառով Վիկտոր Էմմա-
նուիլը շտապեց իր զորքը մտցնել Նեապոլ, որից «Եվրոպան շարժ ելավ»58: 

1860 թ. նոյեմբերի 7-ին իր զորքով Նեապոլ մտած Վիկտոր Էմմա-

                                                                 
51 Տե՛ս А. Лурье. Указ. соч., с. 198; История Италии, т. 2, с. 233. 
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54 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունիս, թիվ Զ, էջ 103: 
55 «Մասյաց աղավնի», 1860, հոկտեմբեր, թիվ Ժ, էջ 165: 
56 Նույն տեղում: 
57 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 194; История XIX века, т. 5, с. 283.  
58 «Մասյաց աղավնի», 1860, նոյեմբեր, թիվ ԺԱ, էջ 181: 
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նուիլ II-ը Ջ. Գարիբալդուն հրահանգեց դադարեցնել պատերազմական 
գործողությունները և իրեն հնարավորություն տալ ավարտին հասցնել 
հաղթանակը և անձամբ իրականացնել Իտալիայի միավորումը: Նա 
Ջ. Գարիբալդու հաղթանակի դափնիներն իրեն վերցրեց ու մեկուսացրեց 
նրան հետագա պայքարից: Թագավորն անգամ չհամաձայնեց, որ «Երկու 
Սիցիլիաների բռնապետ» հռչակված Ջ. Գարիբալդին Նեապոլում մնա իր 
իշխանության տեղապահ59: Վիկտոր Էմմանուելն այդպես վարձահա-
տույց եղավ Ջ.Գարիբալդուն, ով «մի բուռ մարդկանցով հաղթեց բանակի, 
ազատագրեց մի ամբողջ երկիր և ազատ արձակվեց նրանից, ինչպես 
ազատ են արձակում կառապանին, երբ նա տեղ է հասցնում»60:  

«Մասյաց աղավնու» խմբագիրը լավ էր հասկանում, որ Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ը իտալական պետությունները միավորում էր իր թագավո-
րության հետ: Ջ. Գարիբալդու հետ այդպես վարվելուց հետո ամսագիրը 
նրա քայլին գնահատական չի տալիս և բավարարվում է հայտնելով, որ 
թագավորը ներկայումս զբաղված է Իտալիայի ներքին խնդիրները կար-
գավորելու, զորքը և նավատորմը նոր պայքարի նախապատրաստելու 
հարցերով: Իտալական հետագա իրադարձությունները ներկայացնելիս 
«Մասյաց աղավնին» միշտ չէ, որ հիշատակում է Վիկտոր Էմանուիլի 
անունը, այլ ավելի հաճախ, ի դեմս թագավորի, ներկայացնում է պետու-
թյունը: Այսպես, ամսագիրը հաճախ օգտագործում է «Սարդինիա», «Սար-
դինական տերություն», «Սարտինական թագավորություն», երբեմն նաև 
«Պիեմոնտ» և «Պիեմոնտի թագավորություն» անվանումները: Վերլուծելով 
ստեղծված իրադրությունը, ամսագիրը եզրակացնում է, որ քանի դեռ 
Ջ. Գարիբալդին կռվում էր Իտալիայի հարավում, Սարդինական տերու-
թյունը «ոչ խօսքով և ոչ գործով Իտալիոյ մէջ պատահած դիպուածներուն 
կխառնուէր», իսկ եվրոպական երկրները բացահայտ իրենց դիրքորո-
շումը չէին արտահայտում: Բավական սթափ և իրատեսական գնահա-
տական տալով Սարդինիայի թագավորի ու եվրոպական պետություն-
ների դիրքորոշմանը Ջ. Գարիբալդու արշավանքի հարցում61 «Մասյաց 
աղավնու» խմբագիրը հասկանում է, որ վիճակը փոխվեց, երբ Սարդի-
նիան «դիվանագիտական կանոններն» անտեսելով, միավորվեց գարի-
բալդիականների հետ: Ըստ ամսագրի՝ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը Նեապոլը 
հանրաքվեի արդյունքում միավորելով իր թագավորությանը «Իտալիա-
կան յեղափոխութեան ամէն գլխաւոր թելերը ձեռք առաւ», իսկ եվրո-

                                                                 
59 А. Лурье. Указ. соч., с. 218-219. 
60 А. И. Герцен. Былое и думы. Москва, 1957, с. 346. 
61 Տես А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 186, 188-191. 
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պական տերությունները իսկույն միջամտեցին նրա գործերին: Մեծ տե-
րությունները միմյանց հետևից սկսեցին հայտարարել, որ Սարդինական 
թագավորությունը դրանով «եվրոպական ազգաց մէջ գտնուած դաշնագ-
րութիւներն աւրեց», «իրավունքները ոտքի տակ առաւ» և անգամ Նեա-
պոլի թագավոր Ֆրանցիսկոս II-ը «իրաւունք ունի (ըսին) անոր դէմ բողո-
քելու»62: 

«Մասյաց աղավնին» եվրոպական պետությունների դժգոհությանը 
հակադրում է Սարդինիայի խորհրդարանում Կ. Կավուրի արտասանած 
ճառը: Նա հայտարարել էր, որ եվրոպական պետությունները չեն կարող 
Նեապոլի դեպքերը գնահատել դիվանագիտության մեջ ընդունված 
կանոններով, քանի որ Նեապոլի թագավորն առանց պատերազմելու լքել 
է մայրաքաղաքն ու փախել, իսկ նրա կառավարությունը բարոյապես 
մահացել է: Գրեթե բառացի մեջբերելով Կ. Կավուրի ճառը, «Մասյաց 
աղավնին» իրատեսական եզրակացություն է անում, որ Իտալական 
ազատագրական պայքարի վերելքի և ստեղծված քաղաքական նոր իրադ-
րության պայմաններում Սարդինիան «կամ ազգային շարժման դէմ պիտի 
կենար, և անով բոլոր Իտալիան իրեն դէմ պիտի հանէր, և կամ ազգին 
գլուխը պիտի անցնէր, ու պիտի առաջնորդէր անոր մեծ նպատակին 
հասնելու, որ էր Իտալիոյ միութիւնը»63: Ամսագիրը հերթական անգամ 
փաստելով այն իրողությունը, որ Սարդինիայի թագավորը պայքարում է 
Իտալական պետությունները միավորելու «մեծ նպատակի» համար, 
գրում է. «Սարդենիան հարկաւ այս երկրորդը պիտի ընտրեր»64:  

Իտալական ազատագրական պայքարը գլխավորելու Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ի որոշումը «Մասյաց աղավնին» չի պայմանավորում միայն 
թագավորի հայրենասիրությամբ և միասնական Իտալական թագա-
վորություն ստեղծելու ձգտումով: Պարբերականը գտնում է, որ Սարդի-
նիայի թագավորը «այսպէս համարձակ ոչ կխօսէր և ոչ կգործեր», թե 
վստահ չլիներ, որ Ֆրանսիան ու Անգլիան «կհաւնին իւր բռնած 
ճամբուն»65: «Մասյաց աղավնին» ճիշտ է ընկալում իտալական հարցում 
մեծ տերությունների դիրքորոշումը66, վստահ լինելով, որ Եվրոպայի հյու-
սիսային պետությունները, ինչպես նաև Պրուսիան և Ռուսաստանը 
մտադրություն չունեն Սարդինական թագավորության դեմ հանդես գալ: 

                                                                 
62 «Մասյաց աղավնի», 1860, նոյեմբեր, թիվ ԺԱ, էջ 181: 
63 Նույն տեղում: 
64 Նույն տեղում: 
65 Նույն տեղում: 
66 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 178-180; История дипломатии, с. 521-523. 
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Թերևս միայն Ավստրիան է հարմար առիթի սպասում, որ իր «վրեժը 
առնու Սարտենիայեն, եթե կարենայ»67: Իտալիայի միավորման հարցում 
եվրոպական պետությունների հետ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի վարած 
քաղաքականությունը պարզաբանելու նպատակով ամսագիրը տպագ-
րում է Պիեմոնտի վարչապետ Կ. Կավուրի պատասխանը Թուրինում 
Պրուսիայի դեսպան Ալեքսանդր Շլեյնիցին: Նա նշում էր. «միայն Պիեմոն-
տի թագավորը կարող է Իտալիոյ մէջ խաղաղութիւն և բարեկարգութիւն 
հաստատել և պահպանել», իսկ եվրոպական պետությունները պետք է 
ջանքեր գործադրեն, որպեսզի թագավորի իշխանությունը չթուլանա ու 
նրա հզորանալու դեմ բոլոր արգելքները վերացնեն: Պարբերականի 
համոզմամբ՝ այդ «արգելքները հիրավի փոքր բաներ չեն»68: 

Կ. Կավուրի պատասխանը զետեղելով՝ «Մասյաց աղավնին» հստակ 
արտահայտում է իր դիրքորոշումը Վիկտոր Էմմանուիլի քաղաքականու-
թյան նկատմամբ: Անթաքույց ջատագովելով թագավորի ջանքերն Իտա-
լիայի միավորման գործում, ամսագիրը գրում է. «տարակոյս չկայ թէ 
Սարտենիոյ իշխանութիւնը Իտալիոյ մէջ օրէ օր աւելի հաստատելու վրայ 
է»69: Կարևորելով թագավորի քայլերը Իտալիայի ներքին վիճակը կայու-
նացնելու ուղղությամբ, «Մասյաց աղավնին» ընդգծում է, որ դրան հավա-
նություն է տալիս նաև Ջ. Գարիբալդին: Ամսագիրը տպագրում է Նեա-
պոլի ազատագրումից հետո թագավորից դժգոհ մնացած և Կապրերա 
կղզի քաշված Ջ. Գարիբալդու՝ 1860թ. նոյեմբերի 5-ին հայրենակիցներին 
հղած ուղերձը: Նա հայտարարում էր. «Վիկտոր Էմմանուէլ թագաւորը 
ամենահարկավոր է Իտալիայի համար, ով որ Իտալիոյ միութիւնը կուզէ՝ 
պետք է նորա ետևէն երթայ… Ես անոր կփափաքիմ ի բոլոր սրտէ, և 
ամենայն Իտալացիք զայն պիտի ուզեն, որ մինչև 1861-ին մարտ ամիսը 
Վիկտոր Էմմանուէլ 500 հազար զօրքի գլուխ կենայ»70: Ամսագիրն 
իրավացի է. Ջ. Գարիբալդին ասում էր, որ եթե թագավորն այդքան զին-
ված իտալացի չհավաքագրի, ապա «վայ մեր ազատությանը»71: «Մասյաց 
աղավնին» Ջ. Գարիբալդու այս խոսքերից եզրակացնում է, որ «ոչ Կարի-
պալտին և ոչ Վիկտոր Էմմանուէլը միտք չունին իրենց զէնքը վար դնելու՝ 
մինչև որ Հռովմայ ու Վենետիկոյ խնդիրները չլուծուին չվերջանան»72: 

                                                                 
67 «Մասյաց աղավնի», 1860, նոյեմբեր, թիվ ԺԱ, էջ 181: 
68 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 հունվարի, թիվ 2, էջ 22: 
69 Նույն տեղում: 
70 Նույն տեղում: 
71А. Лурье. Указ. соч., с. 221. 
72 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 հունվարի, թիվ 2, էջ 22: 
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«Մասյաց աղավնու» հրապարակումներում հստակեցվում է այն միտքը, 
որ իտալական պետությունների ազատագրման պայքարի հաջողությունը 
մեծ չափով կախված է Ջ. Գարիբալդուց: Պատահական չէ, որ ամսագիրը 
նրան անվանում է «Իտալիայի ազատարար» և «հայրենիքի սիրով 
վառված» զորավար: Դրա հետ մեկտեղ նկատելի է, որ, Նեապոլը Սարդի-
նական թագավորությանը միավորելուց հետո, «Մասյաց աղավնին» միա-
ժամանակ կարևորում է նաև Վիկտոր Էմմանուիլի դերը: Իր ընթերցողնե-
րին թագավորին ավելի հանգամանորեն ներկայացնելու նպատակով 
պարբերականը զետեղում է նրա կենսագրությունը և իտալական լրագրե-
րից մեկում տպագրված ֆրանսիական նշանավոր գրող Ալեքսանդր Դյու-
մայի խոսքը: Ա. Դյումայի բնութագրմամբ Վիկտոր Էմմանուիլը 40-42 
տարեկան է, բնավորությամբ պարզ մարդ է, արդարասեր և գործունյա, 
համեստ կյանք վարող: Արթանանում է վաղ առավոտյան, շատ է սիրում 
որսորդությունը, անվախ լեռնեցու նման վարպետորեն լեռներ է բարձրա-
նում: Կիրակի օրերը մարդկանց ընդունելություն է կազմակերպում առա-
վոտյան ժամը 11-ին: Եթե որևէ մեկը ցանկանում է թագավորի հետ առան-
ձին հանդիպել, ապա նամակ է գրում և մեկ-երկու օրից պատասխան 
ստանում, քանի որ թագավորն անձամբ է բացում իր նամակները: Ա. 
Դյումայի պատմոլով ինքը եղել է Իտալիայի շատ քաղաքներում, զրուցել 
բազմաթիվ մարդկանց հետ, հարցրել նրանց կարծիքը Վիկտոր Էմմա-
նուելի մասին: Բոլորը նրան ասել են, որ «հավանաբար թագավորի նման 
ուրիշ ազնվաբարո մարդիկ կան Իտալիայում, բայց ավելի ազնվաբարո, 
քան նա, չես գտնի»73: 

Իտալական ազատագրական պայքարի մանրամասնություններին 
քաջածանոթ «Մասյաց աղավնու» խմբագիր Գ. վրդ. Այվազովսկին լավ էր 
հասկանում, որ Իտալիայի միավորումը չի կարելի կայացած համարել, 
քանի դեռ Վենետիկն ու Հռոմն ազատագրված չեն: Նա տեղեկացնում է, որ 
Վիկտոր Էմմանուելի և Հռոմի Պիուս IX պապի միջև բանակցություններ 
են սկսվել, որի հիմքում ընկած է թագավորի հետևյալ պահանջը. «պապը 
իրեն աշխարհական իշխանութենէն պիտի հրաժարի ու միայն եկեղեցա-
կան իշխանութեամբը Իտալիոյ դաշնակցութեան մէջ գլխաւոր պիտի հա-
մարուի»74: Կրոնական հարցերի լավագույն գիտակ Գ. վրդ. Այվազովսկին 
«Հռոմի պապերի հոգևոր և մարմնավոր իշխանությունը» բավական 
ընդարձակ հոդվածում հիմնավորում է, որ թագավորի և Հռոմի պապի 
հակամարտությունը կրոնական չէ: Ըստ նրա, Պապերը չպետք է հավակ-

                                                                 
73 Նույն տեղում: 
74 Նույն տեղում: 
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նեն աշխարհիկ իշխանության և բավարարվելու են կաթոլիկ աշխարհի 
քահանայապետը լինելու իրենց կարգավիճակով75:  

Վիկտոր Էմմանուիլ II-ից բացի Հռոմի պապին հարգալից տոնով 
աշխարհիկ իշխանությունից հրաժարվելու առաջարկություն արեց նաև 
Նապոլեոն III-ը, որը Պիուս IX-ը 1860թ. հունվարի 19-ի կոնդակով կտրա-
կանապես մերժեց: Նա հայտարարեց, որ քաղաքականությունը խառնվել է 
կրոնի հետ, ուստի իր աշխարհիկ իշխանության հակառակորդները 
արժանի են նույնպիսի բանադրանքի, ինչպես իր հոգևոր հեղինակության 
հակառակորդները: Այնպես որ, կայսեր առաջարկությունը ընդունել «Չենք 
կարող » («Non possumus»)76: Առաջնորդվելով այս մտայնությամբ՝ Պիուս IX 
պապը 1860թ. մարտի 26-ին բանադրեց Վիկտոր Էմմանուիլին ու նրա 
նախարարաներին77: Աշխարհիկ իշխանությունը ոչ մի գնով չզիջելու հար-
ցում բացահայտ անհանդուրժող ու անզիջում դիրքորոշում ստանձնած 
Պիուս IX-ը անտեսում էր իր կարդինալներից ոմանց առաջարկությունը՝ 
հակամարտության մեջ չմտնել Վիկտոր Էմմանուիլի հետ և բանակցու-
թյուններ սկսել նրա հետ: Պապը մնաց անդրդվելի, քանզի նրա մերձավոր 
խորհրդականները հորդորում էին ոչ մի պայմանով չհրաժարվել աշխար-
հիկ իշխանությունից78: Իտալական մամուլից այս ամենին քաջատեղյակ 
Գ. վրդ. Այվազովսկին համոզված էր, որ Իտալիայի ազգային գործը 
«չկրնար յաջողութիւն գտնել առանց մեծամեծ դժուարութեանց յաղթելու, 
առանց զանազան փորձանքներէ անցնելու», որոնք ոչ այնքան մարդու 
կամքից են կախված, «որչափ գործողութեանց ուժէն ու ընթացքէն»79: 
«Մասյաց աղավնու» խմբագիրը ճիշտ է ընկալում, որ իտալական պետու-
թյունների միավորման դժվարությունը պայմանավորված է ոչ միայն Վիկ-
տոր Էմմանուիլ թագավորի պայքարի հաջողությունից, այլև եվրոպական 
պետությունների դիրքորոշումից80: Ամսագիրն ափսոսանք է հայտնում, որ 
իտալացիներն իրենց հայրենիքի «կտոր կտոր բաժնուած մասերը դեռ 
չկրցան միանալ ու մէկ ամբողջ մարմին մը կազմել, թեպետ և բոլոր ազգին 
ալ ընդհանրապէս խելքը միտքը Իտալիոյ միութեանը ետեւէ»81: 

                                                                 
75 Տե´ս «Մասյաց աղավնի», 1860, մայիս, թիվ Ե, էջ 75-80: 
76 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 178, 203. 
77 Տե՛ս История XIX века, т. 5, с. 280; А. Дебидур. Указ. соч. с. 184 
78 Տե՛ս Канделоро. История современной Италии. Пер. с ит., т. 5, Москва, 1971, 

с. 100. 
79 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 փետրվարի, թիվ Գ, էջ 35: 
80 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч. с. 162-170 ; История дипломатии, с. 519-523. 
81 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 փետրվարի, թիվ Գ, էջ 35: 
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1861 թ. փետրվարին Նեապոլիտանական թագավորության Գաետա 
ամրոցի անկումից հետո «Մասյաց աղավնին» հույս է հայտնում, որ «բոլո-
րովին կհանդարտին այն խռովութիւնները, որոնք անդադար տեղի են 
ունենում Սիցիլիայում և նույնիսկ Նեապոլում, ու Վիկտոր Էմմանուիլ 
թագավորը «կարգի կդնէ Իտալիոյ ներքին կառավարութիւնը»82: Բայց 
քանի դեռ Վենետիկի և Հռոմի խնդիրը լուծված չէ, «շատ դժուար է որ 
կատարեալ հանդարտութիւն գտնէ Իտալիան, մանաւանդ թէ բոլոր 
Եւրոպան»83: Ամսագիրն իրատեսական եզրակացություն է անում, լավ 
հասկանալով, որ Իտալիայի միավորման հարցը սոսկ ազգային պայքար 
սկսելը չէ, միայն Վիկտոր Էմմանուիլ թագավորի ու նրա կառավարու-
թյան մտահոգության խնդիր չէ: Պարբերականը գտնում էր, որ առանց 
եվրոպական պետությունների աջակցության Սարդինիայի թագավորը 
հաջողություն չի ունենա: 

 Իտալիայի միավորման համար պայքարում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի 
առաջին լուրջ հաջողությունը դարձավ 1861 թ. մարտի 17-ի իտալական 
խորհրդարանի որոշմամբ «իր և ժառանգների համար Իտալիայի թագա-
վորի տիտղոս ընդունելը»84: Այն իտալական ազգային ինքնուրույն թագա-
վորություն էր, բայց ոչ համազգային, քանզի տեղի ունեցավ միայն քաղա-
քական միավորում: Միասնական հայրենիքի վերականգման խնդիրը 
դարձյալ չլուծվեց, քանի որ Վենետիկն ու Հռոմը չմիավորվեցին Վիկտոր 
Էմմանուիլի թագավորությանը: Չափազանց կարևորելով տեղի ունե-
ցածը՝ «Մասյաց աղավնին» գրում է. «բոլոր աշխարհիս ուշադրութիւնը 
այս միջոցիս Հռոմի վիճակին… վրայ է, քանի որ Վիկտոր Էմմանուիլը 
«հանդիսաւոր կերպով թագաւոր Իտալիոյ հռչակեցաւ»85: 

Ամսագիրը բարձր գնահատելով Էմմանուիլ II-ի դերը, իտալական 
պետությունների միավորման և նոր թագավորության հռչակման գոր-
ծում՝ նրան համարում է «ժամանակիս ամենէն անուանի թագաւորներէն 
մեկը, որոյ անունը Եւրոպիոյ արդի պատմութեանը մէջ պատուաւոր 
տեղի մը պիտի ունենայ»86: 1859 թ. ավստրիական տիրապետության դեմ 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի սկսած պատերազմի «ամենեն գեղեցիկ պտուղը» 
ամսագրի կարծիքով «եղավ Իտալիոյ ազատիլը, զօրանալը և միանալը 

                                                                 
82 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 մարտի, թիվ Ե, էջ 58: 
83 Նույն տեղում: 
84 Дж. Канделоро. Указ. соч., т. 5, с. 157-158; История XIX века, т. 5, с. 286; 

История Италии, т. 2, с. 237. 
85 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 ապրիլի, թիվ Է, էջ 83: 
86 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 117: 
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ընդ գաւազանաւ հայրենասէր թագաւորին»87: Կարևորելով Իտալիայի 
միավորման ճանապարհի առաջին լուրջ հաջողությունը, «Մասյաց 
աղավնին» գրում է. «Տարակոյս չկայ որ Իտալիոյ նոր թագաւորութիւնը 
հետզհետէ աւելի ալ զօրանայ և բոլորովին միանայ՝ յաղթանակելով 
Աւստրիոյ տէրութեան և Հռովմայ պապին ըրած յամառութեանցը վրայ: 
Զայս կյուսան Իտալացիք եւ այսմ կփափագին ամենայն ազատասէրք88: 
«Մասյաց աղավնու» խմբագրին մտահոգում է այն հարցը, թե Վիկտոր 
Էմմանուիլն ու իտալացիները ինչպե՞ս են հաղթահարելու Հռոմի պապի 
համառությունը և ի՞նչ ճանապարհով պետք է ազատագրվի Վենետիկը 
«խաղաղութեամբ ու խոհեմութեամբ թէ զէնքով ու արեան հեղեղներով»89 

Եվրոպական մամուլի լուրերի շարքում «Մասյաց աղավնին» 
«ամենէն նշանաւորը» համարում է Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ի 
կողմից Վիկտոր Էմմանուիլին Իտալիայի թագավոր ճանաչելը: Ամսագրի 
դիտարկմամբ՝ դրանից իտալացիները «շատ ուրախացել են», իսկ 
Կ.Կավուրի մահից հետո վարչապետ դարձած Բետտինո Ռիկազոլին 
(1809-1880) պաշտոնապես հայտարարել է. «Իտալիան իրաւունք ունի իւր 
միութիւնը ամբողջացնելու»: Ըստ ամսագրի՝ Բ. Ռիկազոլին նկատի ունի 
Վենետիկի և Հռոմի միացումը Վիկտոր Էմմանուիլի թագավորությանը90: 
«Մասյաց աղավնին» իրավացի է. Բ. Ռիկազոլին 1861 թ. հուլիսի 1-ին 
իտալական խորհրդարանում արտասանած ճառում հայտարարեց, որ իր 
գլխավորած կառավարությունը ձգտելու է ավարտել Հռոմի և Վենետիկի 
միավորումը իտալական թագավորության91: Ամսագիրը Վիկտոր Էմմա-
նուիլի քաղաքական գործունեությունից բացի կարևորում է նաև երկրի 
ներքին կայունացման և տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նրա 
գործադրած ջանքները: Դրանցից մեկը պարբերականը համարում է այն, 
որ 1861թ. սեպտեմբերի 7-ին իտալացիները Ֆլորենցիայում «մեծ փառա-
ւորութեամբ կատարեր են իտալական արուհեստահանդեսին բացումը 
Վիկտոր Էմմանուէլ թագաւորին առջևը92: 

Ամփոփելով 1861թ. քաղաքական տարին եվրոպական երկրների 
համար, «Մասյաց աղավնին ընդգծում է, որ այդ տարվա «անմոռանալի 
անցքերէն մէկն եղաւ Իտալիոյ միաւորութիւնը (բացի Հռոմէն ու Վենե-
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տիկէն) և մէկ հզօր թագաւորութիւն մը ձևանալը» 93: Տեղի ունեցածը գնա-
հատելով «մեծ գործողություն», ամսագիրը փաստում է, որ Վիկտոր 
Էմմանուիլին Իտալիայի թագավոր ճանաչել են Անգլիան, ԱՄՆ-ը, Պոր-
տուգալիան, Հունաստանը, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Ֆրանսիան և 
Բելգիան94: 

«Մասյաց աղավնու» կարծիքով՝ դա ամրապնդում է թագավորի դիր-
քերը, ով մեծ հեղինակություն ու հարգանք է վայելում իր հայրենակից-
ների շրջանում: Դրա վկայությունը պարբերականը համարում է 1862 թ. 
մայիսին Նեապոլում Վիկտոր Էմմանուիլին բնակչության խանդավառ 
ընդունելություն ցույց տալը: Թագավորը 9 օր անցկացրել է Նեապոլում, 
որտեղ բոլոր օրերին հանդիսություններ ու տոնակատարություններ են 
կատարվել քաղաքացիների համար: Թագավորի պատվին Նեապոլի 
նավահանգիստ են մտել անգլիական և ֆրանսիական նավատորմները: 
Քաղաքի փողոցները լեփ լեցուն էին անհամար բազմությամբ, ամենուրեք 
ծաղիկներ ու դրոշներ էին, երգ ու երաժշտություն, իսկ ոգևորված մարդիկ 
միաբերան բացականչում էին. «Կեցցէ՛ արքայ Իտալիոյ, կեցցէ մեր 
Վիկտոր»95: 

Մինչ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը Իտալիայի թագավոր հռչակվելու 
կապակցությամբ վայելում էր նեապոլցիների ջերմ ընդունելությունը, 
Կապրերայում Ջ. Գարիբալդին հանդիպումներ էր ունենում եվրոպական 
երկրների ժողովրդական շարժման ճանաչված դեմքերի հետ և նախա-
պատրաստվում էր Հռոմն ազատագրելու նպատակով նոր արշավանք 
իրականացնել: 1862 թ. հունիսի 28-ին նա այդ նպատակով մի խումբ կա-
մավորների հետ նավարկեց դեպի Պալերմո: Մարսալում Ջ. Գարիբալդին 
իտալացիներին կոչ արեց այս անգամ պայքարը շարունակել «Հռոմ կամ 
մահ» կարգախոսով96: Այս ամենին քաջատեղյակ «Մասյաց աղավնին» 
տպագրում է իտալացիներին ուղղված Ջ. Գարիբալդու «լսելու արժանի» 
կոչը97, բայց միաժամանակ փաստում, որ նրա նոր արշավանքի լուրից 
իտալական կառավարությունը «մեծ շփոթութեան մէջ է» հայտնվել: 
Վիկտոր Էմմանուիլը հանդես է եկել Ջ. Գարիբալդու քայլը «սաստիկ խօս-
քերով դատապարտող» հայտարարությամբ, թեպետ նրա անունը չի 
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հիշատակել: Ամսագիրը տպագրում է իտալացիներին ուղղված թագա-
վորի ուղերձից մի հատված, որտեղ ասվում էր, որ մի խումբ երիտա-
սարդներ, սուտ հույսերով խաբված «մեր հին ու պատուական դաշնակից-
ներէն տեսած աղէկութիւնները կմոռանան, ու բերանները Հռոմի անունն 
առած՝ պատերազմի կգրգռեն բոլոր Իտալացիները»: Ըստ պարբերա-
կանի՝ թագավորն այդ երիտասարդներին հորդորում է զգուշանալ «այն-
պիսի վնասակար անհամբերութենէ, խոստանալով, որ երբ այն մեծ գոր-
ծողութեան ժամանակը հասնի, ինքը պատրաստ է իսկոյն ձայնը 
հանելու»98: 

«Մասյաց աղավնին» ճիշտ է նկատում, որ թագավորի հորդորը «Կրի-
պալտիին փոյթ չեղաւ»99, ու նա շարունակեց իր արշավանքը: Թագավորն 
իր հրովարտակում Ջ.Գարիբալդուն «խռովարար անվանեց, իսկ կառա-
վարության ղեկավար Ուրբանո Ռատտացցին (1808-1873) կարգադրեց 
նրա նկատմամբ եռանդուն քայլեր ձեռնարկել՝ ընդհուպ ձերբակալելը»100: 
«Մասյաց աղավնին» հասկանում էր, որ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի և «Իտա-
լիայի ազատարար» Ջ. Գարիբալդու հակամարտությունը պայմանավոր-
ված է Հռոմը Իտալական թագավորությանը միավորելու հարցում նրանց 
մոտեցումների տարբերությամբ: Ջ. Գարիբալդին ձգտում է իր կամավոր-
ներով Հռոմը Պիոս IX պապի աշխարհիկ իշխանությունից ազատագրել, 
իսկ թագավորը պատրաստ չէ Հռոմն ազատագրելու և թագավորության 
մայրաքաղաք հռչակելու համար հակադրվել Ֆրանսիայի կայսրին101: 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի դիրքորոշումը լավագույնս ընկալող ամսագիրը 
նկատում է, որ Ջ. Գարիբալդու համոզմամբ ֆրանսիացիները մտադրու-
թյուն չունեն Հռոմը լքել: Այդ իսկ պատճառով նա փորձում է նրանցից և 
Հռոմի պապից քաղաքն ազատագրել: 

Ամսագիրն արժանահավատ տեղեկություններով պատմում է, որ 
1862 թ. օգոստոսի 29-ին Հռոմի ճանապարհին, Ասպրոմոնտե լեռան վրա, 
Ջ. Գարիբալդին, բախվելով թագավորական զորքին, հարկադրված կռվի 
մեջ է մտել, վիրավորվել և «թշնամեաց ձեռքն ընկել»: Թագավորական 
զորքին անվանելով Ջ. Գարիբալդու թշնամի, պարբերականը չի 
թաքցնում զարմանքը տեղի ունեցածի կապակցությամբ: «Զարմանալի 
տեսարան,– գրում է ամսագիրը,– Իտալիան ազատողն ու Վիկտոր Էմմա-
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նուիլին ձեռքը տուողը այնքան վեհանձնութեամբ, նոյն միջոցին նոյն 
թագաւորին զորացը ձեռքը գերի բռնուեցաւ խեղճութեամբ»102: Տեղի ունե-
ցածից վրդովված՝ ամսագիրն այնուհետև պատմում է, որ վիրավոր 
Ջ. Գարիբալդուն բանտարկել են Սպեցիա կղզում, թեպետ բժշկական 
օգնություն են ցույց տվել: Առանց թագավորի անունը հիշատակելու պար-
բերականը հայտնում է. «Տէրութիւնը առաջարկեց իրեն որ Իտալիոյ կղզի-
ներէն մէկուն մէջ քաշուած նստի հանգիստ», բայց նա չհամաձայնվեց ու 
բանտարկվեց Վարինիանո բերդում103: «Մասյաց աղավնին» Վենետիկի և 
Հռոմի ազատագրության հույսը, Ջ. Գարիբալդու հետ կատարվածից հետո 
չի կապում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի հետ: Այս հարցում ամսագիրը նախա-
պատվությունը տալիս է հոկտեմբերի 5-ին թագավորի հրամանագրով 
ներում շնորհած Ջ. Գարիբալդուն104, ով «հանգիստ պիտի չառնու՝ մինչև 
որ փառաւորագույն յաղթութեամբ մը իւր աղօտացեալ փառացը վրեժը 
չառնու»105: 

1863 թ. Հռոմը Պիուս IX պապի իշխանությունից դուրս բերելու և իտա-
լական թագավորությանը միացնելու Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի բոլոր ջան-
քերը հաջողություն չունեցան: Այս անգամ Նապոլեոն III-ը թագավորին չէր 
աջակցում, որովհետև չէր ցանկանում ֆրանսիական կայազորը Հռոմից 
դուրս բերել106: Դրանից ոգևորված Պիուս IX-ը հանդես եկավ Վիկտոր 
Էմմանուիլին սպառնացող ելույթով: Ամսագիրը հրապարակում է Պիուս 
IX-ի ելույթից մի հատված, որը «շատ ծիծաղելի նիւթ եղաւ հասարակաց»: 
Պապը հայտարարել է, որ ինչպես Հակոբ նահապետը հրեշտակի հետ 
ամբողջ գիշերը կռվեց և նրա ոտքն ընկավ ու «թողութիւն ուզեց», այնպես էլ 
իր հետ գիշերը կռված Պիեմոնտի թագավոր Վիկտոր Էմմանուիլը Հակոբ 
նահապետի «պէս պիտի ընկնի ոտքս ու մեղայ պիտի ըսէ»107: 

Հռոմի պապի և թագավորի հակամարտությունում ամսագրի բացա-
հայտ համակրանքը Վիկտոր Էմմանուիլի կողմն է: Պարբերականի 
խմբագիր Գ. վրդ. Այվազովսկին հեգնում է Հռոմի պապի հայտարարու-
թյունը՝ ընդգծելով, որ որևէ համեմատություն չի կարող լինել Հակոբ նա-
հապետի և Իտալիայի թագավորի, առավել ևս՝ Պիուս IX պապի ու Աստծո 

                                                                 
102 «Մասյաց աղավնի», 1862, 15 սեպտեմբերի, թիվ ԺԸ, էջ 214: 
103 Նույն տեղում: 
104 Տե՛ս Дж. Канделоро. Указ. соч., т.5, с. 223; История XIX века, т. 5, с. 288; 

История Италии, т. 2, с. 246. 
105 «Մասյաց աղավնի», 1863, 15 հունվարի, թիվ 1-2, էջ 27: 
106 Տե՛ս Дж. Канделоро. Указ. соч., т.5, с. 235; История XIX века, т. 5, с. 289-290. 
107 «Մասյաց աղավնի», 1863, 15 հունվարի, թիվ 1-2, էջ 26: 
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հրեշտակի միջև: Հռոմի պապի համեմատությունը անվանելով «զառան-
ցանք»108 կաթոլիկ եկեղեցուց հեռացած Գ. վրդ. Այվազովսկին նշում է, որ 
Վիկտոր Էմմանուիլ II թագավորը շատ հեռու է Հակոբ նահապետի 
«մեղայագոչութենէն»: Նա գիշերվա մթով չի պայքարում, այլ ցերեկվա 
պայծառ լույսով պատերազմում է ամբողջ աշխարհի առաջ, լավ 
իմանալով, թե ում հետ է մենամարտում: «Ուստի,– եզրակացնում է 
Գ. վրդ. Այվազովսկին,– նորա միտքն ու սիրտը պիտի չհանդարտի, 
ինչպէս նաև բոլոր Իտալացւոց սիրտը, մինչև որ Վատիկանու վրայ 
չծածնի իտալական դրոշակը»109: 

«Մասյաց աղավնին «հավատում էր, որ պատերազմական հոգւով 
լցուած, ազգային ազատութեան կրակով վառուած»110 իտալացիներն 
իրենց արժանապատիվ թագավորի և «սքանչելի ազատարար» Ջ. Գարի-
բալդու գլխավորությամբ «անպատճառ ի գործ պիտի դնեն, որպեսզի 
առաջ Վենետիկն ազատեն և յետոյ Հռոմը»111: Ամսագիրը հույսը չէր 
կորցնում, որ 1864 թ. իտալացիներն անպայման ձեռք կբերեն իրենց 
«երկու մեծամեծ ազատությունները»՝ Վենետիկն ու Հռոմը, և իտալացինե-
րին մաղթում էր՝ «Աստված չամըչցնէ»112: Բայց ամսագրի ցանկությունը 
չկատարվեց: 1864 թ. սեպտեմբերի 15-ին Փարիզում կնքվեց ֆրանս-իտա-
լական համաձայնագիր, որով Իտալիան պարտավորվում էր չհարձակվել 
«սրբազան գահի» տիրույթների վրա և անգամ պաշտպանել դրանք: Իր 
հերթին Ֆրանսիան խոստանում էր իր զորքերը Հռոմից դուրս բերել, երբ 
Պիուս IX-ը կստեղծի սեփական բանակ, բայց ոչ ուշ, քան երկու տարի 
անց: Այս պայմանագիրը կնքվեց առանց պապական կուրիայի հետ 
համաձայնության, որն առաջ բերեց Պիուս IX-ի դժգոհությունը: 1864 թ. 
դեկտեմբերի 8-ին Պիուս IX-ը հրապարակեց «Quanta cura», իսկ 1865 թ. 
հունվարին՝ «Syllabus» կոնդակները, որոնցում թվարկում էր իր կողմից 
բանադրանքի արժանացրած մի շարք դրույթներ, մասնավորապես, 
պետական իրավունքի տարրական սկզբունքները113:  

Գ. վրդ. Այվազովսկին, անտեսելով սեպտեմբերյան համաձայնագրի 
այս կողմը, իրավացիորեն գրում է, որ այդ համաձայնագրով Նապոլեոն 
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III-ը և Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը որոշել են Իտալական թագավորության 
մայրաքաղաքը տեղափոխել Ֆլորենցիա: Դա արվել է այն նպատակով, որ 
մայրաքաղաքը չլինի Հռոմը, ինչպես ցանկանում էին «գրեթէ ամենայն 
ազատամիտ Իտալացիք» և ոչ էլ Թուրինը, ինչպես պնդում են պիե-
մոնտցիները: Այժմ սպասում են այդ որոշման իրականացմանը, որը 
գուցե որոշակի դժվարությունների հանդիպի Ջ. Գարիբալդու և նրա հա-
մախոհների կողմից114: Մայրաքաղաքը տեղափոխելու որոշում ընդուն-
վեց նոյեմբերի 19-ին իտալական խորհրդարանում, որը հրապարակվեց 
1864 թ. դեկտեմբերի 11-ին, որին գարիբալդիականները ոչնչով չխոչնդո-
տեցին: Ինչ վերաբերում է սեպտեմբերյան համաձայնագրին, ապա այն 
«Հռոմի հարցի» լուծումը ոչ արագացրեց, ոչ էլ հետաձգեց: Իրականում այն 
չէր հակասում Հռոմի հարցի կարգավորման Կ. Կավուրի քաղաքական 
գծին: Դա նշանակում էր, որ Հռոմի հարցը պետք է լուծվի Ֆրանսիայի հա-
մաձայնությամբ, մասամբ նաև՝ Պիուս IX պապի: Շուտով պարզ դարձավ, 
որ այդ գաղափարը նույնքան իրատեսական չէ, որքան Հռոմը կամավոր-
ների արշավանքի կամ ապստամբության ճանապարհով Իտալիային 
միավորելը: Դա հնարավոր դարձավ միայն միջազգային իրադրության 
փոփոխությունից հետո115: 

1866 թ. ապրիլի 8-ին, պրուսա-իտալական գաղտնի համաձայնագրի 
համաձայն, հունիսի 16-ին Պրուսիան պատերազմ սկսեց Ավստրիայի դեմ: 
Հունիսի 20-ին իտալական զորքերը գերագույն հրամանատար Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ի գլխավորությամբ մտան Վենետիկի նահանգ: Թագավորի 
խնդրանքով Ջ. Գարիբալդին իր կամավորներով ավստրիական Թիրոլում 
գործողություններ սկսեց և մի քանի հաղթանակ տարավ: Այս պատերազ-
մում Իտալիան պարտվեց, բայց Պրուսիան հաղթանակ տարավ, և 
հուլիսի 26-ին Նապոլեոն III-ի միջնորդությամբ կնքեց հաշտության պայ-
մանագիր՝ նույնիսկ հարկ չհամարելով խորհրդակցել Վիկտոր Էմմա-
նուելի հետ: Ավստրիան Վենետիկը զիջեց Ֆրանսիային, որը Նապոլեոն 
III-ը նվիրեց Իտալիային, որպես «խղճուկ կերակրաբաժին, որպես ոսկոր, 
որը շպրտում են շանը»116: 1867 թ. հոկտեմբերին Ջ. Գարիբալդին ութ 
հազար կամավորներներով արշավեց Հռոմի վրա, որպեսզի «Իտալիոյ 
սիրտը….միանայ իտալական թագաւորութեան հետ և անոր մայրաքա-
ղաքը լինի117: Բայց Ջ. Գարիբալդու մտադրությունը Վիկտոր Էմմանուիլ 
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II-ը և Նապոլեոն III-ը համատեղ ուժերով կանխեցին: 1870 թ. հուլիսի 19-
ին սկսված ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ Նապոլեոն III-ը 
ֆրանսիական զորքերը դուրս բերեց Հռոմից: Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
զորք ուղարկեց Հռոմ, որը նվաճվեց սեպտեմբերի 20-ին: Հռոմի պապի 
աշխարհիկ իշխանությունը տապալվեց, իսկ հոկտեմբերի 2-ի հանրաք-
վեով Պապական պետությունը միացավ Իտալական թագավորությանը: 
1871թ. Իտալիայի մայրաքաղաքը Ֆլորենցիայից տեղափոխվեց Հռոմ118: 

«Մասյաց աղավնու» կանխատեսումն իրականություն դարձավ, 
Վենետիկն ազատագրվեց, իսկ Վատիկանի վրա ծածանվեց Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ի արքայական դրոշը: «Մասյաց աղավնուն» չվիճակվեց 
պատմել այս ամենի մասին, որովհետև 1865 թ. հունվարից Գ. վրդ. Այվա-
զովսկին ամսագիրը սկսեց հրատարակել «Ծիածան» անվանումով: Այն 
լույս տեսավ ընդամենը ութ համար, որոնցում նա քաղաքական խնդիր-
ները չլուսաբանեց այնպիսի հետաքրքրությամբ ու իրազեկվածությամբ, 
ինչպես դա անում էր «Մասյաց աղավնի» պարբերականում: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Իտալական ազատագրական պայքարը լուսաբանելիս ամսագիրը 
երբեք չկորցրեց հավատը իտալացիների պայքարի հաջողության նկատ-
մամբ՝ կարևորելով դրանում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի և Ջ. Գարիբալդու 
դերը: «Մասյաց աղավնին» մինչև իտալական խնդրի հանգուցալուծումը 
հավատում էր, որ «Իտալիա՝ պատերազմական հոգւով լցուած, ազգային 
ազատագրութեան կրակովը վառուած»119 վաղ թե ուշ անխուսափելիորեն 
միավորվելու է և համալրելու է եվրոպական «առաջնակարգ տերութիւն-
ների շարքը»120: Դրանում ամսագիրը տեսնում էր Իտալիայի սքանչելի 
ազատարար Ջ. Գարիբալդու առաքելությունը, կյանքի իմաստը և հայրե-
նասեր ու ամենահարկավոր թագավոր Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի պարտքն 
իր ժողովրդի առաջ: 

                                                                 
118 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 248-251; История XIX века, т. 5, с. 291-304. 
119 «Մասյաց աղավնի», 1863, 15 հուլիսի, թիվ 13-14, էջ 224: 
120 «Մասյաց աղավնի», 1862, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
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Журнал Журнал Журнал Журнал ««««Масьяц агавниМасьяц агавниМасьяц агавниМасьяц агавни» » » » ((((««««Масисский голубьМасисский голубьМасисский голубьМасисский голубь»»»») о роли Ви) о роли Ви) о роли Ви) о роли Виктора ктора ктора ктора 
Эммануила в борьбе за объединение ИталииЭммануила в борьбе за объединение ИталииЭммануила в борьбе за объединение ИталииЭммануила в борьбе за объединение Италии    

    
Феликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс Мовсисян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Италия, война, свобода, независимость, объеди-

нение, Рим, королевство, патриот  
Итальянская национально-освободительная борьба во второй 

половине XIX века нашла широкое отражение в журнале «Масьяц агавни», 
который издавался в Феодосии в 1860-1865 годах. Редактором журнала был 
видный представитель армянского национального консервативного 
направления, церковный, общественный деятель, историк и филолог 
архимандрит Габриэл Айвазовский. Редактируемый им журнал занимает 
особое место в истории армянской печати, прежде всего с точки зрения 
размещения актуальных публикаций и анализа современных политичес-
ких событий. «Масьяц агавни» был одним из тех немногих журналов, 
который освещал итальянскую освободительную борьбу полностью, 
основываясь на публикациях европейской печати и официальных 
известиях. В числе многочисленных проблем, связанных с итальянской 
борьбой, «Масьяц агавни» в своих публикациях высоко оценивал роль 
короля Сардинии Виктора Эммануила во второй итальянской освободи-
тельной войне. 

Архимандрит Габриэл Айвазовский – один из лучших знатоков 
итальянской проблемы в истории армянской общественной мысли. Он 
правильно понимал, что война, возглавляемая Виктором Эммануилом II 
была борьбой за независимость. Целью короля было сплотить другие 
итальянские государства вокруг Сардинского королевства, объединить их 
и создать единое итальянское королевство. «Масьяц агавни» характеризует 
Виктора Эммануила как справедливого, честного, скромного в быту, 
любящего отечество монарха, самого нужного для Италии человека, 
который всей душой желал объединить родину. Избрание Виктора 
Эммануила II королем Италии, по мнению журнала, стало самым изыскан-
ным плодом в борьбе против австрийского владычества. «Масьяц агавни» 
заверял, что освобождение, усиление и объединение итальянских 
государств вокруг престола патриотически настроенного короля рано или 
поздно станут реальностью. Под его руководством Италия станет одной из 
ведущих стран Европы. 
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The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on     
Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for     

the Unification of Italythe Unification of Italythe Unification of Italythe Unification of Italy    
       Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Italy, war, freedom, independence, unification, Rome, 

kingdom, patriot  
The Italian national liberation struggle of the second half of the XIX 

century was broadly reflected in ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) 
periodical published in Theodosia in 1860-1865. The editor of the magazine was 
a prominent representative of the National Conservative Movement of 
Armenia, a churchman, a public figure, a historian and a philologist, Gabriel 
Aivazovsky. The magazine he edited has a special place in the history of the 
Armenian periodical press, primarily in terms of its coverage and analysis of 
contemporary political events. ‘‘Masyats Aghavni’’ was one of the few 
magazines that fully covered the Italian struggle for liberation, based on the 
publications of the European press and official news. Among many issues 
related to the Italian struggle, ‘‘Masyats Aghavni’’ in its publications valued the 
role of King Victor Emmanuel in the Second Italian War of Independence. 

G. Aivazovsky was one of the best connoisseurs of the Italian problem in 
the history of Armenian public thought. He realized that the war led by Victor 
Emmanuel II was a struggle for independence. The king aimed to unite the 
other Italian states around the Kingdom of Sardinia, to bring them together and 
create a united Italian kingdom. ‘‘Masyats Aghavni’’ describes Victor Emmanuel 
as an honest, modest, patriotic person, the most valuable figure for Italy, who 
sincerely wanted to unite his homeland. The periodical considers the election 
of Victor Emmanuel II as King of Italy the most remarkable phenomenon in the 
struggle against Austrian rule. ‘‘Masyats Aghavni’’ assured that the liberation, 
strengthening and unification of the Italian states under the rule of the patriotic 
king would eventually become a reality. As a result, Italy would become one of 
the leading countries in Europe. 

 
Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպագրությանԸնդունվել է տպագրությանԸնդունվել է տպագրությանԸնդունվել է տպագրության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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««««ՄՄՄՄեղուեղուեղուեղու» » » » հանդեսը 1863 թ. հանդեսը 1863 թ. հանդեսը 1863 թ. հանդեսը 1863 թ.     
արևմտահայարևմտահայարևմտահայարևմտահայ    ԱԱԱԱզգային սահմանադրության մասինզգային սահմանադրության մասինզգային սահմանադրության մասինզգային սահմանադրության մասին    

ՔրիստինեՔրիստինեՔրիստինեՔրիստինե    ԳասպարյանԳասպարյանԳասպարյանԳասպարյան    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. արևմտահայություն, սահմանադրական շար-
ժում, պարբերական մամուլ, թանզիմաթ, ազգային կանոնադրություն, 
ազգային վարչություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
19-րդ դարի կեսերի եվրոպական ազգային ազատագրական շար-

ժումները բարերար ազդեցություն թողեցին Օսմանյան կայսրության տի-
րապետության տակ գտնվող ժողովուրդների ազգային ինքնագիտակցու-
թյան բարձրացման վրա: Եվրոպական մեծ տերությունները օգտագոր-
ծում էին հպատակ ժողովուրդների ազատագրական պայքարի ամեն մի 
դրսևորում՝ Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու և նրանից հնարա-
վորինս շատ զիջումներ կորզելու նպատակով: Թուրք առաջադեմ գործիչ-
ներից ոմանք, լավ հասկանալով, որ հպատակ ժողովուրդների ազգային-
ազատագրական պայքարը կարող է կործանարար լինել Օսմանյան կայս-
րության համար, սուլթանին հորդորում էին բարենորոգումներ անցկաց-
նել: Սուլթան Մահմուդ II-ը 1839 թ. երկրում բարեփոխումներ սկսեց, 
որոնք անավարտ մնացին: Այդ բարենորոգումները ոչ թե «ներքին պա-
հանջ մը գոհացնելու»1, այլ եվրոպական երկրներին հաճոյանալու և 
նրանց՝ Թուրքիայի ներքին գործերից շեղելու միտում ունեին: Ամեն դեպ-
քում այդ բարեփոխումների շնորհիվ երկրի հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքում որոշակի ազատականացում նկատվեց: 

 
ԽնդրիԽնդրիԽնդրիԽնդրի    արծարծումըարծարծումըարծարծումըարծարծումը    ««««ՄեղուՄեղուՄեղուՄեղու» » » » հանդեսումհանդեսումհանդեսումհանդեսում    

1856 թ. փետրվարի 18-ին սուլթան Աբդուլ Մեջիդը մեծ տերություն-
ների ճնշման տակ, «Թուրքիան եվրոպականացնելու նպատակով «Հաթթը 
հումայուն» հրապարակեց: Այն կայսրության բոլոր հպատակների 
համար, առանց ազգային և կրոնական խտրականության, սահմանում էր 
խղճի և դավանանքի ազատություն, քաղաքական և քաղաքացիական հա-
վասար իրավունքներ, կյանքի, պատվի, ունեցվածքի ապահովություն2: 

                                                                 
1 Տե՛ս Սիրունի Յ., Պոլիս եւ իր դերը, հատոր 2, Պեյրութ, 1970, նույնի՝ Թանզի-

մաթ և հայեր // Պատմաբանասիրական հանդես, 1966, թիվ 4, էջ 55: 
2 Տե՛ս Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրառու-

թիւնը, Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրչեան հիվանդանոցի, Կ.Պոլիս, 1910, էջ 297-298: 
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Հրովարտակի հրապարակումից հետո արևմտահայության Գերագույն 
ժողովը ձևավորեց «Սահմանադրական հանձնաժողով», որը պետք է 
մշակեր արևմտահայ ազգային և հասարակական կյանքին, կրոնին և 
մշակույթին վերաբերող ազգային կանոնադրություն: Բազմաթիվ փորձու-
թյուններից հետո 1860 թ. մայիսի 24-ին Ընդհանուր ժողովը հաստատեց 
ազգային կանոնադրությունը3, որը Ն.Ռուսինյանի առաջարկով անվան-
վեց «Ազգային Սահմանադրություն»4 ու ներկայացվեց օսմանյան կառա-
վարության հաստատմանը: Բարձր դուռն անընդհատ ձգձգում էր ազ-
գային սահմանադրության հաստատումը, որն ի վերջո վավերացվեց 
1863 թ. մարտի 17-ին՝ վերափոխված ու կրճատված5: 

Արևմտահայ ազգային սահմանադրության ընդունումը լայն արձա-
գանք է գտել հայ հասարակական մտքում և պարբերական մամուլում, 
այդ թվում` «1850-1870-ական թվականներին արևմտահայ դեմոկրա-
տական մտքի առաջատար»6 «Մեղու» հանդեսում: Հայ պատմագիտու-
թյան մեջ «Մեղու» հանդեսի դիրքորոշումը արևմտահայ սահմանադրա-
կան շարժման և ազգային սահմանադրության վերաբերյալ հիմնովին լու-
սաբանված չէ: Հանդեսի մասին եղած հրապարակումներն ամբողջովին 
չեն ներկայացնում խնդրի էությունը: Այդ առումով սույն հոդվածը նպա-
տակ ունի հնարավորինս ամփոփ ներկայացնելու հանդեսի վերաբեր-
մունքը 1863 թ. ազգային սահմանադրության նկատմամբ:  

Հանդեսի հիմնադիր և խմբագիր Հարություն Սվաճյանը (1831-1874) 
19-րդ դարի արևմտահայ մտավորականության կարկառուն դեմքերից 
մեկն էր, «արևմտահայ դեմոկրտիայի մարտնչող հրապարակախոսը»7, 
«լուսաւորեալներու ամէնէն յանդուգն յառաջապահը8: Նա բուռն պայքար 
էր ծավալում պահպանողական ու լիբերալ հետադեմ ու ազգադավ 
գործիչների և հոգևորականության դեմ, ծաղրում էր նրանց արատավոր 

                                                                 
3 Խառատյան Ա., Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության 

մասին // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 2, էջ 83: 
4 Ատոմ, Ազգային սահմանադրութիւնը. Գիծեր մեր մշակույթի պատմութենէն, 

Կ. Պոլիս, 1914, էջ 43: 
5 Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան, Ազգապատում, Պէյրութ, 1961, 

էջ 4067, Ալպոյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 403: 
6 Տե՛ս «Հայ պարբերական մամուլի պատմություն XVIII-XIX դարեր», խմբ. 

կոլեգիա` Ա. Խառատյան, Լ.Գևորգյան, Մ.Մխիթարյան, հատոր 1, Գահիրէ, 2006, 
էջ 252: 

7 Հայ նոր գրականության պատմություն, հատոր 2, Երևան, 1962, էջ 113: 
8 Տե՛ս Հրանտ Ասատուր, Դիմաստուերներ, Կ.Պոլիս, 1921, էջ 50: 
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բարքերը, «պարսաւելի եւ ուղղելի մասերն …. կը խայթէր»9, ինչի արդյուն-
քում քանիցս ենթարկվել է հետապնդումների ու հալածանքների: 
«Մեղուն» նոր սերնդի «ձգտումներուն անյողդողդ պատնեշն» էր, այն 
բեմը, «ուրկե կխօսեր …. ինքը իր ամենէն անկեղծ պոռթկումներով»10: 

Հ. Սվաճյանն իր գլխավոր խնդիրը համարում էր «ազգին օգուտն ու 
յառաջադիմութիւնը», անհատների իրավունքների պաշտպանությունը, 
ազգի մեջ արմատացած անկարգությունների վերացումը11: Նրա հասա-
րակական, քաղաքական ողջ գործունեությունը ծառայել է արևմտահա-
յության ազգային-քաղաքական, հանրատնտեսական ազատագրության 
շահերին12: «Մեղվի» և նրա խմբագրի անհաշտ դիրքորոշումը Կ.Պոլսի 
պատրիարքարանի, ազգային ժողովի, կրոնական ու թաղային խորհուրդ-
ների ապաշնորհ գործունեության նկատմամբ պատճառ դարձան, որ 
օսմանյան իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ դադարեցնեն 
պարբերականի հրատարակումը: 1865 թ. օսմանյան գրաքննության պայ-
մաններում թերթի տպագրությունը կասեցվեց: Այն կրկին հրատարակվեց 
1870-1874 թթ.: 

Համարվելով «հասարակաց օգտին թարգման»13, «Մեղուն» ներկա-
յացնում է աշխարհիկ և հոգևոր գործիչների կամայականությունները, 
արևմտահայության հանրային ու տնտեսական վիճակը, հարստահարու-
թյունները, զրկանքները, գավառահայության ու գաղթականների ծանր 
կացությունը, դավանափոխուխությունը և դրա աղետալի հետևանքները: 
Այս վիճակից դուրս գալու ուղին «Մեղուն» համարում է տգիտության 
վերացումն ու գիտության լույսի տարածումը, դպրոցների և տպարան-
ների բացումը, ազգային գործիչների հոգածությունը կրթության ու դաս-
տիարակության նկատմամբ, մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակու-
թյունը: Հանդեսի էջերում կարևոր տեղ է հատկացված արևմտահայ 
ազգային սահմանադրության նախապատրաստության և դրա կիրարկ-
ման համար մղված պայքարի պատմությունը: «Մեղուն» քայլ առ քայլ 
հետևում է սահմանադրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և 

                                                                 
9 Հ. Գրիգորիս Վ. Գալէմքերեան, Պատմութիւն հայ լրագրութեան: Ի սկզբանէ 

մինչեւ մեր ժամանակը, Վիեննա, 1893, էջ 159: 
10 Սիրունի Յ., Պոլիս եւ իր դերը,էջ 394: 
11 Տե՛ս «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 97: 
12 Տե՛ս Գասպարյան Գ.Ն., Հարություն Սվաճյան, Երևան, 1958, էջ 21: 
13 «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 99: 
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երբեմն խանդավառված, երբեմն հուսահատված, տպագրում յուրա-
քանչյուր փոքր լուրը14:  

«Մեղուն» ազգային սահմանադրությունը համարում է «ազգի մը 
քաղաքականության անշեղելի ճանապարհը» և հույս է հայտնում, որ 
սահմանադրության ընդունումով յուրաքանչյուր հայ պիտի գտնի իր 
«հանգստությունը .... և ազգայնության իրավունքը», և այն «պիտի 
ճանչըցնէ անոնց իրենց պարտքերը»15: Պատմելով 1860 թ. վերջին 
ազգային գերագույն ժողովի անդամների հրաժարականի մասին` 
Հ. Սվաճյանը մտահոգություն է հայտնում, որ այդ պայմաններում «զով 
ճանաչէ .... ազգը, որի հավատարմութիւն ընէ, որի հնազանդութիւն ընե», 
երբ չկա ոչ օրենք, ոչ կանոն, ոչ ազգային ժողով, ոչ էլ ազգային կառավա-
րութիւն»16: «Բայց .... մինչեւ երբ», շարունակում է թերթը, պիտի շարու-
նակվի այս վիճակը, և կոչ է անում հայությանը, «որ սթափին, …. ձեռք 
ձեռքի տան, .... ճար մը ընեն»17: Հ. Սվաճյանը ստեղծված իրադրության 
հաղթահարման ելքը համարում է «ազգային օրինավոր կառավարու-
թյունը»: Նա ներկայացնում է ազգային սահմանադրության ծագման, 
զարգացման պատմությունը, սահմանադրության հարցում իր դավանած 
սկզբունքները, ապագա Հայաստանի վարչակարգի, վարչական մարմին-
ների, ժողովրդի և պետության, եկեղեցու և կառավարության փոխհարա-
բերությունների վերաբերյալ իր հայացքները, բացահայտելով, որ 
ազգային սահմանադրությունը նվաճվել է ժողովրդական զանգվածների 
անզիջում ու հետևողական պայքարի գնով18: 

Խոսելով ազգային սահմանադրության վավերացման մասին, 
«Մեղուն» հույս է հայտնում, որ օսմանյան բարեխնամ կառավարությունը 
«չպիտի մերժէ .... վաւերացմամբ ազգին շնորհվիլը»19: Թերթի խմբագիրը 
համոզմունք է հայտնում, որ «հայրախնամ կառավարությունը» անպայ-
ման կկատարի հայության խնդրանքը և նրան կտա «խնդրած ամեն օրի-
նաւոր շնորհները», միայն թե մենք «ուզելու ճամբան գիտնանք և օրինա-

                                                                 
14 Ղազարյան Հ., Հարություն Սվաճյան, Երևան, 1986, էջ 346: 
15 «Մեղու», 1860, 30 մայիսի, թիվ 99, էջ 113, Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսու-

թյուն, կազմ. Ս. Բազյան, Երևան, 1960, էջ 92: 
16 «Մեղու», 1860, 10 հունվարի, թիվ 85, էջ 5: 
17 Նույն տեղում: 
18 Տե՛ս Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 74-75, Ղազարյան Հ., նշվ. 

աշխ., էջ 350, 352-353, «Մեղու», 1860, 31 հունվարի, թիվ 87, էջ 18, 10 փետրվարի, 
թիվ 88, էջ 25: 

19 «Մեղու», 1863, 15 հունվարի, թիվ 184, էջ 10: 
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ւորապէս խնդրենք»20: Հ. Սվաճյանի կարծիքով՝ ազգային սահմանադրու-
թյունը հայոց ազգին «կեանք պիտի տայ», «մեռելութենէն և կամ մահու 
տագնապեն ու անխուսափելի վտանգէն»21 պետք է ազատի, և «հայ 
հորիզոնին վրայ փառաւոր ապագայ մը»22 պիտի նշմարվի: 

«Մեղուն» պատմում է, որ ազգային սահմանադրությունը «զլացող չը 
կրնար ըլլալ», օսմանյան «բարեխնամ կառավարությունը» կարգի 
համաձայն «նախ քննելու տուաւ զանի այն յանձնաժողովին ձեռքով` որ 
ինքը կազմած էր», այնուհետև հանձնեց հայությանը, որ պարզեն, թե 
արդյոք «տուած սրբագրութիւնները իր կացութեանը յարմար կու գա՞ն, թէ 
ոչ»23: Ազգային երեսփոխաններից կազմված հանձնաժողովը քննեց 
Սահմանադրությունը և «վերջապէս ազգին յարմար դատեց», ապա 
Բարձր դռան հանձնաժողովի կողմից նախանշած «սրբագրութեան 
գործը» կատարեց: Խոսելով սահմանադրության վավերացման մասին, 
«Մեղուն» հույս է հայտնում, որ «տարի ու կես միջոցի թշուառութեամբն 
ալ փորձառու և խրատված» կկարողանանք «զանի ձեռք բերելու և այս 
անգամ պահպանելու ալ»24: 

Պատմելով սուլթանի կողմից Սահմանադրությունը վավերացնելու 
մասին, հանդեսը համոզմունք է հայտնում, որ այն կդառնա միջոց, որով 
հայությունը «իր ամէն գործերը կկարգադրէ»25: «Մեղուն» շեշտում է այն 
միտքը, որ սահմանադրության հաստատումով մեր ժողովրդի համար մի 
նոր դուռ բացվեց, որը, սակայն «յարատեւ ուշադրութիւնը պահանջող 
խնդիր մը» է: Հանդեսը կոչ է անում հայությանը ջանքեր գործադրել, 
քանզի «քրտնաթոր աշխատութեանց չըքնաղ պտուղ» դարձած օրենքը 
«ինքնին գործադիր ըլլալու կարողութիւնը չունի»26: «Օրենքի մը 
ձեռնարկութիւնը» միակ ապաստարանն է, որով հնարավոր կլինի ազգի 
առջև ծառացած «չարեաց առաջքն առնելու և յառաջադիմութեան մէջ ոտք 
կոխելու»27: Հ. Սվաճյանը հույս է հայտնում, որ «անիշխանութեան ժամա-

                                                                 
20 Նույն տեղում: 
21 «Մեղու», 1863, 15 հունվարի, թիվ 184, էջ 11: 
22 «Մեղու», 1863, 12 փետրվարի, թիվ 188, էջ 42: 
23 «Մեղու», 1863, 15 հունվարի, թիվ 184, էջ 10: 
24 Նույն տեղում: 
25 «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 98: 
26 Նույն տեղում: 
27 «Մեղու», 1863, 9 ապրիլի, թիվ 194, էջ 90: 
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նակ» գոյություն ունեցած բոլոր «անիրավութիւններն ու հարստահարու-
թիւնները» Սահմանադրության գործարկման արդյունքում կվերանան28: 

«Մեղուն» մեջբերում է «Փարիզ» պարբերականում տպագրված նյու-
յորքցի մի հայ բողոքականի խոսքը, ով կոչ է անում միավորվելու, 
որպեսզի միակ «հոգ և զբաղմունք ընենք Սահմանադրութեան վերահաս-
տատութիւնը»: Հանդեսը հոդվածագրին պատասխանում է, որ մոտ 
տարիուկես առաջ «խաւարսէրի մը ժահաբոյր լեզուովը մեռած», թաղված, 
«վրան յաղթանդամ քար մը ձգուած», «մահաբույր գրչով մը վրան տապա-
նագիր գրած»29 ազգային սահմանադրությունը 1863 թ. մարտի 17-ին 
«պատուով և մեծ զօրութեամբ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՎ»30: Ելնելով այս իրո-
ղությունից՝ հանդեսը հորդորում է մի կողմ թողնել կրոնական վեճերը, 
համախմբվել և քայլեր ձեռնարկել ազգի առջև ծառացած խնդիրները 
լուծելու համար: 

Հանդեսը տպագրում է Ադրիանապոլսում Սահմանադրության 
ընդունման կապակցությամբ կատարված տոնահանդեսի նկարագրու-
թյունը, որն ուղեկցվել էր ազգային երգ ու պարով, «Կեցցե՛ Ազգ և Սահմա-
նադրութիւն» վանկարկումներով31, ազգի, վեհափառ կայսեր և «Սահմա-
նադրութեան գործադիր անձանց» կենաց ջերմ բարեմաղթանքներով ու 
աղոթքով: «Մեղուն» հույս է հայտնում, որ Կ. Պոլսի հայությունը, մի կողմ 
դնելով երկպառակությունն ու կրոնական վեճերը, շուտով նրանց օրինա-
կին կհետևի՝ նպատակ ունենալով «Ազգային յառաջադիմութիւն»32: 

«Մեղուն» մեծ ոգևորությամբ պատմում է, որ սահմանդրության 
տարելիցի հետ կապված հանդիսությունները նախատեսվում են մայիսի 
26-ին, կիրակի օրը, որոնք նախորդ տարիների համեմատ «առաւել 
փառաւոր» պիտի լինեն և հորդորում է ամենիքն «ժամ յառաջ պիլեթ 
առնել»33: Հայությանը ազգային կանոնադրություն շնորհելը համարելով 
«առատագութ ինքնակալի»՝ հայության նկատմամբ ունեցած «գթոյ և սիրոյ 
մէկ մեծ նշանն»՝ «Մեղուն» առաջարկում է մասնակցել «առ բարեգութ 
կայսրը» ժողովրդի հրապարակավ շնորհակալության հանդեսին34, որը 
պետք է տեղի ունենա սահմանադրության տարելիցի օրը: Թերթը միա-

                                                                 
28 «Մեղու», 1863, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 138: 
29 «Մեղու», 1863, 9 ապրիլի, թիվ 194, էջ 90: 
30 Նույն տեղում, էջ 92: 
31 «Մեղու», 1863, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 134: 
32 «Մեղու», 1863, 7 մայիսի, թիվ 198, էջ 128, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 135: 
33 «Մեղու», 1863, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 136, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 138: 
34 «Մեղու», 1863, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 138: 



 
– 124 – 

ժամանակ բոլոր «սահմանադրասեր հայությանը» կոչ է անում 10 ղուրուշ 
պատրաստել՝ Սահմանադրության գրքույկը ձեռք բերելու համար, որը 
«այսօր կամ վաղը ելլելու վրայ է»35: 

Հանդեսը տպագրում է ազգային սահմանադրությանը նվիրված «Հայ 
սրտի մը արձագանքը» երգը` ուրախությամբ հայտնելով, որ երաժշտու-
թյան ուսուցիչ Նիկողայոս Թասճյանն զբաղվում է երգի երաժշտության 
ստեղծումով, և շուտով կիրակի օրերին դասավանդելու է Ղալաթիայի 
Լուսավորիչ եկեղեցու դպրոցում36: Հետագայում թերթը պարբերաբար 
հրատարակում է ազգային սահմանադրությանը նվիրված ստեղծագոր-
ծություններ ու երգեր37: 

Հ. Սվաճյանը ոգևորությամբ պատմում է ազգային սահմանադրու-
թյան տարելիցին նվիրված հանդիսության մասին, որի մասնակիցները 
բարեգութ սուլթանին երախտապարտ էին «Հայ սրտին սահմանադրա-
կան փափագը»38 իրականություն դարձնելու համար: Ըստ Հ. Սվաճյանի` 
եկել է ժամանակը, երբ ամեն մի բռնություն «'ի չիք պիտի դառնայ»39 
շնորհիվ ազատարար սահմանադրության: 

«Մեղուն» պարբերաբար պատմում է ազգային, կրոնական և քաղա-
քական ժողովների, թաղային խորհուրդների գործունեության մասին, 
դժգոհում նրանց անդամների հրաժարական տալու կապակցությամբ: 
Դրանից հիասթափված գրում է, որ ազգային անբարեհույս վիճակի 
պատճառը ոչ այնքան սահմանադրությունն է, այլ ազգային վարչության 
ու թաղային խորհուրդների «անգործությունն ու անկարգությունները»40: 

«Մեղուն» ներկայացնում է սահմանադրության գործադիր հանձնա-
ժողովի կազմակերպած թաղային ընտրությունները և անհանգստություն 
հայտնում այն կապակցությամբ, որ Կ.Պոլսի որոշ թաղերում «մանր և 
խոշոր գժտութիւններ» են տեղի ունենում: Թերթը հույս է հայտնում, որ 
ընտրությունները «խաղաղութեամբ վերջանան»41 և նպաստեն ազգային 
խնդիրների լուծմանը: Հ. Սվաճյանը մտահոգություն է հայտնում ընտրու-
թյունների հետ կապված երկու կարևոր հարցի մասին: Նա գրում է, որ 
ութ հարյուր կամ հազար ընտրողներ ունեցող տեղամասերում ընտրու-

                                                                 
35 «Մեղու», 1863, 14 մայիսի, թիվ 199, էջ 136: 
36 «Մեղու», 1863, 16 ապրիլի, թիվ 195, էջ 193-194: 
37 «Մեղու», 1863, 1863, 21 մայիսի, թիվ 200, էջ 143, 2 հուլիսի, թիվ 206, էջ 191: 
38 «Մեղու», 1863, 4 հունիսի, թիվ 202, էջ 153: 
39 «Մեղու», 1863, 9 հուլիսի, թիվ 207, էջ 195: 
40 «Մեղու», 1863, թիվ 186, էջ 25, թիվ 187, էջ 34, թիվ 189, էջ 54, թիվ 207, էջ196: 
41 «Մեղու», 1863, 9 հուլիսի, թիվ 207, էջ 198: 
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թյուններին մասնակցել է 250-300 մարդ: Հ. Սվաճյանը դժգոհում է, թե 
ինչո՞ւ քվեարկության իրավունք ունեցող անձինք «սահմանեալ ժամանա-
կին իրենց քվեն չեն տարած», ո՞ւր է «Սահմանադրություն աղաղակող և 
ազգասէր ենք պոռացողներու խումբը»42: Նրան մտահոգում է այն, որ 
քվեաթերթիկներ են ուղարկվել «կարգ մը նորեկ անձանց» կողմից, որոնք 
«զոչ ոք կը ճանչնային նոյն թաղին մէջ», քանի որ 10-15 տարի Պոլսում 
բնակվող անձանց «երբէք քուէ տալու հրաւեր մը եղած չէր»43: Մինչդեռ 25 
տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ «իր վերաբերութիւն ունեցած թաղին 
մէջ» քվեարկության մասնակցելու իրավունք ուներ44: Դեռևս 1860 թ. 
Հ. Սվաճյանը պահանջում էր ընտրություններն անցկացնել փակ, 
գաղտնի քվեարկությամբ, քանզի «գաղտնի քվեարկութիւնն է տափոռակ` 
լռիկ ազատութեան պաշտպան»45: 

Հ. Սվաճյանը իր վրդովմունքն է հայտնում նաև այն կապակցու-
թյամբ, որ օսմանյան «առատագութ ինքնակալի» շնորհած արտոնություն-
ները և «յառաջադիմութեան կարևոր տարրերը» ժողովրդին չեն հասնում 
ի շնորհիվ «իր արենակից խաւարասիրաց»46: Նրա կարծիքով այս մարդիկ 
ովքեր «ամուր պատուար մը և հաստատուն պարիսպ մը» եղան՝ խլաց-
նելու համար բարեգութ սուլթանին ուղղված ժողովրդի ձայնը, բայց հաջո-
ղության չհասան: Երկինքը լսեց հայության աղաղակը, հայը զգաց, որ 
«տգիտութեան կատաղի ալեացբուռն յարձակմունքէն» միակ դարմանը 
Ազգային սահմանադրության «խաղաղ նաւահանգիստը դիմելն է»47:  

«Մեղուն» ներկայացնում է Պալատու միացյալ թաղերի ընտրություն-
ների ընթացքը և դժգոհում, որ «միութիւն կուզենք պօռացող» ընդդիմա-
դիրների մի խումբ ակտիվ գործունեություն է ծավալում: Նրանցից մեկը 
շաբաթ օրը տնետուն պտտվելով «ցրուած քուէթուղթերը պատճառանքով 
մը կը ժողովէ»` քվեների թիվը «կարելի եղածին չափ պակաս էլլէ» 
հույսով48: Անդրադառնալով երեսփոխանների ընտրությանը` Հ. Սվաճ-
յանը շեշտում է, որ քվեարկության իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր հայ 
պետք է լավ մտածի, թե «ինչ տեսակ մարդու տալու է իր քուէն», որպեսզի 
հետո ստիպված չզղջա: Յուրաքանչյուր ոք, շարունակում է խմբագիրը, 

                                                                 
42 «Մեղու», 1863, 9 հուլիսի, թիվ 207, էջ 199: 
43 Նույն տեղում: 
44 Պէրպերեան Ա, Պատմութիւն հայոց, Կ.Պոլիս, 1871, էջ 395: 
45 «Մեղու», 1860, 10 փետրվարի, թիվ 88, էջ 28: 
46 «Մեղու», 1863, 9 ապրիլի, թիվ 194, էջ 90: 
47 Նույն տեղում: 
48 «Մեղու», 1863, 13 օգոստոսի, թիվ 212, էջ 239: 
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իրավունք ունի ազատ ընտրության: Ոչ ոք իրավասու չէ նրանց ազատ 
կամընտրության վրա բռնանալու, սակայն հարկ է, որ «մեկ քանի տարվա 
փորձառական գիտութեամբը» առաջնորդվելով` ամեն հայ նշի «ազգա-
սէր, իրաւագէտ, քաղաքագէտ, հեռատես, տաղանդաւոր և ողջամիտ» 
անձի կամ անձանց անուններ: Այդ մարդիկ ժողովրդի տասը տարվա 
«ապագայ բաղդը» պետք է վճռեն, քանզի, ըստ սահմանադրության, երես-
փոխանը իրեն ընտրող ժողովրդի ներկայացուցիչն ու «անոր յառաջադի-
մութեան ջանադիրն»49 է:  

Շարունակելով ներկայացնել ընտրությունների ընթացքը` թերթը 
նշում է, որ «ընտրելոց մէջ օտար տէրութեան հպատակ» և «դատաստանի 
տակ ինկած ու դեռ դատը չվերջացած անձ կայ, որի դեմ «սահմանադրա-
կան հասարակութիւնը բողոք ունի»50: Այդ բողոքը կապված է ժողովրդի 
շրջանում տարածված այն կարծիքի հետ, որ կրոնական երեսփոխան-
ներից մի քանիսը այլ պետության հպատակներ են: Ընտրողները դիմել են 
սահմանադրության գործադիր հանձնաժողովին` պարզելու նրանց կար-
գավիճակը, արդյո՞ք նրանց ընտրությունը դեմ չէ սահմանադրությանը51: 
Ի պատասխան՝ գործադիր հանձնաժողովի անդամը հայտնել է, թե 
օսմանյան տերության հպատակ լինելու խնդիրը միայն «աշխարհական 
երեսփոխանաց համար է, եւ ոչ կրօնական»52: «Մեղուի» կարծիքով` երես-
փոխանական վարչությունը և պատրիարքը պարտադիր պետք է օսմա-
նահպատակ լինեն, քանզի «Ազգին կողմանէ անմիջական յարաբերութիւն 
մը» ունեն Բարձր դռան հետ: Միաժամանակ հանդեսը մեկնաբանում է 
սահմանադրության այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են երեսփո-
խանների և պատրիարքի ընտրության կարգին, քաղաքական և կրոնա-
կան խորհուրդներին53: 

Թերթը պատմում է, որ ազգային սահմանադրության համաձայն, 
ձևավորվել են թաղային խորհուրդներ, ընտրվել 80 աշխարհիկ և 20 
հոգևոր պատգամավորներ54: Ժողովրդը պետք է ուշի ուշով հետևի նրանց 
գործունեությանը, քանի որ նրանից է ակնկալում «Ազգային բարելա-
վութիւն, բարեկարգութիւն, յառաջադիմութիւն...»55: «Մեղուն» հույս է 

                                                                 
49 «Մեղու», 1863, 20 օգոստոսի, թիվ 213, էջ 241: 
50 Նույն տեղում: 
51 «Մեղու», 1863, 20 օգոստոսի, թիվ 213, էջ 241, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253: 
52 «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253: 
53 Տե՛ս «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253 
54 Տե՛ս Օրմանեան Մ., նշվ. աշխատ., էջ 4083: 
55 «Մեղու», 1867, 7 սեպտեմբերի, թիվ 217, էջ 273: 
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հայտնում, որ ընտրված երեսփոխանները օրենքներին ծանոթ և քաղա-
քականապես փորձառու կլինեն, ազգի «օգուտը ամէն բանէ վեր կը 
դասեն» ու ազգային սահմանադրությունը «անխախտ կպահեն»: Ազգային 
ընդհանուր ժողովը, հանուն ազգի առաջադիմության և խաղաղության, 
արդարությամբ ու անաչառությամբ կգործի մինչև իր պաշտոնավարու-
թյան ավարտը: Հայ ազգի ապագա երջանկությունը կամ թշվառությունը, 
եզրակացնում է թերթը, «աս նորածին ընդհանուր ժողովոյ շարժումէն 
կախեալ էն» 56: 

Հանդեսը տպագրում է Կ.Պոլսի պատրիարքին ուղղված աղերսա-
գիրը, որը խնդրում էր նորաթուխ երեսփոխանների ժողովի ուշադրու-
թյունը հրավիրել և անհրաժեշտության դեպքում նրանց բացատրել, որ 
ժողովուրդը ապագայի իր հույսերը կապում է նորընտիր ժողովի հետ: 
Թերթի համոզմամբ` երեսփոխանական ժողովը, որպես «ազգային …. և 
մասնավորապես քաղաքականապէս Լուսավորչական Հայոց ժողովք», 
իբրև «առաջին ընտանեկան պարտավորութիւն» պետք է զգա ժողովրդի 
խնդիրները: «Սահմանադրական բարեկարգ վարչութեանն» սպասող հայ 
ժողովուրդը հույս ունի իր «գլխէն իբրեւ փուշե պսակէ մը»57 հայ ամիրա-
ների և կրոնավորների լծից ազատվելու, սակայն սահմանադրությունը 
ժողովրդի դրությունը չփոխեց: Հանդեսը ցավով է նշում, հայությունը, այլ 
ճար չունենալով, ազգի մեջ «զինքը այն անտանելի վիճակեն» ազատող 
չունենալով, ազատության համար «կրոնափօխութեան կը դիմե»58: 
«Մեղուն» իր բողոքն է արտահայտում հարկերի ու տուրքերի պատճառով 
ազգը «անգութ ու անխիղճ» «քրիստոնեա ազգակիցներուն» «անիրաւ 
ձեռքեն բզիկ բզիկ» լինելու կապակցությամբ: Պողոս պատրիարքի ջան-
քերի շնորհիվ կառավարության հրամանով արքունական տուրքերի 
չափը սահմանվել էր «իւրաքանչիւր ուրուք կարողութեանը համեմատ» 59, 
բայց դրա արդյունքում ժողովուրդն ազատություն չի գտել: «Մեղուն» 
կարծիք է հայտնում, որ այժմ ամբողջ ազգի «կենաց ու մահուան թելը» 
հարյուր երեսփոխանների ձեռքում է: Ազգը «ինքզինքը հազիվ հազ նաւուն 
մէջ նետող հոգնած ճամփորդներու պէս» թմրած է և չի զգում, թե ուր է 
գնում: Նա ապագայի մեծ հույսով սպասում է երեսփոխանների գործու-

                                                                 
56 Նույն տեղում:: 
57 «Մեղու», 1863, 10 սեպտեմբերի, թիվ 216, էջ 265: 
58 «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253, 1 հոկտեմբերի, թիվ 218, էջ 288, 

8 հոկտեմբերի, թիվ 219, էջ 292: 
59 «Մեղու», 1863, 27 օգոստոսի, թիվ 214, էջ 253, Պէրպերեան Ա., Պատմութիւն 

հայոց, էջ 394: 
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նեությանը: Ամեն «հայու աչք սա ազգային ժողովներուն» է հառած, բայց 
երանի թե «իր յոյսը իդերև չելլէր»60: 

«Մեղուն» պատմում է, որ սեպտեմբերի 20-ին անդրանիկ նիստը գու-
մարելուց հետո ազգային ընդհանուր ժողովի մոտ մեկ տասնյակի հասնող 
պատգամավորներ հրաժարական են տվել, իսկ երկրորդ նիստին պատ-
գամավորների մեծ մասի չներկայանալու պատճառով նիստ չի գումար-
վել61: Ազգը սահմանադրություն ունի, սակայն առաջվա պես «անտերունչ 
ու անգլուխ կմնայ», հայերն ամենուր «հին թշուառութեան մէջ կը տատա-
նին»: Ազգային ընդհանուր ժողովի գործունեությունը ժողովրդի շրջանում 
իրենց «յուսածին հակառակը գտնելու երկիւղին»62 է հանգել: 

«Մեղուն» դժգոհում է, որ ազգի կողմից ընտրված երեսփոխաններից 
ոմանք չեն ներկայանում ազգային ժողովի նիստերին, մյուս երեսփոխան-
ներն էլ ոչինչ չեն անում, ուստի կոչ է անում՝ եթե սահմանադրությունը 
«բոլորովին չենք ծալլեր ու պահարանը դներ», գոնե «զանց ընենք» այն 
հատվածը, որ «քիչ շատ աշխատասիրութիւն և փոքրիկ զոհեր կըպա-
հանջեն»63:  

Լավ հասկանալով, որ Բարձր դռան կողմից սահմանադրությամբ 
հայությանը շնորհված «արտոնութիւնները թէպէտ մէծ բաներ չեն», 
Հ. Սվաճյանը կոչ է անում հետևել դրանց «պահպանութեանը և բարեկարգ 
գործադրութեանը», որպեսզի առաջվա պես դրանք ևս զոհ չգնան «մաս-
նաւոր անձանց հաճոյիցն ու կրիցը»64: Ազգային սահմանադրությունը 
պիտի դառնար «ժողովրդյան իրավանց պաշտպան», սակայն, ինչպես ցա-
վով նկատում է Հ. Սվաճյանը, «հայ բռնավորաց խումբը» այն իրենց «տի-
րապետութեանը գործիք ընելու չդնդաղեցան»65: Սահմանադրության գոր-
ծադրության հետ կապված դժվարությունների գլխավոր պատճառը նա 
համարում է այն, որ «հայերուն ամենն ալ» նրա «խափանմանը կաշխա-
տեին»66, «դարան լարելով» ամեն բարի ջանք «ի դերև հանելու»67: Ստեղծ-

                                                                 
60 Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 328, «Մեղու», 1863, 8 հոկտեմբերի, 

թիվ 219, էջ 292, 29 հոկտեմբերի, թիվ 222, էջ 314: 
61 Ալպոյաճեան Ա., նշվ. աշխատ., էջ 467: 
62 Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 328, «Մեղու», 1863, 8 հոկտեմբերի, 

թիվ 219, էջ 292 
63 «Մեղու», 1864, 8 փետրվարի, թիվ 230, էջ 28: 
64 «Մեղու», 1862, 10 հունիսի, թիվ 164, էջ 130: 
65 «Մեղու», 1864, թիվ 244, էջ 140: 
66 Տե՛ս Սվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, էջ 313: 
67 Նույն տեղում, էջ 375: 
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ված վիճակից միակ ելքը Հ. Սվաճյանը համարում է ազգի կրթությունն ու 
դաստիարակությունը: 

Սահմանադրական շարժման և ազգային սահմանադրության 
«ամենէն անկեղծ փողահարը» համարվող «Մեղու» հանդեսը եղավ առա-
ջին «սթափողը …. անոր ստեղծած պատրանքներէն»68: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Սահմանադրության գործադրումը և սահմանադրական կարգի հաղ-
թանակը «Մեղուն» կապում է ժողովրդի կողմից ընտրված, ժողովրդի 
հոգսերով մտահոգ ազգային կառավարության ստեղծման, դասային 
արտոնությունների, հարստահարության ու շահագործման վերացման, 
ժողովրդի բարեկեցության ապահովման հետ, որի կարևորագույն պայ-
մանը համարում է տգիտության վերացումն ու ազգի լուսավորությունը: 
Ազգային սահմանադրության վավերացմամբ ոգևորված և դրա գործա-
դրմանն անհամբեր սպասող «Մեղու» հանդեսի խմբագիրն ի սրտե ցան-
կանում էր, որ Սահմանադրության ընդունմամբ հայության կյանքում 
խաղաղություն հաստատվի, ատելությունը փարատվի, ազգի մեջ սերն ու 
միությունը թագավոր են, սակայն մեծ ցավ է ապրում, որ այդպես չեղավ: 
Թերթը կոչ է անում մոռանալ դավանաբանական, կրոնական վեճերը, 
համախմբվել ազգային սահմանադրության շուրջ և պայքարել ազգային 
առաջընթացի համար: 

 
 
 

        

                                                                 
68 Սիրունի Յ., Պոլիս եւ իր դերը, էջ 394: 
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Журнал «Мегу»Журнал «Мегу»Журнал «Мегу»Журнал «Мегу»    ((((««««ПчелаПчелаПчелаПчела»»»») о Западноармянской Национальн) о Западноармянской Национальн) о Западноармянской Национальн) о Западноармянской Национальной ой ой ой 
Конституции 1863Конституции 1863Конституции 1863Конституции 1863    г.г.г.г.    

КристинеКристинеКристинеКристине    ГаспарянГаспарянГаспарянГаспарян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: западные армяне, конституционное движение, 
периодическая печать, танзимат, национальная хартия, национальный 
совет 

Западноармянское национально-конституционное движение и приня-
тие национальной конституции вызвали большой резонанс в западно-
армянской действительности. Армянские общественные течения и перио-
дическая печать высказали свою позицию по западно-армянской нацио-
нальной конституции. Западноармянская национальная конституция 
1863 г. была всесторонне освещена в передовом журнале западноармянс-
кой демократической мысли «Мегу», издававшемся в Константинополе в 
1850-1870 годах. 

На страницах журнала представлена история подготовки националь-
ной конституции Западной Армении и борьба за ее применение. «Мегу» 
шаг за шагом следил за конституционным процессом, регулярно освещал 
ратификацию конституции, деятельность национальной администрации, 
политических и религиозных собраний, а также выборы в районные и 
верховные советы. 

Редактор журнала Г. Свачян придавал особое значение принятию 
национальной конституции Западной Армении, считая это единственным 
стабильным путем прогресса нации. Применение Конституции и победу 
конституционного строя он связывает с созданием всенародно избранного  
правительства, озабоченного проблемами народа, отменой классовых 
привилегий, обеспечением благосостояния народа, важнейшим условием 
которого было устранение незнания и просвещение народа. 
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The The The The Magazine Magazine Magazine Magazine ““““MeghuMeghuMeghuMeghu” ” ” ” ((((““““The The The The BeeBeeBeeBee””””))))    on on on on     
the 1863 Western Armenian Nationathe 1863 Western Armenian Nationathe 1863 Western Armenian Nationathe 1863 Western Armenian National Constitutionl Constitutionl Constitutionl Constitution    

KKKKristine Gasparyanristine Gasparyanristine Gasparyanristine Gasparyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Western Armenians, constitutional movement, periodical 
press, tanzimat, national charter, national board  

 The Western Armenian national-constitutional movement and the 
adoption of the national constitution caused great excitement in the Armenian 
reality. Armenian social movements and periodicals expressed their positions 
on the Western Armenian National Constitution. The National Constitution of 
1863 was comprehensively covered in the leading magazine “Meghu” published 
in Constantinople in 1850-1870, which was the pioneer of Western Armenian 
democratic thought.  

The magazine presented the history of the preparation of the Western 
Armenian National Constitution and the struggle for its implementation. 
“Meghu” followed the constitutional process step by step, regularly referring to 
the ratification of the constitution, the activities of the national administration, 
political-religious assemblies, and the elections of district and supreme councils.  

H. Svajian, the editor of the magazine, attached particular attention to the 
adoption of the Western Armenian National Constitution, considering it the 
only stable way for the nation’s progress. He linked the implementation of the 
Constitution and the victory of the constitutional order with the formation of a 
popularly elected national government, concerned with the problems of the 
people, the abolition of class privileges, the provision of the people’s welfare, 
the essential prerequisite for which was the elimination of ignorance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    14.04.14.04.14.04.14.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    30.04.30.04.30.04.30.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ՀայՀայՀայՀայ----լեհականլեհականլեհականլեհական    առևտրատնտեսականառևտրատնտեսականառևտրատնտեսականառևտրատնտեսական    համագործակցությունըհամագործակցությունըհամագործակցությունըհամագործակցությունը        
1990199019901990----ական թվականներինական թվականներինական թվականներինական թվականներին        

Հենրի ՄատինյանՀենրի ՄատինյանՀենրի ՄատինյանՀենրի Մատինյան    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հայաստանի Հանրապետություն, Լեհաստանի 
Հանրապետություն, հայ-լեհական հարաբերություններ, տնտեսություն, 
առևտուր, ապրանքափոխանակություն, ներդրումներ, համագործակ-
ցություն, պայմանագրեր, համաձայնագրեր  

    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Սույն հետազոտության նպատակն է վեր հանել Հայաստանի և 
Լեհաստանի հանրապետությունների միջև խորհրդային կարգերի տա-
պալումից հետո ձևավորված առևտրատնտեսական հարաբերություն-
ները, բացահայտել այդ համագործակցության օրինաչափությունները, 
տեղ գտած թերացումները, ներկայացնել երկկողմ առևտրատնտեսական 
փոխգործակցության զարգացման հոլովույթը։   

1992 թ. փետրվարի 26-ին Հայաստանի և Լեհաստանի հանրապետու-
թյունների միջև, նոտաների փոխանակման եղանակով, հաստատվեցին 
դիվանագիտական հարաբերություններ1։ Երկու երկրները 20-րդ դարի 
90-ական թվականները «դիմավորեցին» ֆինանսական և հանրատնտե-
սական ահագնացող խնդիրներով։ Լեհաստանի Հանրապետությունում 
դրանք հիմնականում պայմանավորված էին սոցիալիստական համա-
կարգի փլուզումով և անցումային վիճակում գտնվող երկրին բնորոշ 
գրեթե բոլոր բացասական դրսևորումներով։ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան պարագայում, բացի վերը նշված խնդիրներից, ավելանում էին նաև 
1988 թ. ավերիչ երկրաշարժը, Արցախյան ազատամարտը, Թուրքիայի ու 
Ադրբեջանի կողմից իրականացվող տնտեսական շրջափակման 
հետևանքները։ Այդ տարիներին Լեհաստանում առկա ֆինանսական և 
տնտեսական ծանր կացության վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկանում 
ենք երկկողմ պաշտոնական հանդիպումների արձանագրություններից2։ 

                                                                 
1 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222. փաստաթղթեր /հաշվետ-
վություններ, տեղեկանքներ, հայտագրեր և այլն/ հայ-լեհական փոխհարաբերու-
թյունների և համագործակցության վերաբերյալ. սկսված է 12.06.92 թ., ավարտված 
է 23.12.96 թ., էջ 66։ 

2 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 63։ 
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Դրանք վկայում են, որ երկու երկրների կառավարությունների դիվանա-
գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը հան-
դիսացել է տնտեսական կյանքի ակտիվության ապահովումը։  

 
ՀայՀայՀայՀայ----լեհական առևտրատնտեսական համլեհական առևտրատնտեսական համլեհական առևտրատնտեսական համլեհական առևտրատնտեսական համագործակցությունըագործակցությունըագործակցությունըագործակցությունը    

1992199219921992----1996 1996 1996 1996 թթ.թթ.թթ.թթ.    
Երկու երկրների միջև միջպետական տնտեսական համագործակ-

ցության առաջին քայլը տեղի ունեցավ Վարշավայում։ 1992 թ. փետրվարի 
24-ին գտնվող ՀՀ կառավարության պատվիրակության ղեկավար ՀՀ կառ-
ավարության նախագահի առաջին տեղակալ, էկոնոմիկայի նախարար 
Հրանտ Բագրատյանը իր լեհ գործընկերոջ հետ ստորագրեց «տնտե-
սական համագործակցության և առևտրի վերաբերյալ» համաձայնագիր3։ 
ՀՀ Գերագույն խորհուրդը այն վավերացրել է 1993 թ. ապրիլի 28-ին4։ Ըստ 
վերոնշյալ համաձայնագրի առաջին հոդվածի, կողմերը պարտավորվում 
էին աջակցել երկու երկրների միջև փոխադարձ տնտեսական և 
առևտրական հարաբերությունների զարգացմանը, երկու երկրների 
օրենսդրությանը համաձայն5։ Նույն համաձայնագիրի երկրորդ հոդվածը 
բարենպաստ պայմաններ է սահմանում երկու երկրների ծագում ունեցող 
ապրանքների արտահանման ու ներկրման համար, ի տարբերություն այլ 
երկրների6։ Երրորդ հոդվածը երկկողմանի համագործակցություն է 
սահմանում տնտեսության բոլոր բնագավառներում, մասնավորապես՝ 
շինարարության, շինանյութերի արտադրության, քիմիական արդյունա-
բերության, մետաղագործական արդյունաբերության, գյուղատնտեսու-
թյան, գյուղմթերքների մշակման և պահպանման, առևտրի, ֆինանսական 
ոլորտի, բանկային գործի, տուրիզմի, առողջապահության7։ Համաձայ-
նագրի չորրորդ հոդվածի համաձայն, համագործակցությունը նախատես-
վում է իրականացնել հետևյալ ուղղություններով. 

▪ առևտրական և տեխնիկական ներկայացուցիչների փոխանակում, 

                                                                 
3 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 1։ 
4 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 65։ 
5 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 45։ 
6 Նույն տեղում։ 
7 Նույն տեղում։ 



 
– 134 – 

▪ համատեղ ձեռնարկությունների և խառը ընկերությունների ստեղ-
ծում 

▪ կոնսուլտացիոն ծառայություններ, 
▪ համատեղ հետազոտական աշխատանքների իրականացում, 
▪ առևտրա-արդյունաբերական ցուցահանդեսների և տոնավաճառ-
ների կազմակերպում, 

▪ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող համագործակցու-
թյան այլ ձևեր8։ 

Համաձայնագրի ութերորդ հոդվածը նախատեսում է հայ-լեհական 
համատեղ հանձնաժողովի ստեղծում, որ պետք է հսկողություն սահ-
մաներ համաձայնագրի կետերի իրականացման նկատմամբ։ Այն, փոխա-
տեղելի հերթականության կարգով պետք է հրավիրվեր երկու երկրնե-
րում, ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան տարին մեկ9։ 

Երկկողմ տնտեսական համագործակցության հաջորդ քայլը կարելի 
է համարել 1993 թ. դեկտեմբերի 21-23-ը ՀՀ ֆինանսների նախարարու-
թյան տնտեսական մեխանիզմի և դրմաշրջանառության վարչության 
պետ Ա. Սալնազարյանի և վալյուտային վարչության պետի տեղակալ Ա. 
Մնացականյանի գործուղումը Վարշավա10։ Այցի համատեքստում պատ-
վիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Լեհաստանի մետաղադրամ-
ների պալատի ղեկավարության և անգլիական «Չեփման ֆրիբորն» 
ավիաընկերության ներկայացուցիչների հետ, բանակցություններ վարել 
ՀՀ մետաղադրամների պատրաստման և տեղափոխման հետ կապված 
հարցերի շուրջ11։ Մասնավորապես՝ քննարկվել են Հայաստանի Հանրա-
պետության մետաղադրամների պատրաստման համար լեհական կողմի 
հետ ընդհանուր 750 հազար ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ակրեդիտիվ 
հաշվի բացման ժամկետը 1993 թ. նոյեմբերի 15-ից երկարացնել մինչև 
1994 թ. հունվարի 5-ը՝ առանց տուգանքի սահմանման12։  
  

                                                                 
8 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 46։ 
9 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 47։ 
10 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 78։ 
11 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 79։ 
12 Նույն տեղում։ 
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Հայ-լեհական տնտեսական համագործակցության հարցերը հերթա-
կան անգամ քննարկման հարթակ բերվեցին Ռուսաստանի Դաշնությու-
նում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանության պատվիրակության 
կողմից 1996 թ. հունիսի 25-ից 29-ը Երևան կատարած աշխատանքային 
այցի շրջանակներում։ Պատվիրակության կազմում էին Ռուսաստանի 
Դաշնությունում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանության 
խորհրդական, լիազոր նախարար Տոմաշ Տուրովսկին և նույն դեսպանու-
թյան առաջին քարտուղար Մեչիսլավ Չուդեցը13։ Հայաստանի Հանրապե-
տության արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած հան-
դիպման ընթացքում լեհ պաշտոնյաները, մասնավորապես, անդրադար-
ձել են տվյալ ժամանակահատվածում լեհական տնտեսությունում մի 
շարք աշխարհահռչակ ընկերությունների իրականացրած ներդրում-
ներին, նշել, որ Լեհաստանում գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող 
և շինարարական մի շարք ընկերություններ ցանկանում են համագոր-
ծակցել Հայաստանի հետ։ Այդ նպատակով էլ պլանավորում են Մոսկվա-
յում Լեհաստանի առևտրական ներկայացուցչության պատվիրակության 
կազմով այց կատարել Հայաստան և կնքել համաձայնագրեր, ինչպիսի 
փորձ ունեցել են Վրաստանի հետ դեռևս նույն թվականի մայիսից14։ 

1996 թ. օգոստոսի 15-ի № 755 գրությունով Հայաստանի Հանրապե-
տության առևտրի, սպասարկումների և զբոսաշրջիկության նախարարու-
թյունը Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական համա-
գործակցության նախարարությանը ուղղված գրությամբ լիազորում է 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ժորիկ Խաչատրյանին 
ուսումնասիրել Լեհաստանի Հանրապետության «առևտրի իրավիճակը, 
բացահայտել ապրանքների արտահանման և ներմուծման առաջնային 
ուղղությունները, ծանոթանալ Լեհաստանի մաքսային, հարկային 
արտաքին առևտրի օրենսդրությանը15»։ Հայկական կողմը լեհական կող-
մից խնդրում է աջակցություն ցույց տալ Ժորիկ Խաչատրյանին կոմեր-
ցիոն կապերի հաստատման, ինչպես նաև երկկողմանի փոխառաքում-
ների կազմակերպման հարցերում։ Համանման խնդրանքով, հաշվի 
առնելով նաև Երևան քաղաքի տնտեսական շահերը, 1996 թ. սեպտեմ-

                                                                 
13 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 113։ 
14 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 115։ 
15 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 121։ 
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բերի 10-ի № 581 գրությամբ Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին 
տնտեսական կապերի նախարարությանն է դիմում նաև Երևանի 
քաղաքապետարանը16։ Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին 
տնտեսական համագործակցության նախարարության 1996 թ. հոկտեմ-
բերի 23-ի ճշտող գրությանն ի պատասխան (պարզաբանում առ այն՝ 
արդյո՞ք ՀՀ առևտրի, սպասարկումների և զբոսաշրջիկության նախարա-
րությունը մտադիր է առևտրային ներկայացուցչություն բացել Լեհաստա-
նում և Ժորիկ Խաչատրյանին նշանակել նախարարության լիազոր ներ-
կայացուցիչ17) հայկական կողմը պատասխանում է, որ տվյալ ժամանա-
կահատվածում Լեհաստանում ՀՀ առևտրային ներկայացուցչության հիմ-
նում պլանավորված չէ18։  

1996 թ. սեպտեմբերի 2-ից 4-ը պաշտոնական այցով Լեհաստանում է 
գտնվել ՀՀ գյուղատնտեսության և պարենի նախարարի տեղակալ 
Ի. Մարտիրոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որ մասնակցել է 
Վարշավայում մեկնարկած ՄԱԿ-ի Գյուղատնտեսության և պարենի 
համաշխարհային կազմակերպության (FAO) տարածաշրջանային հեր-
թական կոնֆերանսին19։ Այցի ընթացքում ՀՀ պատվիրակությունը հանդի-
պում է ունեցել ԼՀ գյուղատնտեսության նախարարի հետ, այցելել հացա-
հատիկային գործակալություն, քննարկել երկկողմանի համագործակ-
ցության հարցեր20։ Փոխնախարար Ի. Մարտիրոսյանը, ՀՀ ԱԳՆ-ին 
ուղղված զեկուցագրում առաջարկում է առավել մանրամասն ուսումնա-
սիրել լեհական փորձը ռազմավարական նշանակություն ունեցող սնդա-
մթերքների՝ մսի, չոր կաթի, շաքարավազի երկարատև պահպանման 
հարցում21։ 

 
        

                                                                 
16 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 128։ 
17 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 145-146։ 
18 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 151։ 
19 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 130։ 
20 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 131։ 
21 Նույն տեղում։ 
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ՀայՀայՀայՀայ----լեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունըլեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունըլեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունըլեհական առևտրատնտեսական փոխգործակցությունը    
1990199019901990----ական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծությանական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծությանական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծությանական թթ.` ըստ համեմատական վերլուծության    

Լեհաստանը Արևելյան Եվրոպայի այն երկրների շարքին էր դաս-
վում, որոնք բավականին արագ և արդյունավետ տեմպերով հաղթահա-
րում էին տնտեսական դժվարությունները՝ 1990-ական թվականների 
երկրորդ կեսին արդեն ապահովելով տնտեսական կայուն աճ։ Ակներև է, 
որ տնտեսական դժվարությունների հաղթահարման գործում լուրջ դերա-
կատարություն էր ունենում Լեհաստանի Հանրապետության ինտեգրա-
ցումը Եվրոպական կառույցներին և սերտ համագործակցությունը, այդ 
թվում՝ ռազմական, Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրների հետ։ Արդ-
յունքում՝ մի շարք համաշխարհային գիգանտ ընկերություններ լրջագույն 
ներդրումներով նպաստում էին Լեհաստանի տնտեսության զարգաց-
մանը։ Միայն 1996 թվականին 2 միլիարդ ամերիկյան դոլարի ներդրում-
ներ են իրականացվել «Դաևու», 1,5 միլիարդ՝ «Ջեներալ Մոթորս», 1 
միլիարդ՝ «Ֆիատ» ընկերությունների կողմից22։ Ընդ որում, Լեհաստանը 
1990-ական թվականների վերջերից դադարում է լինել սոսկ ներդրում-
ների շուկա արևմտյան զարգացած երկրների համար, այլ լայնորեն 
սկսում է իրականացնել սեփական ներդրումային քաղաքականությունը։ 
Պատահական չէ, որ ուղիղ ներդրումների ծավալով նախկին կոմու-
նիստական վարչակարգի երկրների շարքում Լեհաստանը գրավում էր 
առաջին տեղը23։ Միայն 1997 թ. Լեհաստանի կողմից օտարերկրյա ուղիղ 
ներդրումների ծավալը կազմել է 20 միլիարդ դոլար24։ 1998 թ. դրությամբ 
Լեհաստանի կողմից ԱՊՀ երկրներում կատարվել է շուրջ 200 մլն 
ամերիկյան դոլարի ուղիղ ներդրում25։ 1990-ական թվականների վեր-

                                                                 
22 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ N 222, էջ 115։ 
23 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գործ N 113. 
փաստաթղթեր (գրագրություն, տեղեկատվություն, հուշագիր, հաշվետվություն և 
այլն) հայ-լեհական հարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 29.11.96 թ., 
ավարտված է 26.12.97 թ., էջ 157։ 

24 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214. փաստաթղթեր 
(գրագրություն, հաշվետվություն, հուշագրեր և այլն) ՀՀ և Լեհաստանի փոխհա-
րաբերությունների, համագործակցության, փոխայցելությունների և այլ հարցերի 
վերաբերյալ, սկված է 19.09.98 թ., ավարտված է 24.11.98 թ., էջ 97։ 

25 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
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ջերից այս հանգամանքը հիմնաքարային նշանակություն է հաղորդում 
հայ-լեհական հարաբերությունների կարևորմանը։ 1998 թ. սեպտեմբերի 
19-ի ՀՀ ԱԳՆ Եվրոպայի վարչության կողմից կազմված առաջարկների 
նախագծում նկատում ենք, որ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
երկրների և հատկապես Լեհաստանի հետ հարաբերություններին առա-
ջարկվում է առանձնահատուկ ուշադրություն տրամադրել ներքոնշյալ 
պատճառներով. 

▪ «անցումային շրջանի հաջող հաղթահարման և տնտեսական աճի 
հարուստ փորձ, 

▪ Եվրոպական կառույցներին և Հյուսիսատլանտյան դաշինքին 
ինտեգրացվելու առաջին խմբում ընդգրկվելը, 

▪ խոշոր առևտրական և արդյունաբերական հիմքերը, որի հետ 
անցյալում անմիջականորեն առնչվել են հայ ձեռնարկություն-
ները26»։ 

Նշյալ ժամանակահատվածում երկկողմ տնտեսական համագործակ-
ցության սերտացման նպատակով հատկապես կարևորվում էր «կրկնակի 
հարկման» և «փոխադարձ ներդրումների խրախուսման» պայմանագրերի 
ստորագրման անհրաժեշտությունը, որ տնտեսական փոխգործակցու-
թյան աշխուժացման համար իրավական դաշտ կստեղծեր՝ երկու 
երկրների գործարարներին նպաստավոր պայմաններ ընձեռելով 
հետագա ակտիվ համագործակցության ճանապարհին27։ Այս հարցի 
կարևորությունը շեշտվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության արտա-
քին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կողմից 1998 թ. 
հունվարի 27-29-ը Լեհաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակ-
ներում28։ Հատուկ կարևորություն ուներ Հայաստանի և Լեհաստանի միջև 
ապրանքաշրջանառության հարցը, որ հիմնավոր մտահոգությունների 
տեղիք էր տալիս հայկական կողմին։ Եթե Լեհաստանից Հայաստան 
արտահանումը տարեցտարի ավելանում էր, ապա երկար ժամանակ 

                                                                 
26 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 18։ 
27 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 26։ 
28 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 213. փաստաթղթեր 
(գրագրություն, զեկուցագրեր, տեղեկագրեր և այլն) ՀՀ և Լեհաստանի միջև փոխ-
հարաբերությունների, համագործակցության և այլ հարցերի վերաբերյալ, սկսված 
է 05.01.98 թ., ավարտված է 02.10.98 թ., էջ 16։ 
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Հայաստանից Լեհաստան արտահանումը գտնվում էր գրեթե զրոյական 
վիճակում։ Օրինակ, 1995 թվականին դեպի Լեհաստան Հայաստանից 
արտահանումը կազմել է ընդամենը ինը հազար երեք հարյուր 
ամերիկյան դոլար, իսկ 1996 թվականին՝ իսպառ բացակայել է։ Ստորև, 
աղյուսակի տեսքով ներկայացված են 1995-1996 թթ. Հայաստանի 
Հանրապետության արտաքին առևտրի շրջանառությունը Լեհաստանի 
հետ, ըստ ապրանքային կառուցվածքի29. 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    
Արտահանում Արտահանում Արտահանում Արտահանում ((((հազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլար))))    

Ապրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումը    1995 թ. 1996 թ. 
Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք Ձեռքի, գրպանի թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղից ժամացույցմետաղից ժամացույցմետաղից ժամացույցմետաղից ժամացույց    
3.4 – 

Գոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջան    5.9 – 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    9.3 – 
 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2 
Ներմուծում Ներմուծում Ներմուծում Ներմուծում ((((հազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլարհազար ԱՄՆ դոլար))))    

Ապրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումըԱպրանքի անվանումը    1995 թ. 1996 թ. 

ԿարագԿարագԿարագԿարագ    124.4 55.6 
Ձկից պատրաստված պահածՁկից պատրաստված պահածՁկից պատրաստված պահածՁկից պատրաստված պահածոոոո    – 54.6 

ԿոնֆետԿոնֆետԿոնֆետԿոնֆետ    12.9 – 
ՇոկոլադՇոկոլադՇոկոլադՇոկոլադ    100.4 – 

Դեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերիցԴեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերիցԴեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերիցԴեղամիջոց՝ բաղկացած առանձին նյութերից    – 42.8 
Ոսկի անմշակ կամ կիսամշակՈսկի անմշակ կամ կիսամշակՈսկի անմշակ կամ կիսամշակՈսկի անմշակ կամ կիսամշակ    51.5 443.4 

ՊղնձալարՊղնձալարՊղնձալարՊղնձալար    – 12.5 
Մարդատար ավտոմեքենաՄարդատար ավտոմեքենաՄարդատար ավտոմեքենաՄարդատար ավտոմեքենա    20.0 6.4 

Գոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջանԳոտի, ժապավեն և ժամացույցի ապարանջան    81.1 32.7 
Այլ ապրանքներԱյլ ապրանքներԱյլ ապրանքներԱյլ ապրանքներ    8.7 60.6 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    426.5 708.6 
  

                                                                 
29 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գործ N 113, էջ 88։ 
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1997 թթթթ․․․․ ԼեհաստանիԼեհաստանիԼեհաստանիԼեհաստանի ևևևև կովկասյանկովկասյանկովկասյանկովկասյան երեքերեքերեքերեք
հանրապետություններիհանրապետություններիհանրապետություններիհանրապետությունների միջևմիջևմիջևմիջև եղածեղածեղածեղած

ապրանքաշրջանառությունըապրանքաշրջանառությունըապրանքաշրջանառությունըապրանքաշրջանառությունը

Արտահանում Ներկրում

Ներկայացվածից ակներև է, որ արտահանման տեմպերը գնալով 
ավելանում են, ընդ որում՝ ինչպես ապրանքատեսակների քանակի, 
այնպես էլ ծավալի առումներով, որ արդյունք է Լեհաստանի տնտե
կան զարգացման։ Իսկ տվյալ համատեքստում, ինչպես իրավացիորեն 
նկատում է ՀՀ ԱԳՆ երկրորդ եվրոպական բաժանմունքի տնօրենի ժա
նակավոր պաշտոնակատար Աշոտ Հովակիմյանը, ներդրումների նպա
տակով Լեհաստանը «հետաքրքրված է վերադառնալու իր ապրանքների 
համար «ծանոթ» տարածաշրջաններ30»։ Լեհաստանի հետ կովկասյան 
երեք հանրապետությունների ունեցած ապրանքաշրջանառության մա
կարդակով ամենացածր ցուցանիշը Հայաստանին Հանրապետությանն 
էր։ Ստորև ներկայացվում է 1997 թ. դրությամբ կովկասյան երեք հան
պետությունների և Լեհաստանի միջև ապրանքաշրջանառության համե
մատական պատկերը, համաձայն Լեհաստանի Հանրապետության էկո
նոմիկայի նախարարության վիճակագրական վարչության տրամադրած 
տվյալների31).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1    
         

                                                                 
30 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գոր
31 Տե՛ս ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի 

երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 26։

40.3
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Ադրբեջան

երեքերեքերեքերեք

Ներկայացվածից ակներև է, որ արտահանման տեմպերը գնալով 
լանում են, ընդ որում՝ ինչպես ապրանքատեսակների քանակի, 

այնպես էլ ծավալի առումներով, որ արդյունք է Լեհաստանի տնտեսա-
կան զարգացման։ Իսկ տվյալ համատեքստում, ինչպես իրավացիորեն 

ԳՆ երկրորդ եվրոպական բաժանմունքի տնօրենի ժամա-
կավոր պաշտոնակատար Աշոտ Հովակիմյանը, ներդրումների նպա-

հետաքրքրված է վերադառնալու իր ապրանքների 
։ Լեհաստանի հետ կովկասյան 

նքաշրջանառության մա-
դակով ամենացածր ցուցանիշը Հայաստանին Հանրապետությանն 

դրությամբ կովկասյան երեք հանրա-
տությունների և Լեհաստանի միջև ապրանքաշրջանառության համե-
տական պատկերը, համաձայն Լեհաստանի Հանրապետության էկո-
միկայի նախարարության վիճակագրական վարչության տրամադրած 

ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, գործ N 113, էջ 157։ 

Տե՛ս ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի 
երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 26։ 
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ԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑ 1997 ԹԹԹԹ․․․․ ՆԵՐԿՐՄԱՆՆԵՐԿՐՄԱՆՆԵՐԿՐՄԱՆՆԵՐԿՐՄԱՆ ԱՃԻԱՃԻԱՃԻԱՃԻ
ԸՆԹԱՑՔԸԸՆԹԱՑՔԸԸՆԹԱՑՔԸԸՆԹԱՑՔԸ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏ

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ %-ՈՎՈՎՈՎՈՎ

Աղյուսակից երևում է, որ Լեհաստանի հետ ապրան
թյան մակարդակով երեք հանրապետությունները ունեին բացասական 
սալդո, սակայն, ի տարբերություն մյուս երկուսի, Հայաստանից Լե
տանի Հանրապետություն արտահանումը զրոյական մակարդակի է։ 
Այդուհանդերձ, 1996 թ. համեմատ լեհական ապրանքների ներկրումը 
Հայաստան, 1997 թվականի դրությամբ, համեմատած մյուս հարևանների, 
ունի աճի հետևյալ պատկերը.  

Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր Տրամագիր 2222 
 
1998 թ. ապրիլի 10-ին Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաս

տանի Հանրապետության դեսպանության բացումից ի վեր
տնտեսական համագործակցությունը իրավական առումով նոր հնա
վորություններ է ստանում։ Այդուհանդերձ, երկկողմ ապրան
ռության ցուցանիշները աճ չեն արձանագրում։ Եվ եթե մինչև 1997 
թվականը երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր թիվը աճում 
էր, շնորհիվ Լեհաստանից Հայաստան արտահանման, փոխադարձ 
արտահանման գրեթե զրոյական ցուցանիշներով, ապա 1990
կանների վերջերին այն ևս նվազման միտում ուներ։ ԼՀ 

                                                                 
32 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32
(գրագրություն, հուշագիր, տեղեկանք և այլն) Լեհաստանի և ՀՀ-ի միջև հա
ծակցության ու փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 20.10.99 թ
ավարտված է 15.12.99թ., էջ 167։ 

206

Ադրբեջան

ԱՃԻԱՃԻԱՃԻԱՃԻ
ՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏՀԱՄԵՄԱՏ՝՝՝՝

Աղյուսակից երևում է, որ Լեհաստանի հետ ապրանքաշրջանառու-
թյան մակարդակով երեք հանրապետությունները ունեին բացասական 

ս երկուսի, Հայաստանից Լեհաս-
տանի Հանրապետություն արտահանումը զրոյական մակարդակի է։ 

համեմատ լեհական ապրանքների ներկրումը 
տան, 1997 թվականի դրությամբ, համեմատած մյուս հարևանների, 

Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաս-
տանի Հանրապետության դեսպանության բացումից ի վեր32 հայ-լեհական 
տնտեսական համագործակցությունը իրավական առումով նոր հնարա-

րանքաշրջանա-
չեն արձանագրում։ Եվ եթե մինչև 1997 

թվականը երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր թիվը աճում 
էր, շնորհիվ Լեհաստանից Հայաստան արտահանման, փոխադարձ 

հանման գրեթե զրոյական ցուցանիշներով, ապա 1990-ական թվա-
ների վերջերին այն ևս նվազման միտում ուներ։ ԼՀ էկոնոմիկայի 

ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 
ր 32. փաստաթղթեր 

ի միջև համագոր-
ցության ու փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 20.10.99 թ., 
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նախարարի նախկին ԽՍՀՄ երկրների գծով խորհրդական Բոլեսլավ 
Կրավչիկի խոսքով, 1998 թ. երկկողմ ապրանքաշրջանառության ընդ-
հանուր ծավալը առաջին յոթ ամիսների կտրվածքով կազմել է մեկ 
միլիարդ վեց հարյուր երեսուն հազար իննսունութ ամերիկյան դոլար, որ 
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընդամենը 38 տոկոսն է 
կազմում, ընդ որում Լեհաստանից արտահանումը՝ մեկ միլիարդ վեց 
հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր, իսկ Հայաստանից ներկրումը՝ 
յոթ հազար հինգ հարյուր ամերիկյան դոլար33։ Համեմատության համար 
նշենք, որ նույն ժամանակահատվածում հարևան Վրաստանի հետ 
ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմում էր 11 միլիոն ամերիկյան 
դոլար՝ ապահովելով 177 % աճ, իսկ Ադրբեջանի հետ՝ 24,5 մլն ԱՄՆ 
դոլար՝ ապահովելով 126 % աճ34։ Լեհաստանի Հանրապետության էկոնո-
միկայի փոխնախարար Բլաշչիկի խոսքով, 1999 թ. առաջին կիսամյակում 
հայ-լեհական ապրանքաշրջանառությունը իջել էր մինչև 400 հազար 
ամերիկյան դոլարի շեմի35։ Արդյունքում՝ գերխնդիր էր դառնում ոչ թե 
երկկողմ տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը, այլ եղածը 
պահելը։ Համաձայն Վարշավայում ՀՀ դեսպանության տրամադրած 
տվյալների, 1999 թ. ընթացքում թեև Հայաստանից Լեհաստան ապրանք-
ների ներկրումը փոքր աճ է ունեցել, սակայն արտահանման ընթացքը 
շարունակել է նվազել՝ ամբողջ տարվա համար կազմելով շուրջ 2 մլն 
ամերիկյան դոլար36։ Լեհ պաշտոնյաները այդ հանգամանքը բացատրում 
են հայկական պետական և մասնավոր հատվածի անտարբերությամբ՝ 
ուղղված լեհական «հարուստ և բազմազան շուկան37», իսկ Հայաստանի 
Հանրապետության ԱԳՆ պաշտոնյաներն իրենց առաջարկներում մշտա-

                                                                 
33 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
34 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
35 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 67։ 
36 ՀՀ ԱԳՆ պատմադինագիտական բաժին, ցուցակ 8, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ 
համար 40. փաստաթղթեր (գրագրություն, արտագրություն, տեղեկատվություն և 
այլն) ՀՀ և Լեհաստանի Հանրապետության միջև համագործակցության ու 
փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, սկսված է 07.01.00 թ., ավարտված է 
09.11.02 թ., էջ 13։ 

37 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 214, էջ 63։ 
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պես նշում էին երկկողմ բիզնես ֆորումների, գործարար համաժողով-
ների, ցուցահանդեսների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Ըստ 
Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության տեսա-
կետի, Լեհաստանի արտահանման նվազող ընթացքը մասամբ նաև պայ-
մանավորված էր երկողմ զբոսաշրջիկների նվազման հանգամանքով, 
որոնք իրենց հետ Հայաստան էին բերում լեհական մանրածախ վաճառքի 
ապրանքներ38։ 

1990-ական թթ. հայ-լեհական պաշտոնական քննարկումների առանց-
քային հարցերից մեկը կապված էր Երևան-Վարշավա ուղիղ չվերթների 
մեկնարկի հետ։ Այդ առթիվ բանակցություններ են վարվում լեհական 
ազգային «ԼՈՏ» ավիաընկերության հետ։ Դեռևս 1997 թ. մայիսին Լեհաս-
տանում էր գտնվել Հայաստանի Հանրապետության ավիացիայի վարչու-
թյան պատվիրակությունը, որը վարել էր բանակցություններ երկկող-
մանի չվերթի հաստատման վերաբերյալ, սակայն դրանք ընդհատվել էին՝ 
հաշվի առնելով Լեհաստանի կողմից մուտքի արտոնագրի համակարգի 
ներդրումը Հայաստանի քաղաքացիների համար, որի պայմաններում, 
հիմք ընդունելով Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանու-
թյան բացակայությունը և վիզաների տրամադրման «չափազանց կարծ-
րացած համակարգը», հայկական կողմն այդ չվերթները համարել էր 
տնտեսապես անարդյունավետ39։ Լեհաստանը 1998 թվականի օգոստոսին 
վավերացնում է 1998 թ. հունվարին ստորագրված «Հայաստանի և Լեհաս-
տանի հանրապետությունների կառավարությունների միջև օդային 
համագործակցության պայմանագիրը» և համապատասխան նոտայով 
տեղյակ պահում հայկական կողմին40։ 1998 թ. օգոստոսի 6-ին Լեհաստա-
նում Հայաստանի Հանրապետության գործերի հավատարմատար Աշոտ 
Հովակիմյանը հանդիպում է ունենում «ԼՈՏ» ավիաընկերության գոր-
ծադիր փոխտնօրեն Մարեկ Սիդորի հետ՝ ընդհատված բանակցություն-

                                                                 
38 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215. շաբաթական 
տեղեկագրեր Լեհաստանի քաղաքական ու հանրատնտեսական իրավիճակի և 
ՀՀ-ի հետ Լեհաստանի համագործակցության վերաբերյալ, սկսված է 24.07.98 թ., 
ավարտված է 04.11.98թ., էջ 124։ 

39 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215, էջ 10։ 

40 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 
վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215, էջ 10-11։ 
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ները թարմացնելու միտումով41, սակայն Երևան-Վարշավա չվերթներն 
իրականություն են դառնում միայն 2000-ականներից։ 

1999 թ. հուլիսի 13-15-ը դեպի Լեհաստանի Հանրապետությունը 
առաջին անգամ պետական այց կատարեց ՀՀ նախագահ Ռոբերտ Քոչար-
յանը, որի համատեքստում վերջինս իր լեհ գործընկերոջ՝ Ալեքսանդր 
Կվաշնևսկու հետ իրականացրեց հայ-լեհական բիզնես-ֆորումի 
բացում42։ Բացի այդ, այցի համատեքստում ստորագրվեցին երկու 
տարուց ավելի քննարկումների փուլում գտնվող «Հայաստանի և Լեհաս-
տանի հանրապետությունների կառավարությունների միջև կրկնակի 
հարկումից խուսափելու մասին» և «Հայաստանի և Լեհաստանի հանրա-
պետությունների կառավարությունների միջև զբոսաշրջիկության բնա-
գավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրերը43։ Իսկ 
պատվիրակության կազմում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
արդյունաբերության և առևտրի նախարարի առաջին տեղակալ Մովսես 
Ձավարյանը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ էկոնոմիկայի, գյուղա-
տնտեսության, պետական գանձարանի նախարարություններում44։  
        

                                                                 
41 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 215, էջ 10։ 
42 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 65։ 
43 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 68։ 
44 ՀՀ ԱԳՆ պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 5, Եվրոպայի երկրների 

վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, գործ համար 32, էջ 67։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ Հայաստանի Հանրապետության և Լեհաստանի Հանրա-
պետության միջև տնտեսական հարաբերությունների ուսումնասիրումը 
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում համագործակցության պատմու-
թյան՝ հատկապես արձանագրված հաջողությունների ու բացթողումների 
փորձը ուսումնասիրելու, վերլուծելու և դրանց հիմքի վրա գործնականո-
րեն արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու 
տեսանկյունից։ Լեհաստանը 1990-ական թվականների անցումային ծանր 
շրջանից տասնամյակի վերջը թևակոխեց տնտեսական կայուն աճի 
ընթացքով։ Մինչդեռ հայկական նորանկախ պետությունը, դեռևս չկարո-
ղանալով «ամուր կառչել հողին», առերեսվեց բազմակողմանի արհա-
վիրքների, որ տնտեսական քայքայիչ նշանակություն ունեցան երկրի 
համար։ Վճռորոշ նշանակություն ունեին նաև պետական համակարգի 
աշխատողների փորձի պակասը, անհեռատես ու անհետևողական 
տնտեսական ու արտաքին դիվանագիտական քաղաքականության իրա-
կանացումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-
րարության պատմադիվանագիտական արխիվում պահվող փաստական 
տվյալները վկայում են հայ-լեհական տնտեսական հարաբերություն-
ներում դրսևորված էական բացթողումների մասին։ Պակաս կարևոր չէր 
նաև նոր ձևավորվող իրավական համակարգի կայացման ժամանակա-
տարությունը, որ լուրջ խոչընդոտ էր երկկողմ տնտեսական հարաբերու-
թյունների զարգացման ճանապարհին։ Այդուհանդերձ, 1990-ական թվա-
կանների փորձը, սխալներով հանդերձ, հիմք ստեղծեց 2000-ականների 
երկկողմ տնտեսական աշխույժ համագործակցության համար։ 
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АрмяноАрмяноАрмяноАрмяно----польское торговопольское торговопольское торговопольское торгово----экономическоеэкономическоеэкономическоеэкономическое    сосососотрудничество трудничество трудничество трудничество     
в 1990в 1990в 1990в 1990----е гг.е гг.е гг.е гг.    

Генри МатинянГенри МатинянГенри МатинянГенри Матинян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Республика Армения, Республика Польша, армяно-
польские отношения, экономика, торговля, товарный обмен, инвестиции, 
сотрудничество, договоры, соглашения  

Двустороннее экономическое сотрудничество сыграло важную роль в 
установившихся дипломатических отношениях между Республикой 
Армения и Республикой Польша в 1990-е годы. В переходный период 
одной из важнейших задач, стоящих перед двумя странами, была 
стабилизация экономики страны и гарантия стабильного экономического 
роста. Соглашение, подписанное 24 февраля 1992 года, стало первым 
шагом в экономическом сотрудничестве двух стран. Благодаря политике 
международной интеграции и огромным инвестициям, Республика 
Польша смогла остановить экономический спад начала 1990-х годов и 
достичь стабильных темпов экономического роста во второй половине 
десятилетия. Иная ситуация была в Армении, которая сталкивалась с 
различными экономическими проблемами. По этой причине, экспорт из 
Польши в Армению в десятки раз превышал импорт из Армении, который 
находился почти на нулевом уровне. Тем не менее, двусторонние эконо-
мические отношения указанного периода, вместе с ошибками, создали 
основу для активного сотрудничества в 2000-х годах. 
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ArmenianArmenianArmenianArmenian-Polish Trade and EconomPolish Trade and EconomPolish Trade and EconomPolish Trade and Economic Cooperation in the 1990sic Cooperation in the 1990sic Cooperation in the 1990sic Cooperation in the 1990s    
    

Henri MatinyanHenri MatinyanHenri MatinyanHenri Matinyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    Republic of Armenia, Republic of Poland, Armenian-Polish 
relations, economy, trade, commodity exchange, investments, cooperation, 
treaties, agreements  

The bilateral economic cooperation played an important role in the 
established diplomatic relations between the Republic of Armenia and the 
Republic of Poland in the 1990s. During the transition period, one of the most 
important issues facing the two countries was the stabilization of the country’s 
economy and the guarantee of stable economic growth. The agreement signed 
on 24 February 1992, was the first step in economic cooperation between the 
two countries. Due to the international integration policy and enormous 
investments, the Republic of Poland was able to stop the economic decline of 
the early 1990s and to reach a stable economic growth rate in the second half of 
the decade. The situation in Armenia was different, which was facing various 
economic problems. That was the reason the export from Poland to Armenia 
was dozens of times higher than the import from Armenia, which was almost at 
zero level. Nevertheless, the bilateral economic relations of the mentioned 
period, together with mistakes, created a basis for active cooperation in the 
2000s. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    28.04.28.04.28.04.28.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի ««««ԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամ» » » » և և և և ««««ԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրաց» » » » 
ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    

Զոյա Զոյա Զոյա Զոյա Չատինյան Չատինյան Չատինյան Չատինյան     
 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... արևմտահայ, հասարարական, բարենո-
րոգումներ, բարեգործական, աղքատներ, հանրային կյանք, հասույթ, 
գործունեություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

19-րդ դարի երկրորդ կեսին զմյուռնահայերը լուրջ դերակատարում 
ունեին Թուրքիայի տնտեսական, հասարակական, մշակութային ու 
կրթական կյանքում: Դա պայմանավորված էր 1839 թ. նոյեմբերի 9-ին 
հռչակված բարենորոգումների ծրագրի ընձեռած հնարավորություն-
ներով, որով Թուրքիայում հիմք դրվեց Թանզիմաթի դարաշրջանին1: Այդ 
բարենորոգումները կյանքի չկոչվեցին և հայության համար նոր հեռա-
նկարներ բացվեցին «Թուրքիան եվրոպականացնելուն» միտված սուլթան 
Աբդուլ Միջիդի 1856թ. փետրվարի 18-ի «Հաթթը հյումայուն» հրովար-
տակի շնորհիվ: Հրովարտակի խոստումներից ոգևորված զմյուռնահա-
յերը հիմնեցին մի շարք հասարակական, մշակութային և կրթական միու-
թյուններ ու ընկերություններ, որոնք Զմյուռնիայի հանրային կյանքում 
կարևոր դեր խաղացին: 19-րդ դարում Զմյուռնիայում գործող ընկերու-
թյունները իրենց գործունեության բնույթից ելնելով կարելի է բաժանել 
երեք խմբի՝ կրթական, մշակութային և բարեգործական: Դրանցից բարե-
գործական բնույթի ընկերությունների շարքում իրենց գործունեությամբ 
առանձնանում են աղքատներին օգնելու նպատակով հիմնված ընկերու-
թյունները: Հայ պատմագրությունում այս ընկերությունները հիմնավոր 
ուսումնասիրված չեն: Արևմտահայ մշակութային ընկերություններին 
նվիրված՝ Հայր Եփրեմ վարդապետ Պողոսյանի եռահատոր աշխատու-
թյունում2 և Ա. Խառատյանի ուսումնասիրություններում3 խոսք չկա 
Զմյուռնիայի «Աղքատասիրաց» և «Աղքատախնամ» ընկերությունների 
գործունեության մասին: Ընկերությունների գործունեությանը որոշակի 
անդրադարձ կա զմյուռնահայերի վերաբերյալ Հայր Հակոբ վարդապետ 

                                                                 
1 Տե´ս Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, էջ 499: 
2 Տե´ս Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսյան, «Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւն-

ներեւ», հ. Ա, Վիեննա, 1957, հ. Բ, Վ. 1963, հ. Գ, 1969: 
3 Տե´ս Ա. Խառատյան. Զմյուռնահայ համայնքը և Թանզիմաթի բարենորոգում-

ները: Պատմա-բանասիրական հանդես, 2003, էջ 208-222: 
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Քոսյանի աշխատությունում4: Այս իմաստով սույն աշխատանքը միտված 
է լրացնելու այդ բացը: 

    

««««ԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրաց» » » » ընկերությունըընկերությունըընկերությունըընկերությունը    

1861 թ. օգոստոսին Զմյուռնիայում աղքատներին խնամելու և 
ուսման ընդունակ աշակերտներին կրթելու նպատակով հիմնվել է «Աղ-
քատասիրաց» ընկերությունը: Ընկերության հիմնադիրներն էին՝ Գրիգոր 
Հակոբ Եսայիյանը, Գալուստ Վեմյանը, Սարգիս Թ. Չէլիքյանը, Սարգիս 
Միրզա Վանանդեցին, Յակոբ Ղ. Մարկոսեյանը5: Հիմնադրումից մեկ 
տարի անց՝ 1862 թ. մայիսի 1-ին, ընկերության անդամնները դաշնագիր 
են ստորագրում, որը սահմանում էր «Աղքատասիրաց» ընկերության 
ապագա ծախսերը6: «Աղքատասիրաց» ընկերության հիմնական հասույթը 
ձևավորվում էր անդամավճարներից, բարերարների, Զմյուռնիայի հայ 
համայնքի նվիրատվություններից7 և ընկերության կազմակերպած բարե-
գործական միջոցառումներից ստացված գումարից8:  

Ընկերության կանոնադրությունը բաղկացած էր 40 հոդվածից, որը 
սահմանում էր գործունեության նպատակը, կառավարման մարմինները 
և ներքին կանոները: «Աղքատասիրաց» ընկերությունը օգնության կարիք 
ունեցող հիվանդներին բաժանում էր երկու խմբի: Առաջին խմբի մեջ 
մտնում էին այն հիվանդները, որոնք առողջական խնդիրների պատճա-
ռով չէին կարող լքել իրենց բնակության վայրը, ուստի այս մարդկանց այ-
ցելում էին ընկերության բժիշկները: Երկրորդ խումբը կազմում էին ընկե-
րության դեղատուն դիմած աղքատները, որոնք տեղում բուժօգնություն 
էին ստանում: Եթե երկրորդ խմբին պատկանող հիվանդների ազգու-
թյունը կարևոր չէր և ընկերությանը բավական էր միայն, որ հիվանդը 
փաստի իր չքավորությունը, ապա առաջին խմբի հիվանդները պետք է 
պարտադիր ազգությամբ հայ լինեին9: «Աղքատասիրաց» ընկերության 
ղեկավար մարմինը Դիվան էր: Այն բաղկացած էր ատենապետից և ատե-
նադպիրից, փոխատենապետից և փոխատենադպիրից, գանձապետից և 

                                                                 
4 Տե´ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, «Հայք ի Զմյուռնիա», հ. Ա, Վիեննա, 

1899, էջ 180-192: 
5 «Ծաղիկ», 1863, 1 մարտի, թիվ 61, էջ 503: 
6 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 181: 
7 «Ծաղիկ», 1862, 1 հունիսի, թիվ 34, էջ 286: 
8 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 182: 
9 Նույն տեղում, էջ 184: 
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դեղատան տեսուչներից, որոնք կանոնակարգում և ղեկավարում էին 
ընկերության գործունեությունը: Ընկերության կանոնադրության 12-րդ 
հոդվածը սահմանում էր Դիվանի անդամների պաշտոնավարման ժամ-
կետը՝ յուրաքանչյուր անդամը մեկ տարի10:  

«Աղքատասիրաց» ընկերությունում խիստ էր դրված ժողովներից բա-
ցակայության հարցը: Ընկերության ժողովներին անհարգելի պատճառով 
երեք անգամ բացակայած անդամը հեռացվում էր ընկերությունից: 
Հարգելի էր համարվում հիվանդության կամ քաղաքում չգտնվելու պատ-
ճառով բացակայությունները, որոնց մասին անհրաժեշտ էր ժողովի 
նախորդ օրը գրավոր տեղեկացնել ընկերության ատենապետին11:  

Ընկերությունը ծավալել է թափանցիկ և հրապարակային գործու-
նեություն, Զմյուռնիայում հրատատարակվող «Արշալույս Արարատյան», 
«Ծաղիկ» և «Արևելյան մամուլ» պարբերականներում տպագրել իր 
գործունեության ֆինանսական հաշվետվությունը: «Աղքատասիրաց» 
ընկերությունը «ամենայն բարեկարգութեամբ և խոհեմութեամբ կըկառա-
վարուի ազնիւ ու բանիբան երիտասարդներէ» կողմից,որի շնորհիվ 
«յաջողությամբ յառաջ կերթայ ի մխիթարութիւն տնանկաց և աղքատ 
հիվանդաց»12: Հունական «Ամալթիա» թերթը բարձր է գնահատել ընկե-
րության մարդասիրական գործունեությունը՝ Զմյուռնիայի հայությանը 
հորդորել «հոգ տանել այս օրինակ եղբայրություններ հաստատելու ի 
մխիթարութիւն կարոտ ընտանեաց»: 

Ընկերությունը գոյության առաջին տարիներին ստացել է քաղաքի 
այլ հասարակական ընկերությունների աջակցությունը: Մասնավորա-
պես, 1863 թ. փետրվարի 18-ին, Զմյուռնիայում գործող «Վասպուրական» 
ընկերությունը համանուն թատրոնում բեմադրություն է կազմակերպել ի 
աջակցություն «Աղքատասիրաց» ընկերության: Ներկայացման ամբողջ 
հասույթը՝ 130 հազար դահեկան, ամբողջությամբ նվիրաբերվել է «Աղքա-
տասիրաց» ընկերությանը13: 1866 թ. բարեկենդանի օրը Զմյուռնիայի 
մասոնական «Տիգրան» օթյակը ի նպաստ «Աղքատասիրաց» ընկերության 
պարահանդես է կազմակերպում: Պարահանդեսին բաժանորդագրու-
թյամբ մասնակցած հայ ազգային երիտասարդներից շատերը հանգանա-
կություն են կատարել և հավաքված 35 օսմանյան լիրան հատկացրել 

                                                                 
10 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 185: 
11 Նույն տեղում, էջ 187: 
12 «Արշալույս Արարատյան», 1864, 30 մայիսի, թիվ 728: 
13 «Ծաղիկ», 1862, 1 հունիսի, թիվ 34, էջ 286: 
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քաղաքի հայոց հիվանդանոցին: «Արշալույս Արարատյանի» խմբագիր, 
«Տիգրան» օթյակի անդամ Ղուկաս Պալտազարյանը տպագրում է 
Զմյուռնիայի «Աղքատասիրաց» ընկերության ատենապետ Ստեփան 
Չելիկի և փոխատենապետ Հակոբ Միրզայի նամակն այդ մասին: Նրանք 
գրում էին. «Մեծարգո խմբագիր, քաղաքիս մասոնի ընկերությունը ի 
նպաստ ազգային հիվանդանոցիս 35 օսմանեան լիրա նուիրած ըլլալով, 
Աղքատասիրաց ընկերութիւնս կըփութայ պատուական լրագրոյդ միջո-
ցաւ իւր շնորհակալութիւնը հրապարակալ ևս յայտնել նոյն բարենպա-
տակ ընկերութեան Մնամք խորին յարգանոք ի դիմաց Աղքատասիրաց 
ընկերութեանս»14: 

«Աղքատասիրաց» ընկերությունը օգնության կարիք ունեցողներին 
շատ հաճախ ընտրել է պատահականության սկզբունքով՝ վիճակահանու-
թյան միջոցով15: 1863 թ. մայիսից մինչև 1864 թ. մարտ ընկած ժամանակա-
հատվածում ընկերության միջոցներով 12 բժիշկ է վարձվել, որոնք 32 
անվճար բժշկական խորհրդակցություն և 1 վիրահատություն են իրակա-
նացրել16:  

1864 թ. մայիսի դրությամբ ընկերությունը կազմված էր հետևյալ 
անդամներից՝ ատենապետ՝ Ստեփան Չելիկյանը, ատենադպիր՝ 
Ս. Միրզա Վանանդեցի, գանձապետ՝ Ստեփան Մ. Յ. Տետեյան, անդամ-
ներ՝ Յ. Գևորք ավագ քահանա, Գալուստ Վեմյան, Գրիգոր Եսայան, Յակոբ 
Մարկոսյան, Յարություն Բաբազյան, Պողոս Պերկամալյան, Պողոս 
Տիլպերյան, Սահակ Ավետիքյան, Սարգիս Թ. Չելիկ, Սարգիս Տիրա-
ցույան17, Հարություն և Վարդան Փափազյաններ, Մելքոն Մարսուտյան18: 
Ընկերության անդամները զմյուռնահայության շրջանում մեծ հարգանք 
վայելող ու ճանաչված մարդիկ էին, որոնցից քչերի մասին է մեզ տեղե-
կություններ հասել: «Աղքատասիրաց» ընկերության ատենադպիրը դրա-
մատուրգ և դերասան, «Զմիւռնահայ մտաւորական վերազարթնումի 
ռահվիրաներէն»19 Սարգիս Միրզա Վանանդեցին էր: Նա Զմյուռնիայի 
«Վասպուրական» թատրոնի հենասյուներից մեկն էր, հարգված թատերա-
կան գործիչ էր: Սարգիս Միրզա Վանանդեցին հեղինակ էր պատմական 

                                                                 
14 «Արշալույս Արարատյան», 1866, 19 մարտի, թիվ 775: 
15 «Ծաղիկ», 1864, 20 մարտի, թիվ 77, էջ 120: 
16 «Ծաղիկ», 1864, 10 մայիսի, թիվ 82, էջ 160: 
17 Նույն տեղում: 
18 «Արշալույս Արարատյան», 1864, 30 մայիսի, թիվ 728, 1874, թիվ 988: 
19 «Արշալույս Արարատյան», 1867, ապրիլ, թիվ 29, էջ 804: 
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ողբերգությունների, որոնցից «Միհրդատը» և «Մեծն Ներսեսը» մեծ 
հաջողություն են ունեցել Կ. Պոլսում, Զմյուռնիայում, իսկ 1859 թ. նաև 
Մոսկվայում: Սարգիս Միրզա ցանանդեցին հասարակական ակտիվ 
գործիչ էր, Զմյուռնիայի «Վասպուրական» և «Հաշտենից» ընկերություն-
ների անդամ20: Նա Զմյուռնիայի «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի անդամ էր, 
սերտ կապեր ուներ 1859 թ. Զմյուռնիայում հիմնված անգլիախոս «Հոմեր» 
թիվ 806 օթյակի հիմնադիր Հայդ Քլարքի հետ21: Ընկերության գանձապետ 
Ստեփան Տետեյանը Զմյուռնիայի հայ անվանի առևտրականների գեր-
դաստանից էր22: Զմյուռնահայ տպարանատեր-հրատարակիչներ, թար-
գամանիչներ Տետեյան եղբայրներից «մեծ եռանդ և մտաւորական գոր-
ծունեութեան մը վարիչ ըլլալու գաղափարով առլեցուն քսանամյա 
պատանի»23 Հարություն Տետեյանի նախաձեռնությամբ և Կարապետ ու 
Ստեփան Տետեյանների աջակցությամբ հիմնվում է տպարան: «Մեծ 
տպագրապետ և արևմտեան հայոց ամենամեծ հրատարակիչ»24 Տետեյան 
եղբայրների անունը կապված է իրենց տպարաններում հրատարակված 
«Արփի Արարատյան», «Ծաղիկ» հանդեսնորի, 208 հատոր գրականու-
թյան, դասագրքերի և ձեռնարկների հետ25: Տետեյան եղբայրներն իրենց 
բեղնավոր գործունեությամբ մեծ ծառայություն են մատուցել նաև թարգ-
մանչական գրականությանը՝ տպագրելով Ա. Դյումայի, Ա. Լամարթինի, 
Վ. Հյուգոյի և եվրոպական բազմաթիվ այլ հեղինակների հայերեն առաջին 
թարգմանությունները26: 

Արևմտահայ մշակութային, հասարակական գործիչ Գրիգոր Եսա-
յանը ազգային դպրոցներում դասավանդել է ֆրանսերեն, մաթեմատիկա: 
Կ. Պոլսի հանդեսներում հրապարակել է բանաստեղծություններ, ֆրան-

                                                                 
20 Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 1, 

Երևան, էջ 155, 156, 203: 
21Տե´ս Jamgocyan O., Les Francs-Masons Armeniens et la Constitution de l՛Armenie 

ottomane Constantinople, 1863, Paris, p. 69. 
22 Զարդարյան Վ. Հիշատակարան, հ. Գ., Կահիրե, 1934, էջ 5, Կ. Ճինգոզյան 

«Էջեր 19 դար ի 50-60- ական թվականների Զմյուռնահայ գրական շարժման 
պատմությունից», Երևան, 1982, էջ 63: 

23 Ալպօյաճեան Ա, Զմյուռնիո տպարանները, Պատմա-բանասիրական 
հանդես, 1964, էջ 81: 

24 Նույն տեղում: 
25 «Արևելյան մամուլ», 1906, նոյեմբեր, թիվ 45, էջ 1125: 
26 Տե՛ս Նուպարեան Մ., Տիգրան Հարություն Տէտէեան, «Արևելյան մամուլ», 

1901, մարտի 1, թիվ 5, էջ 192: 
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սերեն է թարգմանել Ռ. Զարդարյանի «Ցայգալոյս» և Լ. Շանթի «Հին աստ-
վածներ» ստեղծագործությունները27: 

1866 թ. «Աղքատասիրաց ընկերության» ատենապետը Ստեփան 
Չելիկյանն էր, ատենադպիրը՝ Սարգիս Միրզայանը, գանձապետը՝ Ստե-
փան Տետեյանը, փոխատենապետը՝ Գրիգոր Եսայանը, փոխատենա-
դպիրը՝ Հովհաննես Միրզայանը, անդամները՝ Հովհաննես Ղուշատլյանը, 
Անտոն Աղասիյանը, Գալուստ Վեմյանը, Հարություն Բաբազյանը և 
Սարգիս Չելեկը28: 

1871 թ. «Աղքատասիրաց» ընկերության ֆինանսավորմամբ՝ Զմյուռ-
նիայի ազգային հիվանդանոցից դուրս, բժիշկները բժշկական օգնություն 
են ցույց տվել 1306 ծանր և թեթև հիվանդների, որոնցից միայն 10 կյանքը 
չի հաջողվել փրկել, մինչդեռ նույն տարում քաղաքի Ազգային հիվանդա-
նոցում բուժում են ստացել ընդամենը 278 մարդ, որից միայն 249 են առող-
ջացել29։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 1871 թ. ընկերության տարեկան հա-
սույթը կազմել էր շուրջ 13332 դահեկան, ինչը Գր. Չիլինկիրյանի գնա-
հատմամբ բավականին քիչ էր30։ 1873-1874 թվականներին «Աղքատասի-
րաց» ընկերության ջանքերով բուժում է ստացել 282 հիվանդ31: 1875 թվա-
կանին Զմյուռնիայում ընկերության ջանքերով կանոնավոր բուժում են 
ստացել 253 հիվանդ, 603 հիվանդի էլ անվճար դեղորայք է տրամադրվել32: 

Ընկերությունը հիմնադրման պահից սկսած ամեն տարի Բարեկեն-
դանի օրը բարեգործական միջոցառում էր կազմակերպում ի նպաստ 
Զմյուռնիայի կարիքավոր ընտանիքների: 1880 թ. փետրվարի 19-ին 
քաղաքի հունական «Հոմեր» կազինոյում «Աղքատասիրաց» ընկերության 
կողմից կազմակերպված նմանատիպ բարեգործական պարահանդեսի 
արդյունքում հավաքվել է 150 օսմանյան ոսկի, որից 100 ընկերությունը 
տրամադրել է քաղաքի՝ աղքատ բնակչության, իսկ մնացած 50 ոսկին՝ 
սովյալների կարիքները հոգալուն33: 

1882 թվականի դեկտեմբերում Զմյուռնիայում մոլեգնող ծաղիկ 

                                                                 
27 Թէոդիկ, Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկե, Կ. Պոլիս, 1919.  
https://digilib.aua.am/book/2005/ 

28 «Արշալույս Արարատյան», 1866, 16 ապրիլ, թիվ 777: 
29 «Արևելյան մամուլ», 1871, թիվ 5, էջ 208։ Երևան, 1982, էջ 63: 
30 «Արևելյան մամուլ», 1871, թիվ 5, էջ 207։ 
31 «Արշալույս Արարատյան», 1874, թիվ 988, «Արարատ», 1874, թիվ 6, էջ 233: 
32 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 182: 
33 «Արևելյան մամուլ», 1880, թիվ 2, էջ 479։ 
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հիվանդության օրերին «Աղքատասիրաց» ընկերության աջակցությամբ 
անվճար պատվասում են ստանում Մեսրոպյան վարժարանի 46 աշա-
կերտներ և Հռիփսիմյան վարժարանի 50 աշակերտուհիներ34:  

Ֆինանսական շահույթ ստանալու և բարեգործական գործունեու-
թյունը ընդլայնելու նպատակով ընկերությունը ժամանակ առ ժամանակ 
կազմակերպում էր բարեգործական միջոցառումներ: Օրինակ 1877 թվա-
կանի հունվարին կազմակերպած բարեգործական պարահանդեսի 
հասույթը կազմել է 110 օսմանյան ոսկի35: Իսկ1885 թվականին Հռիփսիմ-
յանց վարժարանի սրահում կազմակերպված պարահանդեսի ամբողջ 
հասույթը՝ 121 օսմանյան ոսկի, ընկերությունը նվիրում է քաղաքի ազգա-
յին հիվանդանոցին36: 

1887-1888 թվականներին «Աղքատասիրաց» ընկերության ֆինանսա-
կան աջակցությամբ Զմյուռնիայում բժշկական անհրաժեշտ օգնություն է 
ստացել 810 հիվանդ, որից 784-ը առողջացել են լիովին, 11-ը՝ մասամբ, 
իսկ 15-ի կյանքը փրկել չի հաջողվել: Հիվանդների բժշկական օգնություն 
տրամադրելու, դեղորայքով և համապատասխան սննդով ապահովելու 
համար ընկերությունը նույն ժամանակահատվածում ծախսել է 17032 
ղուրուշ: Այն ընկերության համար ահռելի գումար էր, որն ավելի է 
վատացնում ընկերության առանց այն էլ ֆինանսական բարդ դրությունը: 
Արդյունքում 1888 թ. հունիսի 1-ից «Աղքատասիրաց» ընկերությունը 
դադարեցնում է հիվանդներին անվճար դեղորայքի մատակարարաումը, 
բարարերվելով միայն բժշկի ծառայությունների դիմաց վճարելով37: 

Հաջորդ տարիներին ընկերությունը մամուլում հանդես է գալիս հայ-
տարարությամբ, որտեղ հորդորում է Զմյուռնիայի հայ բարերաներին 
ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, որպեսզի այն կարողանա 
շարունակել իր հայրենանվեր գործունեությունը: Չնայած ընկերության 
գործունեությունը շարունակելու ուղղությամբ գործադրած ջանքերին 
1894 թվականի «Աղքատասիրաց» ընկերությունը ֆինանսական խնդիր-
ների պատճառով ստիպված է լինում դադարեցնել ընկերության գործու-
նեությունը, որը ինչպես նշում է Հ. Քոսյանը «շանթի նման հարված էր» 
ընկերության բժշկական օգնությանը կարոտ զմյուռնահայությանը: Գոր-

                                                                 
34 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 183: 
35 Նույն տեղում, էջ 182: 
36 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 183: 
37 «Արևելյան մամուլ», 1888, թիվ 9, էջ 447-448։ 
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ծունեության դադարեցման պահին ընկերության հիմնադիրները, բացա-
ռությամբ Սարգիս Վանանդեցու դեռ կենդանի էին38: 

 Զմյուռնիայում Մ. Մամուրյանի խմբագրմամբ հրատարակվող 
«Արևելյան մամուլ» պարբերականի հաղորդմամբ համանուն մեկ այլ 
ընկերուրություն էլ հիմնադրվել է 1866 թվականին, որը տասնամյակներ 
շարունակ կարևոր դերակատարում է ունեցել Զմյուռնիայի չքավորներին 
օժանդակելու հարցում39։ Այս ընկերության գործունեության մասին տեղե-
կությունները սակավ են: : : : Հայտնի է, որ «Աղքատասիրաց» ընկերությունը 
ամեն տարի քաղաքի ազգային հիվանդանոցի կարիքները հոգալու 
համար 58 ոսկի գումար է տրամադրել։ Իսկ 1896 թվականի օգոստոսին 
ընկերությունը Ազգային հիվանդանոցին տրամադրել է ընդամենը 27 
ոսկի, պատճառաբանելով, որ լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ է 
կանգնած։ Դրանից հետո առհասարակ դադարեցրել է ցանկացած օգնու-
թյուն Զմյուռնիայի ազգային հիվանդանոցին։ Պարբերականը տարեկան 
58 ոսկի գումարը Աղքատասիրաց ընկերության համար չնչին գումար է 
համարում, գտնում, որ ընկերությունը ցանկության դեպքում կարող է 
իրեն թույլ տալ վճարել այդ գումարը, միաժամանակ հորդորելով 
վերըստին ստանձնել ազգային հիվանդանոցի հովանավորությունը40։ 
Չնայած պարբերականի այդ պնդմանը շուտով «Աղքատասիրաց» ընկե-
րությունը, ինչպես 1861 թվականին ստեղծված համանուն ընկերությունը՝ 
ֆինանսական խնդիրների պատճառով դադարեցնում է գործունեու-
թյունը:  

««««ԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամ» » » » ընկերությունըընկերությունըընկերությունըընկերությունը    

Զմյուռնիայի բարեգործական բնույթի «Աղքատախնամ» ընկերու-
թյունը հիմնադրվել է 1896 թվականի հունվարի 1-ին: Ընկերության հիմ-
նադրման նպատակը աղքատ ու պանդուխտ հայերին հագուստով, ուտե-
լիքով, հնարավորության դեպքում նաև աշխատանքով ապահովելն էր 
կամ գոնե պանդուխտների տուն վերադառնալու ծախսը հոգալը: Հիմնա-
դրումից մի քանի տարի անց այն ընդլայնում է գործունեության ուղղու-
թյունները և սկսում դեղորայք մատակարարել քաղաքի աղքատ 
հայերին41: Հետագայում ընկերության իր առջև նպատակ է դնում տարե-
կան շուրջ 350-450 հիվանդի դեղորայքով, սննդով և հագուստով ապա-

                                                                 
38 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 183: 
39 «Արևելյան մամուլ», 1896, թիվ 9, էջ 282։ 
40 Նույն տեղում։ 
41 «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 11, էջ 450: 
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հովել42: «Աղքատախնամ» ընկերությունը հիմնադրվում է «Աղքատասի-
րաց» ընկերության գործը շարունակելու նպատակով43: Հայր Հակոբ վար-
դապետ Քոսյանը «Աղքատասիրաց» ընկերության տակ հասկացել է 1861 
թվականին հիմադրված ընկերությունը: Նա չէր կարող ի նկատի ունենալ 
1866 թվականին հիմնադրված «Աղքատասիրաց» ընկերությունը, քանի որ 
վերջինիս գոյության մասին ենթադրաբար չգիտեր, քանի որ Զմյուռ-
նիայում գործող հասարակական ընկերությունների մեջ չի հիշատակում: 

Ընկերության հիմնադիրների մասին զմյուռնահայ պարբերական-
ները տեղեկություններ չեն տալիս: Փոխարենը նշելով, որ քաղաքի բարե-
գործական մյուս ընկերությունների նման այս ընկերությունը նույնպես 
հիմնադրվել է քաղաքի գործունյա և հայրենասեր երիտասարդների 
կողմից: «Աղքատախնամ» ընկերության հիմադիրներին անդրադառնում է 
Հ. Քոսյանը: Ընկերության ղեկավար մարմինը Տնօրենների խորհուրդն էր, 
որի կազմմում ընդգրկված էին ընկերության հիմադիրները՝ Հովհաննես 
Էլմասյանը, Տիգրան Տոնիկյանը, Մինաս Մինասյանը, Ռուբեն Որբերյանը, 
Արմենակ Ծերունյանը44: Ինչպես 19-րդ դարի արևմտահայ հասարակա-
կան ընկերությունները, այնպես էլ Զմյուռնիայի «Աղքատախնամ» ընկե-
րությունը պարբերաբար հասարակությանը ներկայացրել է տարեկան 
հաշվետվություն ծախսերի ու հավաքած դրամագլխի վերաբերյալ: 1896 
թվականին ընկերության դրամագլուխը կազմել է 15590 ղուրուշ, որից 
նույն տարում բարեգործական նպատակներով ծախսել է 10075 ղուրուշ, 
1897 թվականին՝ 16852 ղուրուշ, որից ծախսվել է 10740 ղուրուշ, 1898 թվա-
կանին՝ 22113 ղուրուշ, որից ծախսվել է՝ 22064 ղուրուշ: Հիմնադրման 
հաջորդ տարում՝ 1897 թվականին ընկերությունը հոգացել է շուրջ 200 
հիվանդի բուժման ծախսերը45: 1897-1898 թվականների «Աղքատախնամ» 
ընկերության գործունեությունը մեծ խանդավառությամբ է ընդունվում 
զմյուռնահայության շրջանում, որի արդյունքում էլ 1898 թվականին 
«Աղքատախնամ» ընկերությանը ֆինանսական աջակցություն է ցույց 
տվել Զմյուռնիայի քաղաքային ժողովը՝ Ազգային առաջնորդարանի արկ-
ղից տրամադրելով 4600 ղուրուշ46: «Աղաքատախնամ» ընկերությունը 
1898 թվականի հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբերի վերջ սեփական միջոց-

                                                                 
42 «Արևելյան մամուլ», 1906, թիվ 14, էջ 352: 
43 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 189:  
44 Նույն տեղում, էջ 192: 
45 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 191: 
46 «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 11, էջ 450: 
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ներով հոգացել է 80 աղքատ հիվանդի բուժման ծախսերը, որը ընկերու-
թյանը արժեցել է 3164 ղուրուշ: Ստացվում է, որ միայն քաղաքի հիվանդ-
ների բուժման վրա տարեկան ընկերությունը ծախսում էր 10000-20000 
ղուրուշ գումար, որը ժամանակի համար բավականին մեծ գումար էր, 
եթե հաշվի առնենք «Աղքատախնամ» ընկերության տարեկան դրամա-
գլուխների չափը:  

Զմյուռնահայ հասարակական տարբեր շրջանակներ բարձր են գնա-
հատել ընկերության գործունեությունը: Դա առավել ակնահայտ դարձավ 
1898 թվականի հոկտեմբերից, երբ «Աղքատախնամ» ընկերությունը իր 
վրա վերցրեց Զմյուռնիայի Ազգային հիվանդանոցի որոշ գործառույթ-
ներ47: Ընկերության նկատմամբ զմյուռնահայ հասարակության բարե-
նպաստ դիրքորոշման դրսևորում է նաև ժամանակի պարբերականնե-
րում հասարակական տարբեր շրջանակների կողմից ընկերությանը ֆի-
նանսապես և բարոյապես աջակցելու պարբերաբար կոչերը: 

1898 թվականին ընկերությունը ուներ Տնօրենների նոր խորհուրդ: 
Ընկերության ատենապետը Հովհաննես Ահարոնյանն էր, Ատենադպիրը՝ 
Երվանդ Կյուրինյանը, Գանձապետը՝ Սիմոն Պարտիզպանյանը, մյուս 
անդամները՝ Տիգրան Գասպարյանը, Հովհաննես Ունճյանը, Մարգար 
Միրզան48: 

1899 թվականի սկզբին «Աղքատախնամ» ընկերության դրամա-
գլուխը կազմել է 1936 ղուրուշ: Ընկերության ֆինանսական հասույթը 
հիմնականում ձևավորվում էր անդամավճարների, փոքր ու աննշան նվի-
րատվությունների, բարեգործական, թատերական ներկայացումների ու 
պարահանդեսներից ստացված հասույթի հիման վրա49:  

1899-1900 թվականների «Աղքատախնամ» ընկերությության տարե-
կան հասույթը կազմել է 33285 ղուրուշ, որից 2656 ղուրուշ նախորդ 
տարվա հասույթից մնացած գումարն էր: Նշված ժամանակաշրջանումը 
ընկերության ֆինանսները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ հացագին՝ 4956 
ղուրուշ, ճանապարհածախս՝ 6792 ղուրուշ, գործի դրամագլուխ՝ 5571 
ղուրուշ, դեղորայքի ձեռքբերում ՝ 15060 ղուրուշ, այլ ծախսեր՝ 730 ղուրուշ: 
Արդյունքում 1900 թվականի դրությամբ ընկերության գանձարանում կար 
ընդամենը 177 ղուրուշ50:  

                                                                 
47 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 192: 
48 Նույն տեղում: 
49 «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 11, էջ 451: 
50 «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 9, էջ 370: 
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1900-ական թվականների սկզբին պարբերական բնույթ էին կրում 
ընկերության կազմակերպած տոնահանդեսները, թատերական ներկա-
յացումները, զբոսահանդեսները, որոնց հիմնական նպատակը ֆինանսա-
կան միջոցների հայթայթումն էր: Օրինակ, 1900 թվականի սեպտեմբերի 
8-ին «Աղքատախնամ» ընկերության հովանավորությամբ կազմակերպ-
ված թատերական ներկայացումից ստացված հասույթը կազմել է 20 
օսմանյան ոսկի, որը ամբողջույթմաբ ծախսվել է բարեգործական նպա-
տակներով51: 

1900-1902 թվականներին «Աղքատախնամ» ընկերությունը հաջողել է 
Զմյուռնիայի և շրջակա տարածքաշրջանների շուրջ 697 աղքատ հիվանդի 
ապահովել դեղորայքով և համապատասխան բշկական օգնությամբ52: 
1902 թվականի հունվարից 1903 թվականի դեկտեմբերը ընկած ժամանա-
կահատվածում ընկերության գանձարան մուտքագրվել է շուրջ 37503 
ղուրուշ, որից 37379 ղուրուշ ծախսվել է դեղորայքի ձեռքբերման, բշկա-
կան ծառայությունների և հիվանդների փոխադրումների վրա: Նույն ժա-
մանակաշրջանում ընկերությունը հոգացել է 606 աղքատ հիվանդի 
բուժման, ինչպես նաև 1902 թվականին Զմյուռնիայի մանուկների շրջա-
նում մեծ տարածում գտած ջրծաղիկ հիվանդության դեմ աղքատ հայ երե-
խաների պատվաստման ծախսերը 53: Հաջորդ տարներին նույնպես ընկե-
րությունը շարունակել է բարեգործական միջոցառումների կազմակեր-
պումը, ինչպիսին է 1904 թվականի փետրվարին կազմակերպված զբոսա-
հանդեսը54, որի արդյունքում հավաքագրվել է մոտավորապես 130 օսման-
յան ոսկի55: 1906 թվականին «Աղքատախնամ» ընկերությունը պաշտո-
նապես հայտարարում է գործունեությունը դադարեցնելու մասին, այն 
պատճառաբանելով քաղաքի Ազգային վարչության հետ ունեցած հակա-
սություններով: Ժամանակի պարբերական մամուլում այս կապակցու-
թյամբ տրված գնահատականներից պարզ է դառնում, որ Ազգային վար-
չությունը ընկերության կազմակերպած բարեգործական երեկույթներից 
ստացված հասույթներից մի կլորիկ գումար է պահանջել, որը 
«Աղքատախնամ» ընկերությունը համարել է ոչ տեղին և հրաժարվել 

                                                                 
51 «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 18, էջ 756։ 
52 «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 8, էջ 398։ 
53 «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 14, էջ 359-360։ 
54 «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 5, էջ 144։ 
55 «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 7, էջ 192։ 
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վճարել, որն էլ դարձել է ընկերության գործունեության դադարեցման 
պատճառը56:  

Չնայած ժամանակի պարբերական մամուլում գործունեությունը 
դադարեցնելու այս հայտարարությանը, Աղքատախնամ ընկերությունը 
շարունակել է իր բարեգործական ու հայրենանվեր գործունեությունը ի 
շահ զմյուռնահայության: Մասնավորապես հայտարարությունից 2 տարի 
անց «Արևելյան մամուլի» 1908 թվականի համարներից մեկում կարդում 
ենք «Աղքատախնամ» ընկերության հայտարարությունը այն մասին, որ 
քաղաքի աղքատները, եթե ցանկանում են օգտվել ընկերության բժշկի 
անվճար ծառայությունից, պետք նախապես՝ առավոտյան մինչև ժամը 9-ը 
դիմեն Ազգային հիվանդանոց՝ ընկերության գործակատարին57: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Զմյուռնաիայի «Արևելյան մամուլ» պարբերականը բարձր է գնահա-
տել «Աղքատախնամ» ընկերության գործունեությունը՝ այն համարելով իր 
առջև դրած նպատակները պատշաճ ու բարեսրտորեն կատարող, իսկ 
հիմնադիրներին ու ընկերության անդամներին՝ իրենց հայրենասիրական 
գործունեությունը չգովազդող այրեր58, ինչպես դա արել և անում են 
քաղաքում գործած և գործող հասարակական այլ ընկերություններ, որոնց 
անունները չի նշվում:  

 
 
 
 

        

                                                                 
56 «Արևելյան մամուլ», 1906, թիվ 14, էջ 352: 
57 «Արևելյան մամուլ», 1908, թիվ 16, էջ 384։ 
58 «Արևելյան մամուլ», 1906, թիվ 14, էջ 352: 
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ОрганизацииОрганизацииОрганизацииОрганизации    ««««Дом призренияДом призренияДом призренияДом призрения»»»»    и и и и ««««БогадельняБогадельняБогадельняБогадельня»»»»    в Смирнев Смирнев Смирнев Смирне    
    

ЗояЗояЗояЗоя    ЧатинянЧатинянЧатинянЧатинян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: западноармянский, общественный, реформы, 
благотворительный, бедные, общественная жизнь, доход, деятельность  

Реформы Танзимата в Османской империи оказали положительное 
влияние на социальную и культурную жизнь армянской общины Смирны. 
В результате недавно образованные западноармянскне общественные орга-
низации, сыгравшие важную роль в общественной жизни Смирны, начали 
активно расширяться.  

Армянские общественные организации, действовавшие в Смирне в 
XIX веке, в соответствии с целью их основания, можно классифицировать 
на три основны группы: образовательные, культурные и благотворитель-
ные. Среди благотворительных общественных организаций есть такие, 
которые созданы для помощи бедным. В частности, организации «Дом 
призрения» («Ахкатахнам») и «Богадельня» («Ахкатасирац») внесли 
неоспоримый вклад в улучшение и развитие общественной жизни армян 
Смирны. 

В Смирне в 1860-х годах действовали две организации «Дом 
призрения» и «Богадельня», целью которых было заботиться о бедняках 
города и обучать трудоспособных студентов. Организация «Дом 
призрения» продолжилa работу организации «Богадельня», которые 
занимались вопросами обеспечения одеждой, продуктами питания и, по 
возможности, трудоустройством малообеспеченных армян. Основателями 
и членами организаций были выдающиеся западноармянские общест-
венные и культурные деятели, которые внесли свой вклад в развитие 
социальной, культурной и образовательной жизни армян Смирны.    
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The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor”     
in Smyrnain Smyrnain Smyrnain Smyrna    

    
Zoya ChatinyanZoya ChatinyanZoya ChatinyanZoya Chatinyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Western Armenian, social, reforms, charitable, (the) poor, 

public life, proceeds, activity 
In the Ottoman Empire the reforms announced by Tanzimat had a positive 

impact on the development of the social and cultural life of Western 
Armenians. As a result, a number of newly formed public organizations and 
unions, which played an important role in the social life of Smyrna, began to 
expand. 

Armenian public organizations operating in Smyrna in the 19th century 
can be divided into three groups based on the nature of their activities: 
educational, cultural and charitable. Among the charitable companies are the 
ones established to help the poor. Among them, “Care for the Poor” and “Love 
the Poor” have made an undeniable contribution to the improvement and 
development of the social life of the Armenians of Smyrna. 

In the 1860s, there were two companies in Smyrna, “Care for the Poor” 
and ‘‘Love the Poor’’, which aimed to care for the city’s poor and educate the 
students capable of learning. The organization “Care for the Poor” continued 
the work of the “Love the Poor”, which provided clothing, food, and if possible, 
employment opportunities for the poor Armenians. The founders and members 
of the organizations were prominent Western Armenian public and cultural 
figures, who contributed to the development of social, cultural and educational 
life of Armenians in Smyrna. 
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Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման 
նախադրյալներընախադրյալներընախադրյալներընախադրյալները    

Համլետ ՍիմոնյանՀամլետ ՍիմոնյանՀամլետ ՍիմոնյանՀամլետ Սիմոնյան    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ապագա սերունդներ, բնապահպանություն, 
առողջապահություն, կայուն զարգացում, ներսերնդային արդարություն, 
հղացք 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել միջսերնդային արդարության՝ 
որպես հանրափիլիսոփայական արժեքավոր բովանդակություն ունեցող 
հղացքի նորմատիվային բնույթը, վերջինս սնող դրդապատճառները։ 
Աշխատանքի խնդիրներից է անդրադառնալ միջսերնդային արդարու-
թյան հղացքի ձևավորման ու հետագա զարգացման տեսական, ինչպես 
նաև գործնական նախադրյալներին, հստակորեն տարորոշել թեման փի-
լիսոփայական համատեքստում։  

Միջսերնդային արդարությանը վերաբերող մտորումները ու դրան-
ցից բխող նորմատիվային հարցադրումները աստիճանաբար դառնում են 
մարդկությանն ավելի ու ավելի հուզող թեմաներ։ Սերունդների միջև 
արդարության՝ որպես հանրափիլիսոփայական երևույթի արդիականու-
թյունն ու վերջին տարիներին լոկալ և միջազգային ասպարեզներում 
տեղի ունեցած իրադարձություններն ու աղմկահարույց բանավեճերը 
առանցքային դրդապատճառներ են դառնում թեմայի ավելի խորը ուսում-
նասիրման, ներկայիս վերլուծականների, ինչպես նաև վերջին տասնամ-
յակներում առաջ քաշված տեսությունների համեմատության համար։ 
Թեմայի հրատապությունն ու արդիականությունը լավագույնս արտացոլ-
վում են վերջերս աշխարհում տեղի ունեցող բեկումնային իրադարձու-
թյուններում, ինչպիսիք են համամոլորակային հնչեղություն ձեռք բերած 
թունբերգյան դասադուլ-ցույցերը, 2020-ի զանգվածային հրդեհները 
Ավստրալիայում, հայկական իրականության մեջ՝ Ամուլսարի հնարավոր 
շահագործմանը վերաբերող ցույցերը, վերջին շրջանի կրթական բարե-
փոխումները և ի վերջո համաճարակային այն իրավիճակը, որում այժմ 
գտնվում ենք։ Մարդկային կործանարար գործունեության հետևանքով 
բնական ռեսուրսների սպառման ահագնացող վտանգները, գենետիկա-
կան հիվանդությունների՝ ապագա սերունդներին փոխանցվելու ռիսկերը, 
քաղաքական, կրթական, մշակութային, ինչպես նաև ֆինանսական 
պատշաճ քաղաքականություն որդեգրելու համար տարվող մրցապայ-
քարը ևս անվերապահորեն փաստում են միջսերնդային արդարության 
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մասին մտածելու, ինչու չէ, քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտության 
մասին։  

Սերունդների միջև հարաբերությունների հարցը մնում է տարբեր 
ասպարեզներում քննարկման թեմա, որը, սակայն, չի ընդունում վերջնա-
կան պատասխաններ։ Իր տեսական սաղմերը ձևավորելով բնապահպա-
նական, առողջապահական, ինչպես նաև տնտեսական խնդիրների դաշ-
տում՝ միջսերնդային արդարության հղացքը, ստանձնելով մարդու ինք-
նությանն ու անհատականությանը վերաբերող բազմաթիվ էթիկական 
հարցերի և երկընտրանքների պարզաբանման հրամայականը, այսօր 
արդեն ուրույն տեղ ունի հանրափիլիսոփայական համատեքստում։ Վեր-
ջինիս լայն շրջանակներում քննարկվում են միջսերնդային արդարության 
ու ներսերնդային արդարության միջև եղած տարբերությունները, ինչպես 
նաև մի շարք այլ նորմատիվային հարցեր, ինչպիսիք են ապագա 
սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն ստանձնելու, գալիք 
սերունդների՝ իրավունքներ ունենալու խնդիրները և այլն։  

Միջսերնդային արդարության հղացքի ձևավորման նախադրյալնե-
րից մեկը մարդ-բնություն փոխարահերությունների արդյունքում առա-
ջացած բարդ իրավիճակն է։ Հավելյալ փաստարկումների կարիք չկա 
մատնանշելու այն հանգամանքը, որ երկար ժամանակ մարդկությունը 
բախվել ու դեռևս շարունակում է բախվել շրջակա միջավայրի սպառնա-
լիքներին և բնական ռեսուրսների ոչնչացման ռիսկերին։ Բնապահպանա-
կան հանրությունը շարունակաբար արձագանքում է այն խնդիրներին, 
որոնք առաջանում են կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով։ 
Վերոնշյալ գործողությունների օրինակները բազմաթիվ են՝ վերջին տա-
րիներին միջազգային տարբեր հարթակներում տեղի ունեցող բնապահ-
պանական հավաքներից մինչև պատանի Թունբերգի՝ մոլորակը ցնցած 
ցույցերը։ 

Չնայած տեխնոլոգիական աննախադեպ առաջընթացին՝ անժխտելի 
է այն փաստը, որ մարդկությունը շարունակում է մեծ կախվածության մեջ 
մնալ ինչպես շրջակա միջավայրից, այնպես էլ բնական ռեսուրսներից։ 
Այս ու նմանատիպ այլ հարցերի արժևորման, ինչպես նաև քննարկման 
մասշտաբները ավելի են ընդլայնվել ժամանակի ընթացքում: Կլիմայա-
կան փոփոխությունը, օվկիանոսների, ինչպես նաև օդի աղտոտումը, կեն-
սաբազմազանության կորուստը ավելի վաղ ժամանակներում սահմանա-
փակվում էին որոշակի տարածքներով։ «Այժմ վերոնշյալ գործողություն-
ները, որոնք ակնհայտորեն մարդկային գործունեության արդյունք են, 
տեղի են ունենում համաշխարհային մասշտաբով և շատ ավելի մեծ տեմ-
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պերով» [8, 38-39]: Մարդու կարողությունների աննախադեպ զարգա-
ցումը, ինչպես նաև մարդու՝ բնության հանդեպ ինչ-որ առումով գերիշ-
խանություն վայելող տեսակն այսօր սևեռում են շատ մտածողների 
ուշադրությունը դեպի այն հարցը, թե ինչու և ինչպես պետք է հոգանք 
ապագա սերունդների մասին։  

Մարդու՝ բնության բարիքները շահագործելու տեսանկյունից ներ-
կայիս սերնդի, ինչպես նաև ապագա սերունդների բարեկեցությանն 
ուղղված պայքարի դրսևորման լավագույն օրինակը թերևս Ամուլսարը 
շահագործման հանձնելու խնդիրն է։ Ինչպես նշում են շահագորշման դեմ 
պայքարող հասարակական կազմակերպությունները՝ բնապահպանա-
կան ռիսկերի կառավարման և շրջակա միջավայրին պատճառվող ան-
դառնալի վնասների համատեքստում անընդունելի է Ամուլսարի ոսկու 
հանքի շահագործումը: Պետք է ավելացնել միայն, որ վերոնշյալ վնաս-
ներն ուղղակիորեն կարող են ազդել ապագա սերունդների վրա։ Հետևա-
բար խնդրի լուծումը կարելի է տեսնել նախևառաջ հանքի շահագործման 
արդյունքում առաջացող վնասների երկարաժամկետ ազդեցության հաշ-
վարկմամբ, հետո արդեն հարցը տեղափոխել փաստական քննարկում-
ների հարթություն, որտեղ քաղաքական իշխանությունների, որոշում կա-
յացնողների համատեղ ջանքերով կարելի է հասնել համաձայնության։ 

Սերունդների միջև արդարության մասին մտածելու ևս մեկ, ոչ պա-
կաս կարևոր նախադրյալի կա հանրային առողջապահության ոլորտում։ 
Անհանգստության գլխավոր և ամենալուրջ պատճառներից մեկը առող-
ջական ռիսկերի՝ ապագա սերունդներին փոխանցվելն է։ Գաղտնիք չէ, որ 
առողջությունը և դրա տարբեր դետերմինանտներ հաճախ փոխանցվում 
են սերնդեսերունդ։ Երեխայի առողջությունը մեծապես կախված է ծնող-
ների հանրատնտեսական կարգավիճակից, որն էլ իր հերթին կարող է 
ազդել հանրային միջավայրի տեսակի և մշակութային պայմանների վրա, 
որտեղ երեխան զարգանում է, ինչպես նաև կրթություն և աշխատանք 
ստանալու հնարավորությունների, եկամուտների մակարդակի, հանրա-
տնտեսական անվտանգության, կենսակերպի ընտրության ու մի շարք 
կարևոր հանգամանքների վրա։  

Այս գործոնները, դրանց այս կամ այն դրսևորումները ազդում են 
մարդու առողջության վրա։ Ավելին, դրանք կարող են անգամ փոխազդե-
լով ամրապնդել միմյանց՝ ժամանակի ընթացքում ազդելով որոշ հիվան-
դությունների գենետիկական տրամադրվածության վրա [1]: Հետևաբար 
զարմանալի չէ, որ հանրային առողջապահության շրջանականերում 
առողջական անհավասարությունների կայուն նվազեցմանն են ուղղվում 
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մի շարք մասնագետների համառ ջանքերը։  
Ինչ խոսք, միջսերնդային արդարության վերաբերյալ հանրային 

քննարկումները հաճախ ծավալվում են այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպի-
սիք են բնապահպանական քաղաքականությունը, կենսաթոշակների, ֆի-
նանսական, մասամբ նաև մշակութային և կրթական քաղաքականու-
թյունը: Նմանօրինակ խնդիրների երկարաժամկետ ազդեցությունների 
շեշտադրումը հզոր մարտահրավեր է դառնում անհատական վարքի և 
հանրային կազմակերպման արդարացի կանոնների ու նորմերի ձևավոր-
ման համար։ Զուգահեռաբար գիտական ու քաղաքական մի շարք քննար-
կումներից ի հայտ են գալիս ու սուր հնչեղություն ձեռք բերում այնպիսի 
գաղափարներ, ինչպիսիք են կայուն զարգացումը, էկոլոգիական 
պարտքը և այլն։ Կայուն զարգացման հայեցակարգն այսօր արդիական է: 
«Կասկած չկա, որ միջսերնդային արդարության պահանջը դրա հիմնա-
կան բաղադրիչներից մեկն է» [3]: Չանտեսելով վերոնշյալ փաստը՝ պետք 
է, սակայն, նշել, որ կայունության մասին քննարկումները շատ քիչ 
ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքի մանրակրկիտ ուսումնա-
սիրությանը, թե ինչ է իրականում նշանակում միջսերնդային արդա-
րություն։  

Մի շարք ուսումնասիրողներ այն կարծիքին են, որ միջսերնդային 
արդարության գաղափարը, աստիճանաբար ավելի շատ ուշադրության 
արժանանալով, մեծ դեր է ստանձնում փիլիսոփայության շրջանակ-
ներում։ Սա է փաստում նաև այն հանգամանքը, որ հետզհետե աճում է 
հանրային այն դերակատարների քանակը, ովքեր ապագայի հանդեպ 
պատասխանատվության նոր վարքականոն են պահանջում։ Համաշխար-
հային էկոլոգիական շարժման սկզբից ի վեր ապագա սերունդների 
հետաքրքրությունները բազմիցս շատ տեսաբաններ առաջ են քաշում 
որպես փաստարկ:  

Եվ չնայած Ավներ դե Շալիտը պնդում է, որ «միջսերնդային արդա-
րության շրջանակներում ամենակարևոր հարցը բնապահպանության 
խնդիրն է, որին էլ առնչվում է միջսերնդային արդարության գրեթե ամեն 
տեսակետ» [2, 7], այնուամենայնիվ հենց փիլիսոփայական համատեքստն 
է հնարավորություն տալիս համակարգված կերպով ուսումնասիրել 
առկա վերլուծականներն ու համեմատել տարբեր գիտակարգերի կողմից 
առաջ քաշված տեսություններն ու կանխատեսումները։ 1980 թվականին 
բնապահպանական էթիկայի և հանրային քաղաքականության ոլորտում 
հայտնի խորհրդատու Էռնեստ Փարթրիջը քննադատության թիրախ էր 
դարձնում այն փաստը, որ միջսերնդային արդարության՝ որպես փիլիսո-
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փայական թեմայի հանդեպ հետաքրքրության ոչ այնքան բարձր աստի-
ճանը հետևանքն է նաև այն բանի, որ Միչիգանում շուրջ 700 հազար 
դոկտորական ատենախոսություններից միայն մեկի վերնագրում կարելի 
էր հանդիպել «ապագա սերունդներ», «չծնված սերունդներ» արտահայ-
տությունների [5, 10]: Սակայն, հաշվի առնելով վերջին երկու տասնամ-
յակների անգլալեզու և գերմանալեզու հրատարակումները՝ փաստել 
կարելի է, որ վերը նկարագրված իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։  

Անխոս, բնապահպանական գիտությունները, պատմությունը, 
սոցիոլոգիան, քաղաքագիտությունը, իրավագիտությունը ևս առնչվում են 
միջսերնդային արդարությանը այս կամ այն ասպեկտով։ Սակայն փիլի-
սոփայությունը միակ գիտակարգն է, որն անմիջականորեն առնչվում է 
հենց արդարության խնդրին։ Միջսերնդային արդարության հղացքը 
բավականին լայն է. վերջինս անխուսափելիորեն անդրադառնում է այն-
պիսի էթիկական հիմնահարցերի, ինչպիսիք են առանձին անհատի, ինչ-
պես նաև ամբողջ մարդկության պարտականություններն ու դրանց սահ-
մանները։ Փիլիսոփայությունն այս կերպ փորձում է կենտրոնանալ 
խնդրի ամբողջականության վրա՝ այսպիսով առանձնացնելով ինքն իրեն 
մնացած գիտություններից [6, 10]։ Ավելին, միջսերնդային արդարության 
առարկան ենթադրում է որոշակի տեսական հարցեր՝ կապված մարդու 
ինքնության և անհատականության հետ։ Այդօրինակ հարցերը ոչ այլ ինչ 
են, քան փիլիսոփայական խնդիրներ։  

Միջսերնդային հարաբերություններին վերաբերող գաղափարները 
փիլիսոփայական համատեքստում առանձնակի շեշտադրում ստացան 
18-րդ դարում։ Կարևոր է նշել, որ սերունդների միջև արդարությանը վե-
րաբերող հարցերը յուրահատուկ են, չնայած, ինչպես շատ հեղինակներ 
պնդում են, թեմայի շրջանականերում դեռևս շատ աշխատանք կա կա-
տարելու, մասնավորապես՝ պարզելու ուսումնասիրվող նյութի առաձնա-
հատկություններն ու վերջիններիս նորմատիվ առնչությունները [4, 1-3]:  

Պրոբլեմի՝ բարոյագիտական իմաստավորում ստանալու հետ մեկ-
տեղ առաջ եկավ որոշ եզրերի ճգրտման, ինչպես նաև տարորոշման 
խիստ անհրաժեշտություն։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ներներներներ----
սերնդային արդարություն սերնդային արդարություն սերնդային արդարություն սերնդային արդարություն (intragenerational justice)(intragenerational justice)(intragenerational justice)(intragenerational justice) միջսերնդայինմիջսերնդայինմիջսերնդայինմիջսերնդային արդաարդաարդաարդա----
րուրուրուրություն թյուն թյուն թյուն (intergenerational justice)(intergenerational justice)(intergenerational justice)(intergenerational justice) և հասկացություններին։ Պարզ է, որ 
ներսերնդային արդարությունը թե՛ իմաստային, թե՛ գործնական առումով 
նախորդում է միջսերնդային արդարությանը։ Ինչպես մարդկության 
պատմության ընթացքում որևէ խնդիր արտացոլվել ու թափ է առել 
նախևառաջ մեկ ազգի ներսում, ստացել տվյալ ազգին ներհատուկ 
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առանձնահատկությունները, անգամ լուծման հնարավոր եղանակները, 
ապա դարձել ավելի մասշտաբային՝ ներառելով այլ ազգերի, այնպես էլ 
արդարությանը վերաբերող խնդիրները առաջացել են նախ մեկ սերնդի 
ներսում, հետո վերաճել դեպի միջսերնդայինի, այն է՝ արդարությունը 
երկու կամ ավելի տարբեր սերունդների միջև։  

Պետք է նշել նաև, որ արևմտյան գրականության մեջ 
«intergenerational justice» և «generational justice» տերմինները նույնացվում 
են։ «Generational justice»-ը հենց արդարությունն է սերունդների միջև, այլ 
ոչ թե որևէ սերնդի շրջանում։ Ուստի՝ «-inter» նախածանցը ոչ պարտադիր 
բնույթ է կրում։ 

«Միջսերնդային արդարությունըՄիջսերնդային արդարությունըՄիջսերնդային արդարությունըՄիջսերնդային արդարությունը ներառում է ոչ միայն ներկա և 
ապագա սերունդների, այլև երիտասարդ և տարեց սերունդների միջև 
հարաբերություններում եղած արդարության հարցը» [6, 4]: Ակնառու է 
այն փաստը, որ միջսերնդային արդարությունը կիրառելի չէ միևնույն 
տարիքի մարդկանց շրջանում։ Միջսերնդային արդարությունն ունի տա-
րածական ու ժամանակային ավելի մեծ մասշտաբներ, քան ներ-
սերնդայինը։ Եթե փորձենք ավելի պարզ ներկայացնել, ապա կարող ենք 
ասել, որ միջսերնդային արդարությունը ունի ժամանակային կենտրոնա-
ցում, ընդ որում՝ նշված կենտրոնացումը կարող է վերաբերել թե՛ միջժա-
մանակային՝ ներկա և ապագա սերունդներին, թե՛ միևնույն ժամանակա-
միջոցում ապրող երիտասարդ և տարեց սերունդներին։ Հարկ է նշել նաև 
միջսերնդային արդարության տարածական բնույթի մասին։ Վերջինս 
կարող է լինել ինչպես ազգային մակարդակի, այնպես էլ տարածաշրջա-
նային, մինչև անգամ համաշխարհային մակարդակի։  

««««Ներսերնդային արդարությունՆերսերնդային արդարությունՆերսերնդային արդարությունՆերսերնդային արդարություն» » » » եզրը կիրառելի է մեկ սերնդի շրջա-
նում (justice withinwithinwithinwithin a generation) հարաբերությունների առնչությամբ: 
Արդարության՝ միևնույն տարիքի մարդկանց շրջանում առաջացած 
խնդիրները, անկախ այն բանից, թե տվյալ մարդիկ ինչ ռասայի, 
հանրային ինչ խմբի են պատկանում, ինչ ազգություն ունեն, վերաբերում 
են ներսերնդային արդարությանը։ Հասկանալի է, որ այս պարագայում 
գործ ունենք հանրային արդարության հետ։ 

Ներսերնդային արդարությունը ևս ունի ժամանակային բաղադրիչ։ 
Այսինքն՝ եթե, օրինակ, նպատակադրված ենք հասնել սպիտակամորթ-
ների և սևամորթների միջև իրավահավասարության, ապա սա, բնակա-
նաբար, կարող է իրագործվել միայն ապագայում։ «Ստատուս-քվոն տեղի 
է ունենում ներկայում, իսկ գործընթացի նպատակն անհրաժեշտաբար 
վերաբերում է ապագային» [7, 4]: Պետք է նկատել, սակայն, որ ապագան 
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ներսերնդային արդարության համատեքստում ունի կարճաժամկետ 
բնույթ, քանի որ նպատակներն այս պարագայում (խոսում ենք մեկ 
սերնդի մասին) չեն կարող իրագործվել հարյուրավոր տարիներ հետո, 
այլ որպես կանոն, ավելի կարճ ժամանակամիջոցում՝ հաջորդ օրենսդրա-
կան շրջանում։ Միջսերնդային արդարությունն ու ներսերնդային արդա-
րությունը հիմնովին տարբերվում են միմյանցից նաև այն իմաստով, որ 
միջսերնդային արդարությունը համեմատում է միջին, սովորական մար-
դուն, մինչդեռ ներսերնդայինը վերլուծում է անհատների տարբեր հան-
գամանքներն ու կենսապայմանները ժամանակի տվյալ հատվածում։ 

Միջսերնդային արդարության վերաբերյալ հանրային քննարկում-
ները հաճախ ծավալվում են այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բնա-
պահպանական քաղաքականությունը, կենսաթոշակների, ֆինանսական, 
մասամբ նաև մշակութային և կրթական քաղաքականությունը: Գաղտնիք 
չէ, որ մարդը, չնայած իր հզոր կարողությունների, կախված է շրջակա 
միջավայրից։ Գլոբալ տաքացումը, եղանակային անոմալ փոփոխություն-
ները, բնական ռեսուրսների սպառման վտանգը ու մի շարք այլ խնդիր-
ներ մարդուն ստիպում են մտածել ապագայի սերունդների բարեկեցու-
թյան մասին։ Հետևաբար նաև զարմանալի չէ, որ երկար ժամանակ միջ-
սերնդային արդարության շրջանակներում տեսաբանների ուշադրու-
թյունը կենտրոնացած է եղել հենց բնապահպանական խնդիրների վրա։ 
Սակայն նախորդ դարի 80-ական թվականներից սկսած՝ միջսերնդային 
արդարության հղացքը մտնում է փիլիսոփայության ուսումնասիրության 
ոլորտ՝ բնականաբար, նոր իմաստավորում ստանալով։ Հենց այստեղ է, 
որ խնդիր է առաջանում միմյանցից տարբերակել միջսերնդային արդա-
րությունն ու ներսերնդային արդարությունը։  

Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարող ենք նշել, որ միջսերնդային արդա-
րության հղացքը ձևավորման ու զարգացման նախադրյալներից են բնա-
պահպանական ու առողջապահական հանրության կողմից ասպարեզ 
բերված խնդիրները. ասել է թե՝ նմանօրինակ խնդիրների առկայությունն 
է ի վերջո ապագա սերունդների բարօրության մասին մտածելու դրդա-
պատճառ դարձել։ Արդեն 18-րդ դարում միջսերնդային հարաբերություն-
ներին վերաբերող մտորումները առանձնակի իմաստավորում են ստա-
նում փիլիսոփայական համատեքստում՝ փորձելով արտացոլել ու դուրս 
բերել մի շարք բարոյագիտական խնդիրների պատասխաններ։  

Խոսելով միջսերնդային արդարության փիլիսոփայական ըմբռնում-
ներից՝ հարկ է տարանջատել այնպիսի փոխկապակցված հասկացու-
թյուններ, ինչպիսիք են միջսերնդային արդարությունն ու ներսերնդային 
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արդարությունը։ Միջսերնդային արդարությունն ունի տարածական ու 
ժամանակային ավելի մեծ մասշտաբներ, քան ներսերնդայինը. վերջինս 
կիրառելի է մեկ սերնդի շրջանում։  
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Концепт межпоколенческойКонцепт межпоколенческойКонцепт межпоколенческойКонцепт межпоколенческой    справедливости исправедливости исправедливости исправедливости и        
предпосылки её формированияпредпосылки её формированияпредпосылки её формированияпредпосылки её формирования    

Гамлет СимонянГамлет СимонянГамлет СимонянГамлет Симонян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: будущие поколения, экология, здравоохранение, 
устойчивое развитие, внутрипоколенческая справедливость, концепция 

Цель статьи – раскрыть нормативную природу межпоколенной спра-
ведливости как понятия социальной философии, имеющего ценностное 
содержание, и мотивы, обусловливающие ее нормативность. Одной из 
задач работы является рассмотрение теоретических и практических основ 
формирования и дальнейшего развития концепции межпоколенной спра-
ведливости, а также четкое определение данной темы в философском 
контексте. При написании статьи была исследована соответствующая ли-
тература, представившая различия между межпоколенческой справедли-
востью и внутрипоколенческой справедливостью посредством сравнитель-
ного анализа. В заключение следует отметить, что концепция межпоколен-
ной справедливости, сформировавшаяся в рамках обсуждения вопросов 
здравоохранения и экологии, в XVIII веке стала отдельным и уникальным 
направлением философской мысли, затрагивающим ряд этических вопро-
сов, связанных с человеческой личностью. 
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The Concept of Intergenerational JusticeThe Concept of Intergenerational JusticeThe Concept of Intergenerational JusticeThe Concept of Intergenerational Justice        
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Hamlet SimonyanHamlet SimonyanHamlet SimonyanHamlet Simonyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: future generations, ecology, healthcare, sustainable 
development, intragenerational justice, concept 

The aim of the article is to reveal the normative nature of 
intergenerational justice as a concept of social philosophy, which has a 
worthwhile content, and the motives, which determine its normativity. One of 
the tasks of the work is to address the theoretical and practical bases of the 
formation and further development of the concept of intergenerational justice, 
and to clearly define the topic in a philosophical context. While writing the 
article, relevant literature was investigated by presenting the differences 
between intergenerational justice and intragenerational justice through 
comparative analysis. In conclusion, it should be noted that the concept of 
intergenerational justice, formed within the framework of the discussion of 
healthcare and environmental issues, in the 18th century became a separate and 
unique direction of philosophical thought, addressing a number of ethical issues 
related to human personality. 
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Անցումային հասարակություններում ազգԱնցումային հասարակություններում ազգԱնցումային հասարակություններում ազգԱնցումային հասարակություններում ազգ----պետությունների պետությունների պետությունների պետությունների 
փոխակերպումների մի քանի հարցերփոխակերպումների մի քանի հարցերփոխակերպումների մի քանի հարցերփոխակերպումների մի քանի հարցեր    

Աննա ԳրիգորյանԱննա ԳրիգորյանԱննա ԳրիգորյանԱննա Գրիգորյան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. քաղաքացիություն, ազգային ինքնիշխանու-

թյուն, տնտեսակենտրոն, ժողովրդավարություն, ազգային մշակույթ, 
քաղաքացիական հասարակություն 

 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Ազատականության և արդյունաբերական հասարակության ձևավոր-
ման սկզբնական շրջանում ազգային պետությունը, նրա շրջանակներում 
ձևավորված ազգային տնտեսությունը և ազգային նույնականության հան-
րամշակութային նախադրյալները նպաստեցին ժողովրդավարական 
գործընթացների սահմանակարգային ամրապնդմանն ու գործառու-
թյանը: Բայց արդի համընդհանրացման միտումները այդ ամենը դնում են 
կասկածի տակ, քանի որ պետական ինքնիշխանության մի մասը փո-
խանցվում է միջազգային կազմակերպություններին, պետությունները 
լիովին չեն վերահսկում իրենց տարածքները, քաղաքական սահմանները 
դառնում են թափանցիկ, և այդ ամենի հետևանքով խիստ խնդրահարույց 
են դառնում ազատական ժողովրդավարության այնպիսի արժեքներ, ինչ-
պիսիք են ինքնակառավարումը, երկխոսությունը, ներկայացուցչակա-
նությունը և այլն: Վերոնշյալ մտավախության պատճառն այն է, որ, 
ինչպես ցույց է տալիս արևմտյան քաղաքակրթության փորձը, նախապես 
ժողովրդավարությունն ամենուրեք դրսևորվել է ազգային պետություն-
ների ձևով: 

 
ԱզգԱզգԱզգԱզգ----պետությունների փոխակերպումների պետությունների փոխակերպումների պետությունների փոխակերպումների պետությունների փոխակերպումների     

առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
Վերլուծելով ազգ-պետությունների փոխակերպումների առանձնա-

հատկություններն արդի համընդհանրացման գործընթացների համաշա-
րում՝ Յ. Հաբերմասը նկատում է, որ ժամանակակից պետությունները 
ձևավորվել են ու զարգացել ազգային պետությունների շրջանակներում և 
ունեցել ժողովրդավարական, իրավական ու հանրային ուղղվածություն: 
Այդ պետություններն ազատական ու ժողովրդավարական են դարձել 
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շնորհիվ այն բանի, որ պետության հպատակներն աստիճանաբար դար-
ձել են նույն ազգի քաղաքացիներ1:  

Խմբային նույնականության ձևավորման հարցում մեծ դեր է խա-
ղացել հատկապես մշակութային ինտեգրացիան, ինչն իր հերթին նպաս-
տում է քաղաքացիական համերաշխության ձևավորմանը: Ըստ Յ. Հաբեր-
մասի՝ ազատ և հավասար իրավական անձերի միջև քաղաքացիական 
հարաբերությունները վերջնականապես ձևավորվում են հատկապես այն 
ժամանակ, երբ իշխանությունը ենթարկվում է ժողովրդավարական օրի-
նականացման (լեգիտիմացման): Փաստորեն արդյունաբերական հասա-
րակություններում իրավական հավասարության և փաստական անհա-
վասարության դիալեկտիկայի հիման վրա ձևավորվում է նաև հանրային 
պետություն: 

Միասնական քաղաքական ազգի (ազգ-պետություն) մակարդակում 
գործունեության համազգային տարածության ձևավորումը մեծապես 
նպաստեց ազգաբնակչության ուղղահայաց և հորիզոնական կապերի 
հանրային շարժունությանը, գործունացրեց արտադրության և սպառման 
փոխհարաբերությունները և, վերջապես, նպաստեց ազգային ընդհան-
րական ճակատագրի, ազգային նույնականության, հայրենասիրության, 
քաղաքացիության և նմանատիպ այլ քաղաքական նորմերի ձևավոր-
մանը: Բայց արևմտյան քաղաքակրթության հետարդյունաբերական և 
հատկապես տնտեսական կյանքի համաընդհանրացման շրջանում 
ազգային ինքնիշխանությունը սկսեց դիտարկվել որպես զարգացմանը 
խոչընդոտող գործոն: Եթե արդյունաբերական հասարակություններում 
ազատական գաղափարախոսությունը հանդես էր գալիս որպես մարդ-
կությանը աղքատությունից ու շահագործումից փրկող նախագիծ, ապա 
հետարդյունաբերական շրջանում ազատականության տնտեսակենտրոն 
տեսությունը հանդես է գալիս որպես մարդուն ամեն կարգի հանրային ու 
բարոյական պարտականություններից ազատող նախագիծ: Համընդհան-
րացման պայմաններում տնտեսակենտրոն մարդը, աստիճանաբար 
ազատվելով ազգային պետության հանրասահմանակարգային, ազգա-
մշակութային և բարոյահոգեբանական կարգի ու կարգավորվածության 
ազգային-քաղաքական համակարգի վերահսկողությունից, ձգտում է 

                                                                 
1 Տե՛ս Ю. Хабермас, Постнациональная констелляция и будущее демократии. // 

Ю. Хабермас, Политические работы, Москва, էջ 277-279. 
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համաշխարհային քաղաքացու կարգավիճակի: Ուշագրավն այն է, որ 
ժամանակին ավատատիրությանը բնորոշ մասնատվածության ու փակ 
բնատնտեսության դեմ պայքարող ազգային ձեռներեց քաղաքացին (բուր-
ժուազիան) պայքարում էր հանուն ազգային հասարակության ստեղծ-
ման, այսօր արդեն նույն եռանդով քննադատում է ազգային հասարակու-
թյունը և պայքարում հանուն համաշխարհային հասարակության: Այս 
փոխակերպումների հետևանքով, ինչպես արդեն նշվեց, համընդհանրաց-
ման գործընթացներին զուգահեռ՝ կյանքի կազմակերպման ազատական-
ժողովրդավարական մշակույթի և հատկապես ազգ-պետությունների 
գործառույթների մեջ կատարվում են այնպիսի էական փոփոխություն-
ներ, որոնք փոխում են տնտեսական, քաղաքական ու հանրամշակու-
թային կարգի ժողովրդավարական լինել-չլինելու ավանդական պատկե-
րացումները: Մասնավորապես, համընդհանրացման տրամաբանության 
թելադրանքով պետության իրավաքաղաքական համակարգը պարտա-
վորվում է ներառել կամայական ազգային պատկանելության քաղաքացի-
ների` չպարտադրելով, որ այդ «ուրիշները» ներառվեն նաև միասեռ 
ազգային ընդհանրություն: Համընդհանրացման պայմաններում ժո-
ղովրդավարական արարողակարգերն արդեն իսկ ստեղծում են մշակու-
թային միասեռության և քաղաքական փոխըմբռնման ընդհանուր դաշտ, 
որի պայմաններում «ազգային քաղաքացին» և «համաշխարհային քաղա-
քացին» ձեռք են բերում միանման սահմանադրական իրավունքներ: Այլ 
կերպ ասած` համընդհանրացումը դառնում է կյանքի կազմակերպման 
այնպիսի մշակույթ, ուր մարդկային տարաբնույթ հարաբերությունների 
կարգավորման հարցում «ազգային քաղաքացին» և «համաշխարհային 
քաղաքացին» ձեռք են բերում միանման սահմանադրական իրավունքներ, 
ազգային հանրամշակութային արժեքներին զուգահեռ՝ կարգավորիչ գոր-
ծառույթներ են կատարում նաև ժողորդավարական քաղաքական մշա-
կույթի արժեքները: Իրավունքի և ազատությունների, շուկայի ու մրցակ-
ցության համընդհանուր սկզբունքները ձևավորում են նույնքան համընդ-
հանուր և միասեռ քաղաքական մշակույթ, որի շրջանակներում ազգային 
նույնականության փոխարեն առաջնաբեմ է մղվում քաղաքական նույնա-
կանությունը: 

Բայց արդի համընդհանրացման գործընթացներն իրենց բնույթով 
պարադոքսային են և ոչ միայն նպաստում են վերազգային համասեռ 
մշակույթի ձևավորմանը, այլև նպաստում կենսաձևերի բազմազանու-
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թյանը: Բանն այն է, որ համընդհանրացումն ինչ-որ իմաստով «բազմա-
մշակութային քաղաքացիություն» է, քանի որ այս նոր իրողություններում 
ամեն մի անհատ պայմանավորված ու կախված է վերանհատական ու 
վերազգային ընդհանությունից, որի շրջանակներում գործելու համար նա 
պարտավոր է ընդունել ու հարգել մյուսների հանրամշակութային իրա-
վունքները: Բացի այդ՝ համընդհանրացումը թուլացնում է ազգային ընդ-
հանրության համախմբվածությունը նաև այն պատճառով, որ համաշ-
խարհային շուկան, զանգվածային սպառումը, տեղեկատվական համընդ-
հանուր ցանցի ստեղծումը նպաստում են զանգվածային մշակույթի 
ստանդարտների տարածմանը` դրանով իսկ ձևավորելով նոր ինքնու-
թյուն և նույնականության նոր կողմնորոշիչներ: Այս առնչությամբ 
Յ. Հաբերմասն իրավացիորեն նկատում է, որ ժամանակակից համընդ-
հանրացման պայմաններում գործողությունների սահմանափակ ազա-
տության և խմբային նույնականության ընդհանուր անկման պայմաննե-
րում ազգային պետություններին քիչ հնարավորություն է մնում սեփա-
կանության բավարարման համար: 

Արդյունաբերական հասարակությանը բնորոշ քաղաքական-քաղա-
քացիական հասարակության մշակույթը իրոք որ ներքնապես հակասա-
կան է: Որպես ազգակենտրոն մշակույթ՝ այն ունի հանրային ուղղվածու-
թյուն և կարևորում է այնպիսի հանրամշակութային արժեքներ, ինչպիսիք 
են ազգային նույնականությունը, ավանդույթները, լեզուն, ընտանիքը, 
պատմական ճակատագիրը և այլն: Բայց որպես տնտեսակենտրոն մշա-
կույթ՝ այն բնույթով բանական է և ղեկավարվում է այնպիսի արժեքներով, 
ինչպիսիք են շահը, իրավունքը, քաղաքացիությունը և այլն: Առաջին 
դեպքում գլխավոր համակարգաստեղծ ու համակարգապահպան արժեք 
են ազգային ինքնիշխանությունն ու ազգային ինքնությունը, իսկ երկրորդ 
դեպքում` քաղաքացիական ինքնիշխանությունը և քաղաքացիական ինք-
նությունը: Առաջինը հայրենիքի փիլիսոփայություն է, իսկ երկրորդը` 
իրավական պետության: Պետք է նկատել, սակայն, որ արդյունաբերա-
կան-ազատական մշակույթի ձևավորման սկզբնական շրջանում ազգա-
կենտրոնությունն ու տնտեսակենտրոնությունը փոխպայմանավորված 
արժեքային մեծություններ էին, քանի որ շուկայական տնտեսության 
զարգացումը հնարավոր չէր առանց համընդգըրկուն ազգային շուկայի 
ձևավորման, իսկ քաղաքական ազգի զարգացումը` առանց համընդ-
գրկուն տնտեսական շուկայի ձևավորման: Այս տեսակետից կարելի է 
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ասել, որ ազգակենտրոն և տնտեսակենտրոն ազատական մշակույթները 
ոչ միայն իրարամերժ են, այլև փոխլրացնող, քանի որ առաջինը (ազգային 
կյանքի մշակույթ) առավելապես նպաստում է հասարակական կարգին 
ու կարգավորվածությանը, իսկ երկրորդը (քաղաքացիական կյանքի մշա-
կույթ) կոչված է ծառայելու տնտեսական աճին, բարեկեցությանը և 
կյանքի ժողովրդավարացմանը: 

Վերլուծելով ազգային պետությունների ու ժողովրդավարության 
հանրամշակութային առանձնահատկությունները՝ Յ. Հաբերմասը, սա-
կայն, գտնում է, որ «ազգայնականության» և «հանրապետականության» 
կապը պատմական պատահականություն է. պաշտպանելով «քաղաքա-
ցիական ազգի» հայեցակարգը՝ Յ. Հաբերմասը գտնում է, որ ժողովրդա-
վարությունը, սահմանադրականությունը և կյանքի կազմակերպման 
ազատական-քաղաքական մշակույթը չեն կարող լինել բոլոր քաղաքացի-
ների համար ընդհանուր լեզվական, մշակութային ու էթնիկական հիմքի 
վրա, քանի որ ժողովրդավարությունը չունի ազգային պատկանելություն, 
և այն յուրահատուկ քաղաքական համընդհանուր համակարգ է, որի 
ներսում կարող են միավորվել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ2: 

Ազգ – ազգային պետություն – ազգային մշակույթ առնչությունների 
առթիվ առավել ամբողջական և հիմնավոր բացատրություն է տալիս 
Հ. Գևորգյանը: Հանգամանորեն վերլուծելով ազգ-պետություն փոխ-
հարաբերությունները բնութագրող եվրոպական հասարակագիտական-
քաղաքագիտական տեսություններին բնորոշ երեք հիմնական հատկա-
նիշները (եվրոպական ազգերի պատմական կազմավորման առանձնա-
հատկությունների առնչությունը նոր տիպի պետության հետ, ազգային 
մշակույթի հետ պետության առնչությունները, ժողովրդի կյանքի կազմա-
կերպման ու կարգավորման իրավական եղանակի և պետության առնչու-
թյունները)՝ Հ. Գևորգյանը նկատում է, որ եվրոպական հասարակագիտա-
կան-քաղաքագիտական միտքը հաճախ թերագնահատում է պետության 
դերը ազգը բնորոշող վերոնշյալ երեք հիմնական հատկանիշների ձևա-
վորման գործում3: Հաբերմասի այն պնդումը, որ ժողովրդավարությունն 

                                                                 
2 Տե՛ս Ю. Хабермас, Демократия. Разум. Нравственность, Москва, Прогресс, 

1995, էջ 222: 
3 Տե՛ս Հ. Գևորգյան, Ազգ, ազգային պետություն, ազգային մշակույթ, Երևան, 

«Նոյան տապան» հրատ., 1997, էջ 18-22: 
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այնպիսի քաղաքական համակարգ է, որի շրջանակներում տարբեր ազգի 
ներկայացուցիչները կարող են որպես նույն պետության քաղաքացիներ 
օգտվել միևնույն իրավունքներից ու ազատություններից, կասկած չի 
հարուցում: Բայց չմոռանանք, որ կայսրություններում ևս ապրում են 
տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, որոնք, ինչպես խորհրդային համա-
կարգի պայմաններում, կարող են ունենալ սահմանադրական հավասար 
իրավունքներ ու պարտականություններ: Խնդիրը հետևաբար քաղաքա-
կան համընդհանուր համակարգի մասին չէ: Խնդիրն այն մասին է, որ 
ազգայնականությունը և ազգ-պետությունների ձևավորումը ընկած է 
արևմտյան ազատական, ժողովրդավարական մշակույթի հիքում: 

Արևմտաեվրոպական երկրներում ազգային պետությունների ձևա-
վորումը միաժամանակ նշանակում էր քաղաքական ազգերի ձևավորում: 
Բայց որպեսզի սովորույթների հասարակությունը վերաճեր քաղաքա-
ցիական հասարակության, անհրաժեշտ էին մի շարք նախապայմաններ՝ 
միասնական ազգային շուկա, միասնական իրավաքաղաքական տարա-
ծություն, միասնական տեղեկատվական-կրթական համակարգ: Քաղա-
քացիական ազգի ձևավորման հիմնական քաղաքական շարժառիթը հա-
մակարգի գործառությունը բարոյական հարաբերություններից իրավա-
կան հարաբերությունների ոլորտ տեղափոխելն էր, ինչը հնարավորու-
թյուն կտար էլ ավելի ռացիոնալ դարձնել կյանքի կազմակերպումը: Այս 
իմաստով կարելի է ասել, որ արևմտյան քաղաքական համակարգերին 
բնորոշ կառավարման ապակենտրոնացումը, անհատի ազատություն-
ները, ինքնակառավարման քաղաքացիական մեխանիզմների ձևավո-
րումը ստեղծեցին այնպիսի պայմաններ, որ ազգային առանձնահատկու-
թյուններն այլևս չէին կարող անմիջական ազդեցություն ունենալ հասա-
րակական զարգացման վրա: Այն եղել է միջնորդավորված, բայց նաև հա-
մակարգված: Մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ արևմուտքում 
ազգային առանձնահատկությունների դրսևորման ու բացահայտման 
միջավայրը ոչ միայն տվյալ ազգի կենսագործունեության տարածքն է, 
այլև մյուս ազգերի կենսագործունեության տարածքը: Հենց այն պատ-
ճառով, որ կապիտալիստական հարաբերությունների ձևավորմանը 
զուգահեռ հաղթահարվում են ազգամիջյան պատնեշներն ու արգելքները, 
և ձևավորվում են ավելի բաց համակարգեր, նշանակում է, որ տվյալ ազգի 
ինքնությունն ու նույնականությունը սկսում են գործառել բոլորովին այլ 
պայմաններում: Եթե Արևելքում ազգային նույնականացման խնդիրը 
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լուծվում է արտաքին սահմանափակումներ մտցնելու, ազգայնական 
մտածողություն սերմանելու, հանրատնտեսական փակ համակարգ 
ստեղծելու ճանապարհով, որի հետևանքով ազգայինը բացառապես ձեռք 
է բերում լեզվամշակութային բնույթ, ապա արևմտյան քաղաքակրթու-
թյան համատեքստում ազգայինի բովանդակության մեջ կարևոր տեղ են 
գրավում նաև տնտեսության կազմակերպման ձևը, հանրային հաստա-
տությունները, կառավարման եղանակը, շուկան և այլն: Այլ կերպ ասած` 
արևելյան ժողովուրդների ազգային նույնականության համակարգն 
ավելի նվաճողական է, քան արևմտյանը: 

Այժմ փորձենք պարզել, թե ազգ-պետությունների ձևավորումը որքա-
նով պետք է անհրաժեշտաբար հանգեր առավել բաց, շուկայական հարա-
բերությունների և ազատականության: Հարց է առաջանում, թե ինչու և 
ինչ պատճառով փակ կարգավիճակ ունեցող հասարակության մեջ փոխ-
վեցին ինքնանույնականացման երբեմնի չափանիշները:  

Կարելի է առանձնացնել երեք հիմնական պատճառներ, որոնք հան-
գեցրին ազգային նույնականության և, հետևաբար նաև, ազատական հա-
մակարգերի ձևավորմանը: Դրանք են հին կարգերի հանրաքաղաքական 
ճգնաժամը, բնակչության տարբեր խավերի միջև հակասությունների 
սրումը, ավանդական բարոյական համակարգի նկատմամբ հավատի 
կորուստը:  

Դժվար չէ նկատել, որ նշված պատճառներից յուրաքանչյուրը պա-
րունակում է ազատականության որոշակի չափաբաժին, քանի որ դնում է 
իրավական, քաղաքական, հանրային ու տնտեսական նույնականության 
նոր պայմանների ձևավորման և նախկին պետական համակարգի քաղա-
քական արդիականացման խնդիր:  

Ազատական մշակույթի հարուցած արդիականացումն արմատական 
փոփոխություններ մտցրեց աշխատանքի հասարակական բաժանման 
մեջ: Ամենից առաջ դա նշանակում է, որ նոր բնույթ ու բովանդակություն 
ստացավ ոչ միայն աշխատանքի տնտեսական բաժանումը, այլև արտադ-
րությունը, փոխանակումը, բաշխումը, ճանաչողությունը, հարկադրման 
ինստիտուտը, իշխանության օրինականության հարցը և մշակույթը: Ազգ-
պետությունների ձևավորմանը զուգահեռ հասարակական կյանքի մեկու-
սախմբային բաժանումը փոխարինվում է գործառական բաժանմամբ, 
ինչն էլ ավելի է հստակեցնում հանրատնտեսական, քաղաքական ու 
հոգևոր հաստատությունների գործառույթները: Այս տեսակետից կարելի 
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է ասել, որ ժամանակակից ազգային պետությունները հենց սկզբից զար-
գացել են ազատականության սկզբունքներով, ըստ որոնց՝ հասարա-
կական իրավասությունները կենտրոնացել են մասնագիտացված պետա-
կան հաստատությունների ձեռքում (խորհրդարան, գործադիր իշխանու-
թյուն, դատական համակարգ և այլն), իսկ մասնավոր իրավասություն-
ները` ոչ քաղաքական հաստատությունների ձեռքում (շուկա, ընտանիք, 
մասնավոր տնտեսություն և այլն): Պետության տնօրինմանն է անցնում 
հասարակական ոլորտը: Սա արդեն իսկ մի քայլ է դեպի ժողովրդա-
վարությունը, քանի որ մեկուսախմբային կապերի թուլացման ու վերաց-
ման պարագայում պետության ու քաղաքացիական հասարակության 
ներսում մարդն առաջին հերթին դիտարկվում է ոչ թե որպես խմբի 
անդամ, այլ որպես անհատ: Հասարակության ազատականացման ամեն 
հաջորդ քայլ նորովի է դնում պետության և հասարակության փոխհարա-
բերություների կարգավորման հարցը: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ հետխորհրդային 
հասարակություններում ընթանում են հանրատնտեսական և հանրա-
մշակութային փոխակերպումներ և ձևավորվում են ազատական-
ժողովրդավարական հարացույցներով գործառող ազգային-պետական 
համակարգեր՝ փորձել ենք քննարկվող հիմնախնդիրների համաշարում 
վերլուծել նաև անցումային հասարակություններում ազգ-պետություն-
ների փոխակերպումների մի քանի հարցեր: 
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Некоторые вопросы относительно трансформации Некоторые вопросы относительно трансформации Некоторые вопросы относительно трансформации Некоторые вопросы относительно трансформации     
государствгосударствгосударствгосударств----наций в переходных обществах наций в переходных обществах наций в переходных обществах наций в переходных обществах  

Анна ГригорянАнна ГригорянАнна ГригорянАнна Григорян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: гражданство, национальный суверенитет, 
экономоцентризм, демократия, национальная культура, гражданское 
общество 

На первоначальном этапе возникновения либерального и индуст-
риального общества в рамках национального государства формируется 
национальная экономика. Социально-культурные предпосылки нацио-
нальной идентичности посодействовали институциональному укрепле-
нию и функционированию демократических процессов.  

Анализируя особенности трансформаций государств-наций в 
контексте современных глобализационных процессов, отметим, что совре-
менные государства сформировались и развивались в рамках националь-
ных государств и имели демократическую, правовую и социальную нап-
равленность. Эти государства стали либеральными и демократическими, 
благодаря тому, что подданные государства постепенно преобразовались в 
граждан нации. В формировании коллективной идентичности большую 
роль сыграла прежде всего культурная интеграция, что в свою очередь 
привело к формированию гражданского согласия. 

Формированию общенационального пространства на уровне единой 
политической нации (государство-нация) главным образом посодейство-
вала социальная мобильность вертикальных и горизонтальных связей насе-
ления, что привело к активизации взаимоотношений между производством 
и потреблением и, наконец, поспособствовало формированию общей наци-
ональной судьбы, национальной идентичности и других подобных поли-
тических норм. 
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Some Questions on the TransformationSome Questions on the TransformationSome Questions on the TransformationSome Questions on the Transformationssss    of the Nationof the Nationof the Nationof the Nation----StatesStatesStatesStates    
in the Transitional Societiesin the Transitional Societiesin the Transitional Societiesin the Transitional Societies    

 
Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: citizenship, national sovereignty, economically centered, 

democracy, national culture, civil society 
In the initial period of the formation of liberal and industrial society, the 

national economy was formed in the domain of the nation-state. The socio-
cultural preconditions of national identity contributed to the industrial 
strengthening and operation of democratic processes.  

Analyzing the peculiarities of nation-states transformation in the context 
of modern globalization processes, it can be mentioned, that modern states were 
formed and developed within the framework of nation-states, and had a 
democratic, legal and social orientation. These states became liberal and 
democratic due to the fact that the subjects of the state gradually had become 
citizens of the nation. Cultural integration has played a major role in shaping 
collective identity, which contributes to the formation of civic solidarity.  

The formation of a national space of activity at the level of a united civil 
nation (i.e. nation-state) was facilitated by the social mobility of vertical and 
horizontal ties of the population, which intensified the relationship between 
production and consumption, and finally contributed to the formation of a 
common national destiny, national identity and other similar political norms. 
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Բախումնային (կոնֆլիկտային)Բախումնային (կոնֆլիկտային)Բախումնային (կոնֆլիկտային)Բախումնային (կոնֆլիկտային)    խոսույթըխոսույթըխոսույթըխոսույթը՝՝՝՝    որպես անձի ու որպես անձի ու որպես անձի ու որպես անձի ու 
հասարակության ձևավորման անհրաժեշտ գործոնհասարակության ձևավորման անհրաժեշտ գործոնհասարակության ձևավորման անհրաժեշտ գործոնհասարակության ձևավորման անհրաժեշտ գործոն    

Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան     

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կեցություն, հանրային միջավայր, միջանձ-
նային հարաբերություններ, հանրայնացում, արժեքաբանական 
ըմբռնումներ, հանրային նույնականություն, զարգացում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Բախումնային խոսույթը1, լինելով փիլիսոփայական խնդրի ուսում-

նասիրության կարգավիճակում,  վաղուց «գրավել» է հասարակական 
գիտակցության բոլոր շերտերը։ Ի հեճուկս երրորդ հազարամյակի նախա-
շեմին համաշխարհային «ընտանիքում» իբրև սկզբունք որդեգրված 
փոխադարձ հանդուրժողականության գաղափարի՝ բախումն առավել 
ցայտուն դրսևորում ունի և՛ անհատական, և՛ հասարակական կեցության 
մեջ։ Իսկապես, վիճարկման ենթակա չէ փաստն առ այն, որ ժամանակա-
կից հասարակությունն իր գեր- և մանրամակարդակներով աչքի է ընկ-
նում բախումնածին հարաբերություններով։ Ընդունելով բախման՝ գաղա-
փարական ու գործնական ներկայությամբ գոյաբանորեն հիմնավորված 
լինելը՝ նկատենք, որ հետազոտման օբյեկտի տեսանելիության համար 
ենթադրվում է առնվազն երկու կողմի՝ անձի ու հասարակության երկ-
խոսություն՝ իր ենթատարրերով հանդերձ։ Խնդրին անդրադառնալով 
հանրամարդաբանական տեսանկունից՝ անհրաժեշտաբար կարիք է 
առաջանում վեր հանելու, թե ինչպես են առհասարակ կենսագործվում 
մարդու հանրայնացման գործընթացն2 ու հասարակության հետ փոխհա-

                                                                 
1 Սույն աշխատանքում «բախումնային խոսույթ» եզրույթի մեկնաբանման 

բազմազանությունից ընտրվել է դրա կիրառման նեղ իմաստը, այն է՝ «…. բախում-
նային խոսույթը փոխազդեցության տեսակներից մեկն է, որը հատուկ է մարդու 
հաղորդակցական գործունեությանը, և որը համարվում է տարաձայնությունների 
լուծման եղանակներից մեկը...». տե՛ս Сейранян М. Ю. Конфликтный дискурс и 
его просодический строй: Монография, Москва, МПГУ, 2016, էջ 9: 

2 Մարդու հանրայնացումը ենթադրում է կյանքի ընթացքում շարունակվող մի 
գործընթաց, երբ ծնված օրվանից լինելով որպես այս կամ այն հասարակության 
մաս (դրանով իսկ արդեն լինելով անհատ)` հանրային տարբեր կապեր, հարաբե-
րություններ հաստատելու, հանրային տարբեր դերեր կրելու եղանակով նա դառ-
նում է անձ կամ անձնավորություն։ Ինչպես կարելի է կռահել, «մարդը» հավա-
քական, ընդհանրական հասկացություն է։ Այս աշխատանքում եզրույթների կի-
րառումը համապատասխանում է նշյալ իմաստներին. առավել մանրամասն տե՛ս 
էլ. աղբյուր՝ https://spravochnick.ru/filosofiya/socializaciya_lichnosti_v_filosofii/, 
դիմելու ամսաթիվ՝ 02.12.2020: 
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րաբերման բարդ համալիրը, երբ «միջնորդի» դերում հանդես է գալիս 
բախումը։ 

Մարդու Մարդու Մարդու Մարդու բախումնբախումնբախումնբախումնածին բնույթի մասինածին բնույթի մասինածին բնույթի մասինածին բնույթի մասին    
Կամայական հանրային միավորում հաղորդակցության ծավալման 

ու փոխգործակցության ուրույն գործընթաց է, և այս իմաստով անհամա-
ձայնություններն ու տեսակետների բախումներն անխուսափելի են, 
քանզի նշյալ խմբեր են ներառված տարբեր շարժառիթներ, նպատակներ 
ունեցող մարդիկ։ Վերջիններիս գործողությունների դրդապատճառների 
բախումնածին լինելը մասնագիտական հետազոտություններում միա-
նշանակ չի ըմբռնվել։ Միտքն այն մասին, որ բանական էակին թվում է, թե 
ինքն է իր մտածական, զգայական ապրելիքի ստեղծարարն ու կենսա-
տուն, երբեմն արժանացել է բավական լուրջ քննադատության։ Կարծել, 
թե մարդը ներկայացնում է որոշումների կայացման հարցում միայն իր 
ցանկություններն ու սեփական մտքերը, «...պատրանք է, ընդ որում՝ 
վտանգավոր պատրանք»3: Մենք կարողանում ենք համոզել ինքներս մեզ, 
որ մտորելու ու համակեցության կազմակերպման այս կամ այն փուլում 
որոշում կայացնելու ինքնուրույնությունը մեզնից դուրս որևէ գոյաբանա-
կան պատճառավորվածություն չունի4։ Էությամբ գուցե և ուտոպիս-
տական այս մեկնության բացասման անդրադարձում շատ դեպքերում 
հիմնաքար է ընտրվել հենց հասարակական միջավայրը։ Վերջինիս հետ 
ծանոթացման փուլն էլ պատճառավորում է բախումնային խոսույթի դերի 
ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը հատկապես մարդու բարոյա-
գիտական, հանրային կողմնորոշիչների կազմավորման համաշարում։ 
Մարդու գործելակերպի տեսական հենքը հասարակական այն միջա-
վայրն է, որը «թելադրում» է մտքին գոյաբանական ուղղորդիչներ։ Սա-
կայն էական է նաև այն,  որ մարդը ոչ միայն ստեղծվում է հանրույթի 
միջոցով, այլև արարում վերջինիս։ Այս ամենով հիմնավորվում է, թե 
ինչու է սույն աշխատանքում վերլուծվում մարդու, հասարակության և 
բախումնային խոսույթի կայացման փոխկախվածությունն ու միմյանց 
ստեղծելու անխուսափելիությունը։ 

Ընդունված է կարծել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ձգտում է բավարա-
րել սեփական շահը և ունենալու այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է։ Եվ քանի 
որ մարդկանց մեծամասնությունը ձգտում է դրան, հասարակության 

                                                                 
3 Э. Фромм, Бегство от свободы. Человек для себя // Фромм Э. Пер. с англ. ACT: 

ACT МОСКВА, Москва, 2006, с. 194. 
4 Տե՛ս Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой. 

Амрита-Русь, Москва, 2005, էջ 58-59: 
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համար ձևավորվում է «ընդհանուր օգտակարության գործակիցը». ամեն 
մեկի օգուտի ու բարիքի ձեռքբերումը մեզ ուղղորդում է դեպի համահա-
սարակական օգուտի գոյակերտման։ Սակայն հանրային կյանքի ըն-
թացքն այդքան էլ միագիծ չէ։ Իրականում սեփական «ես»-ին հաճոյանա-
լու բոլոր ձգտումները պատճառավորում են մարդու՝ մշտապես բախման 
մեջ գտնվելը։ Բանական էակին բնությունից «փոխանցված» է իրենով գո-
հանալու ոչ թե ներանձնային, այլ միջանձնային մտակաղապարը։ Եվ այս  
համաշարում արժանահավատ է ըմբռնվում հատկապես հանրային «հա-
մակրանքը»։ Որպես կանոն ինքնաբավության ազդեցությունը տևական է 
հենց այլ մարդկանց հետ համեմատության ու նրանցից առավել լինելու 
հաստատման պարագայում։ Վերջինի արձանագրման դիտակետում են 
հայտնվում հարգանքը, անձին արժևորելը, դրվատանքի խոսքերը և, 
ինչու չէ, նաև սեփական անձի գերազանցությունն այլոց կողմից բարձ-
րաձայն հայտարարվելը։ Անգամ սպանություն ու տարատեսակ վայ-
րագություններ կատարող մարդու պարագայում է հիշյալը կիրառական. 
«Եվ նույնիսկ այն մարդկանցից, ում ինքը ստորացնում է, մարդը ցան-
կանում է ստանալ ընդունելություն՝ իրենից վախենալու կամ ենթարկ-
վելու եղանակով»5:  

Մարդկանց վարքանմուշային դրսևորումներում առկա տարբերու-
թյունները հատկապես նկատելի են բախումնային երկխոսության ծավալ-
ման ժամանակ։ Փորձենք պայմանականորեն առանձնացնել հաղորդակ-
ցությամբ ձևավորվելիք մարդկանց երեք խումբ և դրանց համապատաս-
խան պատճառներ, որոնք ստիպում են նրան ներառվել բախումնային 
խոսույթ։ Բոլորի պարագայում մարդը գործի է դնում բռնությունը։  

1. Առաջին խումբ ներառվող մարդիկ բռնանում են դիմացինի վրա՝ 
նրանց անձը կամ նրանց ունեցվածքը վերցնելու նպատակով 
(մրցակցային պատճառ): 

2. Երկրորդ խումբ ներառվող մարդիկ բռնություն են գործադրում՝ 
ելնելով ինքնապաշտպանության նկատառումներով (անվստահու-
թյան ապրման պատճառ): 

3. Երրորդ խմբին պատկանող մարդիկ բռնանում են՝ ի պատասխան 
թվացյալ անարգանքի այնպիսի դրսևորումների, ինչպիսիք են 
անձին, մտերմին, հարազատին հասցեագրվող սխալ կիրառված 
բառը, տեսակետի հետ անհամաձայնությունը, «սխալ» կամ ոչ 
տեղին ծիծաղի և այլատեսակ անբովանդակ երևույթների դրսևո-

                                                                 
5 У. Эко, Пять эссе на тему этики. «Симпозиум», СПб., 2003, с. 15. 
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րումը (փառասիրության վայելքի պատճառ)6։ 
Վերը թվարկածից բխում է, որ մարդն իր գոյությունը ապացուցելու 

կամ դրա հանրային հիմնավորումը կորզելու համար սկզբունքորեն 
ունակ է դիմել կամայական քայլի։  

Մարդու ու հասարակության փոխհարաբերման թաքնված շարժա-
ռիթների հպանցիկ ուրվագծման պարագայում առաջին հերթին երևան է 
գալիս անհատի ինքնապապաշտպանության բնազդը, որը դառնում է 
էական ազդակ հանրույթի հետ երկխոսության ծավալման համար, ինչը 
երբեմն վեր է ածվում բախումնային խոսույթի։ Սա անհրաժեշտ է նաև 
անհատից՝ անձի ու անհատականության կերտման համար։ Մեկ այլ 
դեպքում՝ կեցութային մակարդակում, մարդու՝ հանրային միջավայրին 
պատկան լինելը, առանց այլընտրանքային հնարավորություն չլինելու, 
կապ ունի սուբյեկտիվ մակարդակում անձի՝ ինքն իրեն գիտակցելու հետ։ 
Մտահայեցողական գործունեության ու դրա դրսևորման ակնառու եղա-
նակների՝ վերլուծման, հասկացման, օբյեկտիվ իրականության հետ 
քննադատական զրույցի ծավալման խորապատկերում է, որ անձը հաս-
տում է իր՝ մարդկանցից զատ գոյություն ունենալը։ Առաջին հայացքից 
դրական երանգ ունեցող այս դրույթը, անկախ դրա իրացման որակից ու 
խորությունից, կանգնեցնում է մեզ լուսանցքային իրողության առջև։ 
Դիտարկելով ինքն իրեն աշխարհի մի մաս, միաժամանակ քննության 
նյութ դարձնելով սեփական անձից դուրս գտնվող ամենի օտարոտի 
լինելը՝ բանականությունը հուշում է իր «տիրոջը», որ վերջինս տիեզերա-
կան ծրագրի մի աննշան մասնիկն է։ Գոյաբանական այս բարդույթի հաղ-
թահարման միակ ուղին էլ արտաքին միջավայրը յուրային դարձնելն է 
վերջինիս հետ միավորման եղանակ ընտրելու ճանապարհով։ Հնարավոր 
համարելով հասարակական այս կամ այն «հաշվարկման» համակարգին 
ներառվածությունը՝ մարդն օժտում է ինքն իրեն իմաստավորված գոյու-
թյամբ. «ապրել գործելով» միտքը հաղթանակում է «ապրել լոկ լինելով» 
մտքի նկատմամբ։ 

Միմյանց հետ բարիդրացիական փոխհարաբերման ընթացակարգի 
տեսական ձևակերպումներում, որպես բախման գոյացման սլացում, ի 
թիվս այլ գործոնների, շրջանառվում է նաև ազատ լինելու ու դրա սահ-
մանները որոշելու անհրաժեշտությունը։ Այս կապակցությամբ որպես 
բարոյական հրամայական կարող ենք դիտարկել կոնֆուցիոսական, իսկ 

                                                                 
6 Տե՛ս Т. Гоббс, Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского // Т. Гоббс, Сочинения в двух томах. Т. 2. Пер. А. Гутермана, 
Издательство «Мысль», Москва, 1991, էջ 95: 
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հետագայում նաև աստվածաշնչյան «Մի՛ արա ուրիշներին այն,  ինչ չես 
ցանկանա, որ անեն քեզ»7 դրույթը։ Վերջինիս իրացվելիության շրջանակ-
ներում մենք կա՛մ մոտենում ենք բախմանը՝ ընկղմվելով բախումնային 
խոսույթի մեջ, կա՛մ շարունակում ապրել խաղաղության ու փոխհան-
դուրժման միջավայրում։ Սակայն դժվար է չհամաձայնել, որ անխռով, 
բախումնազերծ մթնոլորտում ապրելու գաղափարի կենսագործումն ան-
միջական կապվածություն ունի անձի վարքագծային ազատության հետ։ 
Վերջինիս սահմանափակումը, հանուն խաղաղ համակեցության, կա-
տարվում է այն չափով, որչափ դա թույլատրելի կդիտարկվի յուրայինի 
նկատմամբ։ Ի վերջո, միմյանց ըմբռնելու առաջին փորձերում «…. ազատ 
ենք անվանում այն մարդուն, ով ապրում է սեփական անձի և ոչ թե 
ուրիշի համար....»8: 

ԲախումնԲախումնԲախումնԲախումնային խոսույթը և անհատի ինքնության ձևավորմաային խոսույթը և անհատի ինքնության ձևավորմաային խոսույթը և անհատի ինքնության ձևավորմաային խոսույթը և անհատի ինքնության ձևավորման ն ն ն 
բարոյագիտական որոշ կողմնորոշիչներբարոյագիտական որոշ կողմնորոշիչներբարոյագիտական որոշ կողմնորոշիչներբարոյագիտական որոշ կողմնորոշիչներ    

Յուրաքանչյուր մարդ ունի վարքականոնի հենքային կողմնորոշիչ-
ներ, որոնց շուրջը ջանում է ամրակայել իր գոյակերպը։ Այս ուրվապատ-
կերին առաջին հերթին երևան են գալիս բարու ու չարի, ազատության, 
պարտքի ու խղճի մասին արժեքաբանական ըմբռնումները, քանի որ 
միջանձնային բախումնային խոսույթի կերտման գործում դրանք 
աներկբայորեն ունենում են իրենց դերակատարումը։ Ծնվելուն պես մեզ 
կանխատրվում է սույն բարոյագիտական կատեգորիաների պարտադիր 
գոյությունը, և ըստ էության հանրային կյանքի կազմակերպման բոլոր 
փուլերում կիրառում ենք դրանք՝ շատ դեպքերում վերագրելով 
«ելակետի» կարգավիճակ։ Բարոյագիտության տեսաբաններ Ա. Հուսեյ-
նովի ու Ռ. Ապրեսյանի դիտարկմամբ բարու ու չարի բովանդակային 
վեկտորն ուղղված է դեպի «.... բարոյական կատարելության իդեալ. 
բարին այն է, ինչը մոտեցնում է իդեալին, իսկ չարը՝ այն, ինչը հեռացնում 
է դրանից»9։ Եթե խոսելու լինենք իդեալի՝ կատարելության եզրույթի 
իմաստի մասին, ապա «Նորմատիվ բովանդակությամբ պայմանավոր-

                                                                 
7 Առաջին անգամ այս սկզբունքը (հետո արդեն անվանակոչված «էթիկայի 

ոսկե կանոնը») ներկայացրել է Կոնֆուցիոսը (մ. թ. ա. 551-479 թթ.), տե՛ս 
Конфуции . Суждения и Беседы, Издание 2-е, Феникс, Ростов-на-Дону, 2006, էջ 
217: Այնուհետև այն հանդիպում է Արիստոտելի աշխատություններում ու Նոր 
Կտակարանում։ 

8 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. 
Перев. и ред. А. И. Доватура, Мысль, Москва, с. 69. 

9  А. Гусейнов, Р. Апресян, Этика: Учебник. Гардарики, Москва, 2000, с. 188-189: 
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ված՝ բարին ու չարը.... մեկնաբանվում էին որպես երջանկություն ու 
դժբախտություն, հաճույք ու տառապանք, հանգամանքներին համապա-
տասխան և դրանց հակոտնյա օգուտ ու վնաս և այլն»10։ Հասարակական 
գիտակցության ձևերից մեկի՝ բարոյակ հիմնային հասկացություններ 
լինելուց զատ՝ բարին ու չարը անհատական գիտակցության մակարդա-
կում ևս ունենում են իրենց բնորոշումները. ձևավորվելով տարերայնո-
րեն՝ դրանց մասին ունեցած պատկերացումներով մարդիկ մի դեպքում 
տարբերվում են միմյանցից, իսկ մյուս դեպքում՝ նմանվում. արժեքային 
կաղապարումներն անհատական-անձնային են և առնվազն ժամանակի 
որոշակի հատվածներում՝ փոփոխական։ Որպես այսօրինակ պայմաննե-
րում միջանձնային հաղորդակցման արդյունք անհրաժեշտաբար առա-
ջանում է բախումը, իսկ երբեմն նաև դրա բարձրագույն դրսևորումը՝ 
հակամարտությունը։ Իսկապես, «ո՞րն է բարիքը» հարցապնդումը 
երբևիցե միարժեք պատասխան ունենալ չի կարող, բայց ընդունված է 
կարծել, որ նախևառաջ այն զարգացման, աճի, խթանման, երջանկու-
թյան, հաճույքի, ուրախության անհատական ազդանշանն է։ Հարցին 
մոտենալով այս դիտակետից՝ կարող ենք ընդունել, որ բարիքի իմաստա-
վորման, ձեռքբերման կամ նվաճման գործընթացը մեզ, իսկապես, 
իրարից տարբերում է և դառնում է բախումնային իրավիճակի ստեղծման 
գործոն այն դեպքում, երբ կա մեկ ընդհանուր բարիքի «օբյեկտ» երկու և 
ավելի հոգու համար։   

ХХ դարի երկրորդ կեսից համաշխարհային քաղաքական ու 
հանրային հարթակներում տիրող խառնիխուռն ու չկանոնակարգված 
իրադարձությունները կասկածի տակ դրեցին նաև բարոյական առաջըն-
թացի հնարավորությունը։ Այս համաշարում Ա. Նազարեթյանի պնդմամբ 
«ընդհանրական դարձավ այն դատողությունը, ըստ որի՝ «խելքը» և 
«բարիքը» միմյանցից անկախ երևույթներ են, և անգամ օտար, իսկ եթե 
հատվում էլ են, ապա բացասման իմաստով»11։ Պատկերը կարող է շատ 
ավելի խնդրահարույց դառնալ, երբ «.... ինչ-որ պահի նույն մարդը .... 
բարիք է անվանում այն, ինչը մեկ այլ պահի անվանում է չարիք»12։ Քանի 
դեռ մարդը գտնվում է այս հարափոփոխության փուլում, նա չի կարող 

                                                                 
10 Նույն տեղում, էջ 189: 
11 А. Назаретян, Историческая эволюция морали: прогресс или регресс? // 

Вопросы философии, № 3, «Наука», Москва, 1992, с. 82: 
12 Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского // Т. Гоббс, Сочинения в двух томах. Т. 2. Пер. А. Гутермана, 
Издательство «Мысль», Москва, 1991, c. 123: 
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իրեն հեռու պահել բախման մեջ հայտնվելու վտանգից։ Բարու և չարի 
պատկերացումները մասնակից են ոչ միայն ներանձնային աշխարհի 
գոյավորմանը, այլև բնության, աշխարհի հետ երկխոսելու առաջին՝ 
յուրացման փուլին, որում առկա է այլոց հետ հաղորդակցության մեջ 
մտնելու տարրը։ Մարդկանց պատկերացումներում հաճախ բարին 
համարվում է «իմը» (իմ մտածածը, իմ կատարածը), իսկ չարը՝ «ոչ իմը», 
«ուրիշինը» կամ էլ մտածվում է, որ եթե դա իմը չէ, ուրեմն չարն է։ 
Մանկահասակ երեխաների աշխարհաճանաչողության մեջ ևս չարի 
ըմբռնումը ամենասերտ ձևով կապված է նրա «ես»-ին տհաճություն, 
տխրություն պատճառողի հետ։ Եվ, ընդհակառակը, կամեցածը ձեռք 
բերելուն հաջորդում է «դու լավն ես/բարի ես» որակավորումն այն մարդու 
նկատմամբ, ով նպաստում է դրա ստացմանը։ 

Եթե մարդուն առաջնորդողը սեփական բարիքը ձեռքբերելու համար 
մշտապես ամեն քայլի ընդունակ լինելն է, ապա կարելի է կարծել, որ 
նրան չպետք է ծանոթ լինեն այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են 
ճշմարտությունն ու սուտը, արդարությունն ու ազնվությունը և  դրանց 
հակոտնյա եզրույթները։ Այս առթիվ, ի դեպ, տեղին է հիշատակել Արիս-
տոտելին, որը ծայրահեղ կարևոր, վճռորոշ դերակատարում էր հատկաց-
նում մարդու հանրայնացման հանգամանքին։ Նա արդարության 
ըմբռնման ու դրա «տեղայնացման» հարցի միակ հնարավոր ճանա-
պարհը տեսնում էր պատերազմի գաղափարի իմաստավորման մեջ. այն 
մարդկանց դաստիարակում է, քանի որ «ստիպում է լինել արդար ու 
զուսպ, իսկ ահա խաղաղության ուղեկից բարեկեցությունն ու հանգիստն 
առավելապես երես են տալիս մարդկանց»13։ Սակայն, եթե տերմինի 
իմաստաբանական մեկնությունը կատարենք օգտապաշտության դիր-
քերից, ապա արդարության մեկնության, բնական վիճակում մարդկանց 
միջև ծագող բախումնային իրավիճակների ուղիների որոշակիացման 
հարցում տեղին է հիշատակել Թ. Հոբսի ներկայացրած կարգախոսն այն 
մասին, որ «արդարությունը ենթադրում է անփոփոխ կամք՝ տալու յուրա-
քանչյուր մարդու իր հասանելիքը»14։ Վերջինիս իրագործման հավանա-
կան տարբերակներից մեկն էլ  կարող է լինել հենց զինված բախումը։ 
Երբեմն բախումների ժամանակ մարդու վարքագծի արդար լինելը մակա-

                                                                 
13 Aристотель. Политика // Aристотель. Сочинения в четырех томах, Т. 4. Перев. 

и ред. А. Доватура, Мысль, Москва, 1983, c. 619-620։ 
14 Т. Гоббс, Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского // Т. Гоббс, Сочинения в двух томах. Т.2. Пер. А. Гутермана, 
Издательство «Мысль», Москва, 1991, с. 110։ 
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բերվում է նրան, թե որքանով է տվյալ քայլը բանական, իսկ բանականն 
այդ պարագայում անձի «...սեփական «ես»-ի համար բարիք ձեռք բերելու 
նպատակադրությունն է...»15: Այսինքն՝ արդար է այն գործողությունը, որը 
բանական է, իսկ բանական է այն, ինչն ուղղված է սեփական բարիքին։ 
Ընդհանուր առմամբ հիշյալ եզրույթներն «արտաքինից» կարգա-
վորումերի կարիք ունեն, «.... բնորոշ են այն մարդկանց, ովքեր ապրում են 
հասարակության մեջ, և ոչ թե միայնակ»16։ Սկզբունքորեն այն ամենը, ինչ 
գոյություն ունի, բոլորինն է. «սա իմն է» ու «սա իմը չէ» դրույթները պար-
զապես գոյություն չունեն։ Ասել կուզի՝ ամեն ինչ կարող է ամեն պահի 
դառնալ յուրաքանչյուրինը, ով դա կամենա։ Եվ այս կաղապարը գոր-
ծարկելի է բոլոր մարդկանց դեպքում. սա է հավասարության էությունը։ 
Բայց քանի որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է և ամեն րոպե կորցնել այն, 
ինչ դառնում է բաղձալի մեկ այլ մարդու համար, ստեղծված իրավիճակը 
(որը և բնական վիճակն է) ընդհանուր առմամբ դուրեկան չէ։ 

Առհասարակ բախումնային խոսույթը, ի թիվս իմացական այլ նշա-
նակությունների, անմիջականորեն ցուցադրում է ոչ միայն անձի, այլև 
հասարակական գիտակցության բարոյական տեսանկյունը։ Կարելի է 
կարծել՝ բախման ժամանակ շատ հաճախ պարտվում է այն անձը, ով 
ունի բարոյական բարձր արժքներ։ Եվ, ի հեճուկս դրա, բախման ժամա-
նակ հաղթանակի դափնին կարող է բաժին հասնել նրան, ով ներկայաց-
նում է ճիշտ փաստարկներ, բայց իրեն դրսևորում է որպես «սրիկա»։ Այս 
իմաստով բախումնային խոսույթում անպայմանորեն բացահայտվում են 
մասնակից կողմերի՝ միմյանց ճանաչելու հնարավորությունները։ Տեղին է 
հիշել Լ. Ցոյի դիտարկումն այն մասին, որ «.... բախման ժամանակ ես 
ճանաչում եմ, թե ով է իմ ընկերը»17։ 

    
ԲախումնԲախումնԲախումնԲախումնային խոսույթի դերը ներհասարակական հարաային խոսույթի դերը ներհասարակական հարաային խոսույթի դերը ներհասարակական հարաային խոսույթի դերը ներհասարակական հարաբեբեբեբերուրուրուրությունթյունթյունթյուն----

ների գոյավորման գործումների գոյավորման գործումների գոյավորման գործումների գոյավորման գործում    
Այժմ փորձենք հակիրճ անդրադառնալ մարդկանց կյանքում բախ-

ման ազդեցությանն ու դրա նշանակությանը։ Քննարկելով բախման կա-
ռուցողական դերը մարդու կյանքում՝ այն երբեմն դիտարկվում է որպես 
ինքնաբացահայտման յուրօրինակ ճանապարհ հատկապես այն մարդ-

                                                                 
15 Նույն տեղում, էջ 112: 
16 Նույն տեղում, էջ 97: 
17 Л. Цой, Лекция «Философия конфликта» в ДК Триптих, տեսագրություն, 

էլ. աղբյուր՝ https://www.youtube.com/watch?v=DaKPHX0Rzuc&t=356s, դիմելու ամ-
սաթիվ /08.09.2020/։ 
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կանց պարագայում, ովքեր ունեն միջանձնային ներքին խոր կապվածու-
թյուն։ «Սիրահարների բախումները տեղի են ունենում ոչ թե որևէ բան 
չքողարկելու և մեղքն ուրիշի վրա չգցելու, այլ պարզաբանման, անհամա-
ձայնության աղբյուրը վերացնելու ցանկությամբ: Այսպիսի հակամար-
տությունները ավերիչ չեն: Նրանք առաջնորդում են դեպի փոխըմբռնում, 
ծնում «կատարսիս»: Հենց դա էլ բախման մեջ մտած երկու մարդկանց 
օգնում է դուրս գալու իրավիճակից նոր ուժերով համալրված և գիտելիք-
ներով հարստացած»18։  

Բախման ընթացքում տեղի է ունենում պայքար իշխանության, 
արժեքների, շահերի, տարաբնույթ նվաճումների (քաղաքական, գիտա-
կան և այլն) փաստման համար։ Այս համաշարում հակառակորդին 
ոչնչացնելու մղումը դիտում ենք որպես բախման նպատակ (և այս իմաս-
տով՝ որպես հավանական բացասական երևույթ) ու թեմատիկ մոտեցում-
ներից մեկը՝ որպես միջանձնային հարաբերությունների բնույթը «փոր-
ձաքննելու» լավագույն առիթի շեշտադրում։ Խոսքը վերաբերում է 
նախորդ դարում գործունեություն ծավալած, բախման փիլիսոփայության 
լավագույն տեսաբաններից մեկի՝ Գ. Զիմելի «ուղղամիտ» տեսանկյանը. 
«Եթե հարաբերություններում բախման առիթ երբևէ չի դրսևորվել, ապա 
դա որևէ կերպ չի կարող խոսել իրական ու խոր կապի մա-
սին.... Ընդհակառակը, այդօրինակ վարքագիծը առավել հաճախ բնութա-
գրական է այնպիսի հարաբերություններին, որոնք, չնայած քնքուշ, բարո-
յական ու փոխադարձ հավատարիմ լինելուն, այդուհանդերձ զերծ են 
անպայմանական հուզական նվիրվածությունից.... Այն մարդը, ով ունի 
հարաբերությունների ամրության նկատմամբ անվստահության զգացում, 
բայց ամեն գնով ձգտում է պահպանելու դրանք, մղվում է չափազանցված 
զոհաբերության, բախման ի հայտ գալու ամեն մի հնարավորության 
սկզբունքային խուսափման։ Մեկ այլ դեպքում, եթե մենք վստահ ենք 
զգացմունքների անշահախնդրության ու անպայմանականության հար-
ցում, մեզ անհրաժեշտ չի լինում ամեն գնով ձեռքբերվելիք խաղաղու-
թյունը։ Մենք գիտենք, որ ոչ մի ճգնաժամ չի կարող ներթափանցել հարա-
բերությունների խորքը….»19։ 
  

                                                                 
18 Է. Ֆրոմ, Սիրելու արվեստը, Անգլ. թարգմ. Մարգարյան Մ. , Գրիգորյան Հ., 

Մխիթար Գոշ, Երևան, 1996, էջ 93: 
19 G. Simmel, Conflict and The Web of Group-Affiliations. Trans. by Kurt H. Wolff, 

The Free Press, Glencoe, 1955, pp. 46-47։  
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Ի հեճուկս նախորդիվ առաջարկած կաղապարի՝ «փոխադարձ ներո-
ղամտության ու եղբայրության» շարժիչով գործարկվող ժամանակակից 
գաղափարական քարոզչամեքենան դրդում է գոնե տեսականորեն բախ-
ման իմաստավորումը կատարել ոչ թե մրցակցի չեզոքացման դիրքերից, 
այլ համաձայնության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակադրությունից։ 
Սակայն հանուն արդարության նշենք, որ հետխորհրդային շրջանում 
դեռևս չենք ձերբազատվել ժամանակին պարտադրաբար տրված մտքից 
բախման բացասական իմաստի վերաբերյալ։ Եթե փորձենք թռուցիկ 
ըմբռնել, թե ինչու է հասարակության մեջ ձևավորվել բացասական 
վերաբերմունք բախման նկատմամբ, թերևս կարելի է առանձնացնել 
երկու հիմնական պատճառ։ Առաջինն անմիջականորեն կապված է 
խորհրդային երկրներում տիրապետող աշխարհայացքի հետ։ Դրանում 
բախմանը տրվում էր միայն բացասական, ապակառուցողական բնութա-
գրություն։ Իբրև հաջորդ օբյեկտիվ պատճառ կարելի է դիտարկել նախոր-
դից մակաբերված, հասարակական գիտակցության մեջ ձևավորված 
պատկերացումը բախման՝ հարձակողականության, բռնության, բացա-
սական հույզերի, թշնամանքի հետ անուղղակի հարաբերակցության 
մասին։ Եթե առաջինի դեպքում վիճարկումը դժվար կտրվի (հաշվի 
առնելով «երկաթյա վարագույրի» գաղափարական ծանրությունը), ապա 
մյուսի պարագայում խնդիրը շատ ավելի հեշտ է, քանի որ «պայքարի 
օբյեկտն» ընդամենը սովորույթի ուժն է. մոտեցումների կամ դիրքորո-
շումների բախումը՝ որպես ներքին հակասականության վերհանման 
հնարավորություն, միշտ չէ, որ կապված է հարձակողականության հետ։ 
Այսպիսի բախումնածին երևույթներ կարող ենք տեսնել գիտական հեղա-
փոխությունների ժամանակ, երբ գիտական դպրոցները, հանրույթները 
պայքարում են գիտական վարկածների, տեսությունների հաղթանակ-
ների համար։ Մենք պարզապես սովոր ենք բախումն  ու հատկապես դրա 
հետևանքները զուգորդել հուզական, կենսական կաղապարների կազ-
մաքանդման հետ։ Եվ այսուամենայնիվ, ընդունելով բախման սերտա-
ճումը կյանքին, հակված ենք պնդելու, որ այն ավելի շատ ոչ թե հետըն-
թացի հաղորդում է, այլ զարգացման ազդակ։ 

Առհասարակ բախումնային խոսույթի հանրային դրսևորումների 
հետազոտությունների ուսումնասիրությունը երևան է բերում քննարկվող 
հարցի զանազան դիտակետեր։    Վերջիններից մեկը վերաբերում է նրան, 
թե ինչ գործառական կարգավիճակ ունի բախումը հանրային միջավայ-
րում։ Չէ՞ որ հասարակության կազմավորման գործում բախումների մաս-
նակցությունը խաղում է երբեմն վճռորոշ դեր։ Եթե խոսելու լինենք, մաս-
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նավորաբար, ներխմբային հակասության մասին, ապա պետք է նկատել, 
որ այն ևս նպաստում է գոյություն ունեցող փոխգործակցության կարգա-
վորմանը, հատկապես եթե խմբի անդամներն ունեն ընդհանուր նպա-
տակներ։ «Խմբերում բախումների հաճախակիությունը վկայում է դրանց 
կենսագործունեության նկատմամբ անդամների կողմից ցուցաբերվող 
գործունության մասին»20։ Այս կապակցությամբ, սակայն, հարկավոր է 
շեշտել, որ հանրային փոքր կամ մեծ միավորումներում ծագող և զարգա-
ցող ոչ բոլոր բախումները կարող են նպաստել կապերի ամրապնդմանն 
ու առավել ևս կայունացնել իրավիճակը ցնցումներից հետո։     

Բախման ավարտն ազդարարում է հանրային տվյալ խմբում առկա 
կապերի վերահաստատում միայն այն դեպքում, երբ հակամարտության 
կողմերն ունեն արժեքային, նպատակային ու շահադիտական նույն 
տեսանկյունները։ «.... Եթե մտերիմ հարաբերություններում բախման 
յուրաքանչյուր առիթ միանգամից իրացվում է և ոչ թե ճնշվում, այդ դեպ-
քում թշնամական զգացումների կուտակում տեղի չի ունենում, իսկ հա-
րաբերություններում տեղ չի գտնում ո՛չ երկիմաստություն... ո՛չ էլ լար-
վածություն»21։ Այդպիսով՝ բախման գոյությունը դառնում է ձևավորված 
կապերի երկարակեցության ցուցիչը։ 

Բաց հասարակության կազմակերպման գրավականը համարելով 
մարդկանց տրվող հնարավորությունները՝ Ռ. Դարենդորֆը դրանց անմի-
ջական արտացոլանքը տեսնում է բախումների մեջ. «Ժամանակակից 
հասարակության բախումները կապված են հենց մարդկանց կենսական 
հնարավորությունների հետ....»22։ Եվ ըստ այդմ հեղինակը կայացնում է 
քաղաքականության մեջ ազատության ըմբռնման հետևյալ վճիռը. 
«Մեծաքանակ կենսական հնարավորություններ՝ շատ մարդկանց հա-
մար. ահա՛ ազատության քաղաքականության նպատակը»23։ Իսկ որպես 
այդօրինակ ազատության գրավականներից մեկը հարկ է դիտարկել 
փոփոխությունների պատճառահետևանքային կապով ներկայացող 
պատմական զարգացումը։ Որքան ինքնաբուխ ու յուրօրինակ է այդ 
փոփոխության խթանիչ հասարակական ուժը, այնքան կենսունակ կարող 
ենք համարել տվյալ հասարակությունը. «Բախումը հասարակության 

                                                                 
20 Л. Козер, Функции социального конфликта. Перевод с англ. О. Назаровой, 

Дом интеллектуальной книги, Москва, 2000, c. 109: 
21 Նույն տեղում, էջ 107։ 
22 Р. Дарендорф, Современный социальный конфликт. Очерк политики 

свободы. Пер. с нем. «Российская политическая энциклопедия», Москва, 2002, c. 33: 
23 Նույն տեղում, էջ 33-34։ 
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կենսական տարր է.... առհասարակ կյանքի՛ տարրն է»24։ Եվ հետևապես 
մարդկանց համար բախումները «.... դառնում են առաջընթացի 
աղբյուր»25, իսկ պատմության համար՝ ոչ թե դրա կերտման, այլ զարգաց-
ման գործոններից մեկը։ 

Ընդհանուր առմամբ, հանրային բախումը հասարակական դաշտում 
այս կամ այն չափով փոխազդեցության մասին է, որով պայմանավորված 
հանրային տիրույթում դրա տեսանելիությունը դառնում է միանգամայն 
տրամաբանական։ Ելման կետը, որից և ճյուղավորվում է խնդրո առար-
կային հատկացրած մասնագիտական ուշադրությունը (մասնավորապես, 
սոցիոլոգիայի ու փիլիսոփայության ոլորտներում), վերաբերում է նրան, 
թե մի շարք տեսաբաննների (Է. Դյուրքեյմ, Մ. Վեբեր, Կ. Մանհեյմ, 
Լ. Կոզեր, Ռ. Դարենդորֆ, Պ. Սորոկին, Թ. Պարսոնս, Գ. Զիմել, Պ. Բուրդյե 
և այլք) առաջարկած տեսություններում հանրային բախման ո՞ր հատկա-
նիշը կամ դրսևորումն է առավել շեշտադրվել։ Այսպես՝ մոտեցումներից 
մեկի համաձայն՝ հանրային բախումը՝ իր ամբողջականությամբ, հնարա-
վոր է ճանաչել՝ ըստ ունեցած արդյունքի, այսինքն՝ արձանագրելով, թե 
ավարտին ինչ բովանդակություն այն հաղորդեց մասնակից կողմերին և 
որքանով իրագործեց խոսույթում ներգրավվածության առիթ դարձած 
նպատակը26։ Այս պարագայում բախումնային խոսույթին վերագրվում է 
հակամարտության գործառական կաղապարի կարգավիճակ. բախումը 
լավագույնս ցուցադրում է իր գործառական նշանակությունը հասարա-
կության զարգացման գործում։  

Մասնագիտական գրականության մեջ հատուկ կարևորություն է 
տրվում նաև հասարակության ներսում բախման դրական նշանակու-
թյանը։ Այս պարագայում որոշարկվում է ինչպես գաղափարական, այն-
պես էլ հանրամշակութային նույնականության27 արմատավորման ու 

                                                                 
24 Р. Дарендорф, Тропы из утопии: Работы по теории и истории социологии // 

Р. Дарендорф Перевод с немецкого, Б. Скуратова, В. Близнекова. Праксис, Москва, 
2002, с. 370: 

25 Р. Дарендорф, Современный социальный конфликт. Очерк политики 
свободы. Перевод с немецкого, «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), Москва, 2002, с. 42: 

26 Տե՛ս Л. Козер, Функции социального конфликта. Пер. с англ. О. Назаровой, 
Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, Москва, 2000, էջ 144-146: 

27 Հանրամշակութային նույնականության մասին տե՛ս Է. Հարությունյան,  
Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և նույնականության ճգնաժամ // Անցու-
մային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ (հոդվածների 
ժողովածու), Պրակ III, Երևան, 2007, էջ 3-13: 
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դրա շարունակականության հաստատման հանգամանքը։ Բախման 
նմանօրինակ ըմբռնման վկայությունը կարելի հանդիպել է Կ. Մարքսի 
տեսության մեջ. «Անհատները ձևավորում են դասակարգ միայն այն 
պատճառով, որ իրենք ստիպված են ընդհանուր պայքար մղել մեկ այլ 
դասակարգի դեմ. մնացյալ բոլոր դեպքերում նրանք միմյանց թշնամա-
բար դիմակայում են՝ իրար դիտարկելով որպես մրցակիցներ»28։ Անգամ 
այն մարդիկ, ովքեր հանրային այս կամ այն հարթակում զբաղեցնում են 
նույն պաշտոնը, գիտակցում են միևնույն հարթակին պատկանող 
անձանց հետ շահերի, հետաքրքրությունների ընդհանրականությունը 
միայն բախման միջոցով։ Այսպիսով՝ մարքսյան կաղապարում բախման 
դերակատարումը ամրակայվում է հանրային նույնականության վրա 
ուշադրության հրավիրմամբ, ինչն էլ ոչ միայն անհատի կայացման, այլև 
հասարակության հաջողությունն ու առաջընթացը ցուցանող պայմանն է։ 

Իսկապես հատկանշական է, որ հանրային բախման հայեցակար-
գային ըմբռնումներում  բախումների ունեցած գործնական լուրջ ու 
դրական դերակատարման մասին ընդունված է խոսել այն պարագայում, 
երբ այն նպաստավոր է դառնում հասարակության կայացման համար։ 
Շեշտադրումը կատարելով «բախման, նույնն է թե՝ գործունեություն» գա-
ղափարի վրա՝ կա համոզում, ըստ որի՝ բախման մեջ գտնվելով է հնարա-
վոր նույնականացվել հասարակության մաս կազմող հանրային տվյալ 
խմբի հետ՝ արձանագրելով դրանում ներառված անդամների համա-
խմբվածությունը29։ Ստացվում է, որ բախումբախումբախումբախումը ը ը ը հանրայինհանրայինհանրայինհանրային    փոխփոխփոխփոխհահահահարարարարա----
բերությունների բերությունների բերությունների բերությունների ու որոշակի ընդհանրության ապահովման գրաու որոշակի ընդհանրության ապահովման գրաու որոշակի ընդհանրության ապահովման գրաու որոշակի ընդհանրության ապահովման գրավավավավական էկան էկան էկան է։ 
Եվ այս համաշարում հենց մենք կարող ենք խոսել հանրային բախման 
հեռանկարային նշանակության մասին։ Ծառայելով որպես հանրույթի 
տարրերի՝ միմյանց հետ երկխոսելու առիթ՝ ձևավորվում են նոր կապեր, 
ու դրանցով իսկ ամրանում են հասարակությունն ու իր ենթամակար-
դակները։ 
        

                                                                 
28 К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, Издание второе, Т. 3. Государственное 

издательство политической литературы, Москва, 1955, с. 54։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ամփոփելով շարադրանքը՝ կարող ենք փաստել, որ բախումնային 
խոսույթը դարձել է կեցության կազմավորման կարևորագույն ազդակը։ 
Այն իր գործուն մասնակցությունն ունի մարդու մտածողության, վարքա-
գծի ձևավորման ու միջանձնային հարաբերությունների գործնական 
դրսևորումների հարցում։  Առհասարակ այլ անձին ընկալելը, հասկա-
նալն ամենևին էլ իմացական հեշտ գործընթաց չէ, հատկապես երբ առկա 
են մշակութային (օրինակ, լեզվական) ու մտահայեցողական տարբերու-
թյուններ30։ Մարդիկ հեշտ են հասկանում այն, ինչն արդեն որոշակի չա-
փով հասցրել են ճանաչել։ Իսկ եթե հավելենք նաև հանրույթում հընթացս 
տեղի ունեցող փոփոխությունները ու վերջինիս առաջ բերած անկայուն 
տարուբերումները, ապա կարող ենք արձանագրել, որ բախումնային 
հակամարտության ծնունդը դառնում է լռելյայն ընդունելի իրողություն։ 
Այս ամենի հետևանքով է, որ ի վերջո, անգամ հետընթացից հետո, 
արձանագրվում է զարգացում, որն էլ կյանքի, գուցե ոչ միակ, բայց 
իրական զարկերակն է։ 
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Конфликтный дискурс как необходимый фактор Конфликтный дискурс как необходимый фактор Конфликтный дискурс как необходимый фактор Конфликтный дискурс как необходимый фактор     
формирования личности и обществаформирования личности и обществаформирования личности и обществаформирования личности и общества    

Ани Арутюнян Ани Арутюнян Ани Арутюнян Ани Арутюнян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: бытие, социальная среда, межличностные 
отношения, социализация, ценностные представления, социальная 
идентичность, развитие 

Целью данной статьи является анализ темы взаимоотношения при-
роды человека и общества с точки зрения определения содержания кон-
фликтного дискурса. Было показано, что конфликт способствует 
социализации личности. В конфликте человек тестирует и адаптирует для 
себя ряд моральных ценностей для того, чтобы сделать процесс 
самореализации более полезным. Далее в ходе исследования было 
выявлено, что формирование социокультурного компонента  становления 
индивида в обязательном порядке подразумевает разные причины 
возникновения конфликтогенных ситуаций. Также утверждается тезис о 
том, что конфликтный дискурс является очень важным элементом 
поведения личностного бытия, проявляющегося на внутриобщественном 
уровне. В этом случае конфликт становится лучшим показателем качества 
межличностных отношений. 

Кроме того, данный анализ подчеркивает как качественную сторону 
связей, формируемых небольшими группами общества, так и положи-
тельное и отрицательное влияние этих связей на формирование социаль-
ной идентичности. 

В результате был сделан вывод о том, что конфликтный дискурс 
абсолютно необходим как для формирования личности, так и для 
становления и развития общества, поэтому он имеет онтологически 
обоснованный статус. 
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Conflict Discourse as a Necessary Factor Conflict Discourse as a Necessary Factor Conflict Discourse as a Necessary Factor Conflict Discourse as a Necessary Factor     
in the Formation of Individual and Societyin the Formation of Individual and Societyin the Formation of Individual and Societyin the Formation of Individual and Society    

        
AniAniAniAni    Harutyunyan Harutyunyan Harutyunyan Harutyunyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: being, social environment, interpersonal relations, 

socialization, ideas, social identity, development 
The aim of this article is to analyze the relationship between human 

nature and society through determining the content of conflict discourse. It has 
been shown that conflict contributes to the socialization of an individual. In a 
conflict, a person tests and adapts for himself some moral values to make the 
process of self-realization more fulfilling. Further, it has been revealed that the 
formation of the socio-cultural component of the individual’s formation 
necessarily implies different reasons for the occurrence of conflict-prone 
situations. Therefore, the thesis is affirmed that the conflict discourse is an 
important element of the behavior of personal being, manifested on an intra-
societal level. In this case, the conflict becomes the best indicator of the quality 
of interpersonal relations. 

Also, this analysis emphasizes the qualitative aspect of the connections 
formed by small groups of society, as well as their positive and negative 
influence on the formation of social identity. 

In the end, it was concluded that conflict discourse is necessary both for 
the formation of the personality and for the formation and development of 
society, therefore it has an ontologically justified status. 

 
 
    
    
    
    
    
    
    

  

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    23.04.23.04.23.04.23.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

ԸԸԸԸնդունվել է տպանդունվել է տպանդունվել է տպանդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    



 
– 200 – 

    
    
    
    
    
    
    

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՏՆՏԵՍԱԳԻՏՏՆՏԵՍԱԳԻՏՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА    

ECONOMICSECONOMICSECONOMICSECONOMICS    

     



 
– 201 – 

ՄարզիՄարզիՄարզիՄարզի    հանրահանրահանրահանրատնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    հիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրներիհիմնախնդիրների    
որոշորոշորոշորոշման համար կիրառվող կման համար կիրառվող կման համար կիրառվող կման համար կիրառվող կյանքիյանքիյանքիյանքի    որակիորակիորակիորակի    ինտեգրալայինինտեգրալայինինտեգրալայինինտեգրալային    ցուցիչիցուցիչիցուցիչիցուցիչի    

կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    մեթոդաբանությմեթոդաբանությմեթոդաբանությմեթոդաբանությունըունըունըունը    
    

ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ՎահրամՎահրամՎահրամՎահրամ    
ԱսլանյանԱսլանյանԱսլանյանԱսլանյան    ԱրփինեԱրփինեԱրփինեԱրփինե    

    
    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... բարեկեցության մակարդակ, ապրիորի 

ցուցանիշներ, միատարր խմբեր, վարկանիշ, կշիռ, տեղեկատվական հիմք  
    

Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     
 Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը փոխկապակցված ցուցանիշ-

ների ստորակարգային համակարգ է1, որը հնարավորություն է տալիս 
հանրամատչելի վիճակագրական տեղեկատվության հիման վրա գնահա-
տելու բնակչության կյանքի որակը` ըստ չորս ինտեգրալի արժեքների՝ 
բնակչության որակ, բնակչության բարեկեցության մակարդակ, հանրային 
ոլորտի որակ, էկոլոգիական խորշի որակ: 

Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվակաԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվակաԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվակաԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի տեղեկատվական հիմքըն հիմքըն հիմքըն հիմքը    
    Հետազոտությունների համար տեղեկատվական հիմք են պետական 

վիճակագրական ծառայության դիտարկած հիմնական ցուցանիշների 
արժեքները, որոնք կազմում են արտափորձական (ապրիորի) ցուցանիշ-
ների շարք: Այս ցուցանիշների ցանկը փորձագիտականորեն որոշվում է` 
կյանքի որակի նշված չորս հայեցակետերի լուսաբանման տեսական 
նկատառումներից ելնելով: Դրանից հետո արտափորձական ցուցանիշ-
ների փաթեթի հիման վրա ձևավորվում է հետփորձական (ապոստերիոր) 
ցուցանիշների հավաքածու: Դրա համար նախնական հավաքածուից 
ընտրվում են համեմատաբար փոքր թվով ցուցանիշներ այնպես, որ առա-
ջին հերթին դրանք ուղղակիորեն բնութագրեն վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկությունները և, երկրորդ, դրանցից հնարավոր լինի բավականին 
ճշգրիտ վերակառուցել արտափորձական հավաքածուի ցուցանիշների 
արժեքները՝ համապատասխան ետընթաց (ռեգրեսիոն) կաղապարների 
միջոցով: 
  

                                                                 
1 Айвазян С. А. Эмпирический анализ синтетических категорий качества жизни 

населения // Экономика и математические методы, М.: НАУКА, 2003, том 39, №2, 3. 
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Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելիԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելիԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելիԿյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի մոդելի ալգորիթմըալգորիթմըալգորիթմըալգորիթմը    

 Կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչը (ԿՈԻՑ) hաշվարկվում է 
հետևյալ ձևայնացված ալգորիթմով: 

    Ելակետային վիճակագրական ցուցանիշների համատարրացում:    
Կյանքի որակի ինտեգրալ ցուցանիշի կառուցման համար կյանքի որակի 
վերլուծվող կատեգորիայի յուրաքանչյուր վիճակագրական ցուցանիշի 
հետփորձական շարքի համար ����.�� (j=1,2,3,4 � =1,2,..,	�), որտեղ 	�-ն 
կյանքի որակի կատեգորիայի վերլուծվող ցուցանիշների քանակն է, 
-ն 
տարածաշրջանի համարն է, երբ, կիրառելով վերափոխում, մարզին 
տրվում է [0; N] միջակայքի թիվ (N-ը կաղապարը մշակողների կողմից 
սահմանվում է 10): Վերափոխման ձևի ընտրությունը կախված է 
վերլուծվող ցուցանիշի տեսակից: 

▪ Եթե ելակետային ցուցանիշը կյանքի որակի վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկության հետ կապված է մոնոտոն աճող կախվածությամբ (այսինքն` 
որքան բարձր է ցուցանիշի արժեքը, այնքան բարձր է որակը), ապա 
համապատասխան համատարրացված ցուցանիշի արժեքը հաշվարկ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

 ����.� = ���.� − �����.������.� − �����.� × � (1) 

 
որտեղ ����.�-ն 
 –րդ մարզի կյանքի որակի j-րդ կատեգորիայի	�-րդ 
ցուցանիշի համատարրեցված արժեքն է, ���.�-ն –րդ մարզի կյանքի որակի 
j-րդ կատեգորիայի	�-րդ ցուցանիշի ելակետային տվյալն է, �����.� -ն j-րդ 
կատեգորիայի	�-րդ ցուցանիշի նվազագույն արժեքն է բոլոր մարզերի 
մեջ, �����.�  j-րդ կատեգորիայի	�-րդ ցուցանիշի առավելագույն արժեքն է 
բոլոր մարզերի մեջ: 

▪ Եթե ելակետային ցուցանիշը կյանքի որակի վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկության հետ կապված է մոնոտոն նվազող կախվածությամբ 
(այսինքն` որքան բարձր է ցուցանիշի արժեքը, այնքան ցածր է կյանքի 
որակը), ապա համապատասխան համատարրացված ցուցանիշի արժեքը 
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 ����.� = �����.� − ���.������.� − �����.� × � (2) 



 
– 203 – 

▪ Եթե ելակետային ցուցանիշը կյանքի որակի վերլուծվող ինտեգրալ 
հատկության հետ կապված է ոչ մոնոտոն կախվածությամբ (այսինքն` 
ցուցանիշի տատանման միջակայքում կա օպտիմալ �����.� արժեք (սահման-
վում է փորձագիտորեն), որի դեպքում հասնում է ամենաբարձր որակի), 
ապա համապատասխան համատարրացված ցուցանիշի արժեքը հաշ-
վարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

����.� = �1 − ����.� − �����.� �max�(�����.� − �����.� ); (�����.� − �����.� )"# × � (3) 

    
 Տվյալ ցուցանիշի մեկ կամ մյուս խմբին պատկանելությունը, երրորդ 

տիպի ցուցիչների օպտիմալ արժեքը, ինչպես նաև միավորման սանդ-
ղակը (այսինքն` N- ի արժեքը) որոշվում են խոր վելուծությամբ: 

    Ցուցանիշների բաշխում կյանքի որակի կատեգորիաների մեջ: 
Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի շրջանակներում համատար-
րացված ցուցանիշները բաժանվում են համեմատաբար միատարր ոչ 
հատվող խմբերի Ml, ..., Mr. ցուցանիշների մեկ խմբին պատկանելու 
հատկությունը որոշվում է երկու պահանջով. ա) մեկ խմբում ընդգրկված 
ցուցանիշները պետք է բնութագրեն կյանքի որակի վերլուծվող կատեգո-
րիայի մեկ հայեցակետ. բ) ցուցանիշները պետք է ունենան փոխկապակց-
վածության բարձր մակարդակ: 

 Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի յուրաքանչյուր համա-
տարրացված ցուցանիշի համար հաշվարկվում է միջին արժեք բոլոր 
մարզերի ցուցանիշներից՝ օգտագործելով հետևյալ բանաձևը. 

 ��̅�,� = &' ∑ ����,�'�)& , (4) 
      

 Կյանքի որակի վերլուծվող �-րդ կատեգորիայի բոլոր համատար-
րացված ցուցանիշների համար կառուցվում է համափոփոխական (կովա-
րիացիոն) մատրից: *�= (+�,,� ), a,b=1,2,…,mj մատրիցի յուրաքանչյուր +�, 
տարր որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

 +�,� = ∑ (����,� − ��̅�,�)(����,, − ��̅�,,)'�)&(∑ (����,� − ��̅�,�)- ∑ (����,, − ��̅�,,)-)'�)&'�)& &/- (5) 
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 *�մատրիցի համար որոշվում է սեփական արժեքների վեկտորը, 
այսինքն հետևյալ հավասարության �/&, … , /�1" արմատները. 

 |* − / ∗ 4| = 0, (6) 
      

որտեղ I-ն միավոր մատրից է: 
K միատարր խմբերի քանակը, որոնց բաժանվում է կյանքի որակի 

վերլուծվող կատեգորիան, որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 
 6 = min�9:9�1;& <=, >?@⋯@>B>?@⋯@>C1 ≥ 0,55F: (7) 

 
Կյանքի որակի կատեգորիաների միատարրացված ցուցանիշների 

բաժանումը միատարր խմբերի կատարվում է փորձագիտորեն: Ցուցա-
նիշների բաշխման հետևանքով ստանում ենք K միատարր խմբեր` p(k) 
ցուցանիշներով: 

    Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի ցուցանիշների յուրաքանչ-
յուր միատարր խմբի առաջին հիմնական բաղադրիչների հաշվարկ:    
Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի դիտարկվող Mk {k = 1, 2,..., K) 
միատարր խմբում ընդգրկված բոլոր միատարրացված ցուցիչների 
համար, համաձայն վերը նշված ալգորիթմի, կառուցվում է համափոփո-
խական Ck մատրից: 

 Ck մատրիցի համար որոշվում է ամենամեծ սեփական արժեքը 
(մատրիցի բոլոր սեփական արժեքները իրական են և ոչ բացասական՝ *�B մատրիցի համաչափության և ոչ բացասական որոշման պատճառով, 
ինչպես կամայական համափափոխական մատրից):2 

 G: = (H&,:; 	H-,:; … ; H:,�(:))I  սեփական վեկտորի H&,:; 	H-,:; … ; H:,�(:) 
բաղադրիչները, որոնք համպատասխանում են /&(Mk) սեփական արժեք-
ներին, որոշվում են որպես հավասարումների համակարգի լուծումներ. 

(*: − /&(J:)4) = K H&,:H-,:…H:,�(:)
L = K00…0L (8) 

                                                                 
2 Айвазян С. А., Эмпирический анализ синтетических категорий качества 

жизни населения // Экономика и математические методы, М.: НАУКА, 2003, том 
39, №2, 3. 
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 Սեփական վեկտորը կանոնարկվում է: Հնարավոր է սեփական վեկ-
տորի կանոնարկման երկու տարբերակ. 

 
1. HM�,: = N1,B∑ N1,BO(B)1P?   (9) 

 
բանաձևով, եթե պետք է պահպանվի ∑ HM�,:��)& = 1 պայմանը, որտեղ HM�,:-ը 
կանոնարկված վեկտորն է, 
 
2. HM�,: = (N1,B)Q∑ (N1,B)QO(B)1P?    (10) 

 
բանաձևով, եթե պետք է պահպանվի ∑ RHM�,:S-��)& = 1	պայմանը: 

(9) բանաձևը պետք է օգտագործվի, եթե HM�,: կանոնարկված վեկտորի 
բոլոր տարրերը ոչ բացասական են: Եթե կանոնարկված վեկտորի գոնե 
մեկ տարր բացասական է, անհրաժեշտ է օգտագործել (10) բանաձևը: 

 Mk խմբում ընդգրկված ցուցանիշների առաջին հիմնական բաղադ-
րիչի արժեքը որոշվում է հետևյալ հավասարման միջոցով. 

 T:� = ∑ H�,:�(:)�)& ∙ ����: (11) 
  
Հիմնական բաղադրիչի կառուցումը խմբի ինտեգրալ առանձնահատ-

կությունն է` երրորդ մակարդակի մասնակի չափանիշ: 
    Երրորդ մակարդակի մասնակի չափորոշիչների հատուկ նշանակա-

լիության (կշիռների) որոշում: Mk խմբի հիմնական բաղադրիչի wk կշիռը 
որոշվում է բոլոր ցուցանիշների ընդհանուր ցրվածքի (դիսպերսիա) մեջ 
առաջին հիմնական բաղադրիչով պայմանավորված ցրվածքի մասնա-
բաժնով: 

 Կշիռը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
 

V: = ?C1 ∑ WXBY;XZB[QC1YP??C1 ∑ ∑ W��Y1,\;��̅Y1,\[QC1YP?O(B)1P? , (12) 

 
որտեղ TZ:-ն Mk խմբի հիմնական բաղադրիչների միջին արժեքն է բոլոր 
մարզերի շրջանում: 

 Ստացված կշիռները կանոնարկվում են ըստ հետևյալ բանաձևի. 
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V]: = ^B∑ ^B_BP? , (13) 

որն ապահովում է  

`V]:
a

:)& = 1, 	V]: ≥ 0 (14) 

     
 պայմանի կատարումը: 

 Կյանքի որակի կատեգորիաների ինտեգրալային ցուցանիշների 
հաշվարկն իրականացվում է մինչև չափանմուշ (էտալոն) հեռավորու-
թյունը հաշվարկելու մեթոդով: Չափանմուշը կյանքի որակի վերլուծվող 
կատեգորիայի հիմնական բաղադրիչների կոորդինատային համակար-
գում կետ է, որը համապատասխանում է դիտարկվող կատեգորիայի 
բոլոր հիմնական բաղադրիչների առավելագույն հնարավոր արժեքներին: 

 Առանձին հիմնական բաղադրիչի առավելագույն հնարավոր արժեքը 
նույնական չէ տարածաշրջանների շրջանում այս բաղադրիչի առավելա-
գույն արժեքին: Քանի որ բոլոր հիմնական բաղադրիչների արժեքները 
միավորված են N կետի սանդղակով, առավելագույն հնարավոր արժեքը 
հավասար է N-ի: 

 
- րդ շրջանի համար տեղակայման հեռավորությունը որոշվում է 
ըստ էվկլիդյան կշռված հեռավորության բանաձևի. 

 

b� =	c`V]:(T:� − �)-a
:)&   (15) 

 
Կյանքի որակի վերլուծվող կատեգորիայի համար էվկլիդյան հեռա-

վորության արժեքը տվյալ կատեգորիայի ինտեգրալ գնահատականն է: 
 Մարզերի վարկանշավորում` ըստ կյանքի որակի ինտեգրալային 

ցուցանիշների արժեքների: Վարկանշավորումը հիմնված է չափանմուշի 
նկատմամբ էվկլիդյան հեռավորությունների հաշվարկված արժեքների 
վրա: 

 Առաջին տեղը պետք է տրվի այն մարզին, որի կշռված էվկլիդյան 
հեռավորությունը չափանմուշից նվազագույնն է, այսինքն՝ 

 d�e = 1, եթե b�e = min&9�9� f∑ (T:� − �)-a:)& 	 (16) 
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Երկրորդ տեղը պետք է տրվի այն մարզին, որի կշռված էվկլիդյան 
հեռավորությունը չափանմուշից մյուս բոլոր մարզերի համեմատ, բացա-
ռությամբ 
g-ի, ամենափոքրն է, այսինքն՝ 

 d�e = 2, եթե b�? = min&9�9��i�e f∑ (T:� − �)-a:)& 	 (17) 

  
Եթե երկու մարզ ունեն էվկլիդյան կշռված հեռավորության նույն b� 

արժեքը, ապա նրանց տրվում է դասակարգման նույն տեղը d� = d�= X: 
Այս դեպքում X+1 տեղը բացակայում է, իսկ հաջորդ մարզին տրվում է X+2 
դիրքը: Նմանապես կիրականացնենք դասակարգումը, եթե այլ մարզեր 
նույնպես ունենան հավասար կշռված էվկլիդյան հեռավորություններ: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Айвазян С. А. Анализ синтетических категорий качества жизни 
населения 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 
категорий качества жизни населения. Часть I. Методология 
анализа и пример ее применения // Мир России, 2001, том X, JVb 
4, с. 59-96. 
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Методика построения интегрального показателя каМетодика построения интегрального показателя каМетодика построения интегрального показателя каМетодика построения интегрального показателя качества жизни, чества жизни, чества жизни, чества жизни, 
применяемого для определения проблем применяемого для определения проблем применяемого для определения проблем применяемого для определения проблем     

социальносоциальносоциальносоциально----экономического развития регионаэкономического развития регионаэкономического развития регионаэкономического развития региона    

Ваграм БагдасарянВаграм БагдасарянВаграм БагдасарянВаграм Багдасарян    
Арпине АсланянАрпине АсланянАрпине АсланянАрпине Асланян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: уровень благосостояния, априорные данные, 

однородные группы, рейтинг, вес, информационная основа 
Интегральный индекс качества жизни – это иерархическая система 

взаимосвязанных показателей, позволяющая оценивать качество жизни 
населения на основе общедоступной статистической информации по 
четырем показателям: качество населения, уровень благосостояния, 
качество социальной жизни и качество экологической ниши. 

В статье представлена методика построения интегрального показателя 
качества жизни с помощью математического алгоритма. Интегральный 
показатель качества жизни этого алгоритма формируется в результате 
шести последовательных этапов. Первым из них является унификация 
исходных статистических показателей. Затем внутри анализируемой 
категории качества жизни унифицированные показатели разбиваются на 
относительно однородные группы. На третьем этапе рассчитываются 
первые основные компоненты каждой однородной группы показателей 
категории качества жизни. Затем проводится определение удельной 
значимости (весов) частных критериев третьего уровня. На основе весов 
определяются значения интегральных показателей отдельных категорий 
качества жизни, и на последнем этапе регионы ранжируются по значениям 
интегральных показателей качества жизни. 
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The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life, 
Used to Identify the Problems of Used to Identify the Problems of Used to Identify the Problems of Used to Identify the Problems of     

the Sociothe Sociothe Sociothe Socio----EconomicEconomicEconomicEconomic    Development of the RegionDevelopment of the RegionDevelopment of the RegionDevelopment of the Region    

Vahram BaghdasaryanVahram BaghdasaryanVahram BaghdasaryanVahram Baghdasaryan    
Arpine AslanyanArpine AslanyanArpine AslanyanArpine Aslanyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: level of well-being, initial date, homogeneous groups, rating, 

weight, informational basis 
The integral index of the quality of life is a hierarchical system of 

interrelated indicators that makes it possible to assess the quality of life of the 
population on the basis of publicly available statistical information on four 
indicators: quality of population, level of well-being, quality of social life and 
quality of ecological niche. 

The article presents a methodology for constructing an integral integrator 
of the quality of life using a mathematical algorithm. The integral indicator of 
the quality of life of this algorithm is formed as a result of six successive stages. 
The first of these is the unification of the initial statistical indicators. Then, 
within the analyzed category of quality of life, unified indicators are divided 
into relatively homogeneous groups. At the third stage, the first main 
components of each homogeneous group of indicators of the category of quality 
of life are calculated. Then, the specific significance (weights) of particular 
criteria of the third level are determined. On the basis of the weights, the values 
of the integral indicators of certain categories of the quality of life are 
determined, and at the last stage the regions are ranked according to the values 
of the integral indicators of the quality of life. 
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Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի 
փուլերումփուլերումփուլերումփուլերում    

ԾովինարԾովինարԾովինարԾովինար    ԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյան    
ՍասունՍասունՍասունՍասուն    ՄինասյանՄինասյանՄինասյանՄինասյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. նորամուծություններ, նորամուծական գործու-

նեություն, անորոշություն, տնտեսական աճ, արտադրողականություն 
    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Զարգացող երկրների մեծ մասը, հատկապես անցումային տնտեսու-
թյունները, բախվում են ազգային արդյունքն էապես ավելացնելու անկա-
րողության խնդրին: Ներկայումս նկատվում է աճող միտում, որ տնտեսա-
կան աճի հիմնական շարժիչը ոչ թե ավելի շատ ռեսուրսներ օգտա-
գործելն է, այլ նորամուծությունն օգտագործելն է։ «Նորամուծություն» 
հասկացության առաջին կիրառումը թերևս վերագրվում է ավստրիացի 
տնտեսագետ Յ. Ա. Շումպետերին, ով իր հայտնի «Տնտեսական զարգաց-
ման տեսություն» (1911 թ.) աշխատության մեջ քննարկել է նորամուծու-
թյան և նորամուծական գործունեությամբ զբաղվելու գաղափարները։ 
Տնտեսական աճի ռազմավարական խթանը նորամուծությունն է, որը 
իրենից ենթադրում է որևէ նոր արտադրանքի, գործընթացի կամ արտադ-
րության մեթոդի առևտրային կամ արդյունաբերական կիրառում, ինչպես 
նաև ենթադրում է նոր շուկա կամ առաջարկի աղբյուր, առևտրային, ձեռ-
նարկատիրական կամ ֆինանսական կազմակերպության նոր ձև [10]։  

Նորամուծությունը գործընթաց է, որին բնորոշ է անորոշությունը: 
Հաշվի առնելով այն, որ ապագան իր մեջ անորոշություն է պարունակում, 
ողջամիտ է ակնկալել, որ անորոշությունը անխուսափելի է նորամուծա-
կան յուրաքանչյուր գործընթացում: Անորոշությունը բխում է նրանից, որ 
մի կողմից ապագա իրադարձությունները չեն հետևում անցյալի իրա-
դարձություններին, իսկ մյուս կողմից` ապագայի մասին մեր ունեցած գի-
տելիքները միշտ թերի են: Համապարփակ, միանշանակ, հետևողական և 
կայուն արժեքների փաթեթի, կատարյալ և ամբողջական տեղեկատվու-
թյան բացակայության պատճառով կազմակերպություններում որոշում-
ների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, կայացվում են անորոշության մեջ [8]: 
Հարկ է նշել, որ նորամուծության համար անբաժանելի պոտենցիալ 
արժեքը կարող է իրականացվել կամ չկատարվել ապագայում: Ուստի, 
նորամուծական գործունեությունը պահանջում է անորոշության պայ-
մաններում ձեռնարկվելիք գործողություններ:  
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Նորամուծության ակնարկային բնութագիրըՆորամուծության ակնարկային բնութագիրըՆորամուծության ակնարկային բնութագիրըՆորամուծության ակնարկային բնութագիրը    

Նորմուծությունը խառնաշփոթ մի գործընթաց է, որտեղ մեկը քայլում 
է դեպի անհայտը [9]: Ֆրիմանը [7] դասակարգել է նորամուծության անո-
րոշությունը տեխնիկական, շուկայական և քաղաքական-տնտեսական 
անորոշությունների մեջ: Զուգահեռաբար Ֆրիմանը և Սոեթը [6] և 
Բեսանտը [3] գտել են անորոշության երեք աղբյուր նորամուծական գործ-
ընթացում: Ֆրիմանը և Սոեթը [6] առանձնացրել են տեխնոլոգիական, 
առևտրային և կազմակերպական անորոշությունները, մինչդեռ Բեսանտը 
[3] պնդում է, որ անորոշությունն առաջանում է տեխնոլոգիական, շու-
կայական և կարգավորող միջավայրերում: Սոուդերը և Մոենաերտը [12] 
առաջարկել են բավականին ճշգրիտ դասակարգում: Նրանք բացահայտել 
են նորամուծության անորոշության չորս աղբյուր, դրանք են՝ սպառողի, 
տեխնոլոգիական, մրցակցային և ռեսուրսների անորոշությունը: Բացի 
տեխնոլոգիական և շուկայական անորոշություններից, Կանտարելլոն և 
այլք [4] ավելացրել են նաև վարքի անորոշությունը: Այնուամենայնիվ, 
թվում է, որ հետազոտության պակաս կա, որը բացառապես և մանրա-
մասնորեն կենտրոնանում է նորամուծական գործընթացներում անորո-
շություն առաջացնող գործոնների վրա: 

Նորամուծական գործընթացը սովորաբար դիտվում է որպես իրա-
դարձությունների և մարդկանց միջև փոխազդեցություն, որի ընթացքում 
գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում գործողությունները ազդում են 
հետագա փուլերում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա, որոնք 
որոշում են՝ գործընթացը կշարունակվի, թե ոչ [5; 11]: Օրինակ՝ Ութեր-
բեքը և Աբերնաթին [13] նկարագրել են նորամուծությունը որպես 
կրկնվող գործընթաց, որտեղ «նորամուծության հիմքում ընկած հիմնա-
կան գաղափարը ժամանակի ընթացքում զարգանում է կանխատեսելի 
ձևով՝ նախնական շեշտը դնելով արտադրանքի կատարման վրա, ապա 
շեշտը դնելով ապրանքի բազմազանության վրա, այնուհետև՝ արտադ-
րանքի ստանդարտացման և ծախսերի վրա»: Հեղինակները ընդգծել են, 
որ նորամուծությունները ոչ միայն տեղի են ունենում զարգացման փուլե-
րում, այլև կարող են առաջանալ տարածման ընթացքում, որի ժամանակ 
նորարարությունները շարունակական բարելավման են ենթարկվում: 

    
ՔննարկումՔննարկումՔննարկումՔննարկում 

Աբերնաթին և Ութերբեքը [2] անորոշությունը բնութագրելիս 
կարևորել են նորամուծությունների տեսակները։ Ըստ այդմ՝ նրանք 
առանձնացնում են նորամուծությունների հետևյալ տեսակները, որոնք 
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տեղադրել են մեկ հարթության մեջ (Գծանկար 1). 
 

 

Գծանկար Գծանկար Գծանկար Գծանկար 1111. . . . Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)Նորամուծության տեսակները (Աբերնաթի և Ութերբեք, 1978)    
    

Աճող (Incremental) նորամուծությունները ենթադրում են որակական 
բարելավումներ տեխնոլոգիայի առանցքային, կենտրոնական բաղադրիչ-
ներում։ «Վերանորոգում» արտահայտությունը ճշգրտորեն բնութագրում է 
նորամուծությունների այս տեսակը։ Մոդուլային (Modular) նորամուծու-
թյունները հանգեցնում են հիմնական բաղադրիչների ամբողջական վե-
րափոխմանը՝ միևնույն ժամանակ բաղադրիչների միջև կապը թողնելով 
անփոփոխ: Ճարտարապետական (Architectural) նորամուծությունները 
փոխում են հիմնական բաղադրիչների միջև փոխազդեցության բնույթը` 
միաժամանակ ամրապնդելով դիզայնի հիմնական հասկացությունները: 
Սա մոդուլային նորամուծության հակառակն է: Ճարտարապետական 
նորամուծությունները մի շուկայի գիտելիքների, հմտությունների և տեխ-
նոլոգիաների տեղափոխումն ու օգտագործումն է մեկ այլ շուկայում։ 
Վերջապես, արմատական (Radical) նորամուծությունները ներմուծում են 
նոր իմաստ, մտածողության ձևի, մտածելակերպի փոփոխություն: Նորա-
մուծություն ասելով հասկանում ենք հենց արմատական նորամուծու-
թյունը, որը ծնում է նոր շուկաներ՝ «կուլ տալով» հները, ներառում է 
հեղափոխական տեխնոլոգիայի ստեղծումը։ 

Անորոշությունը հաշվի առնելու համար կարևոր է իմանալ ոչ միայն 
նորամուծության տեսակը, այլ նաև այն, թե նորամուծության կենսապար-
բերաշրջանի ո՞ր փուլում ենք գտնվում։ 
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Գծանկար Գծանկար Գծանկար Գծանկար 2222. . . . Նորամուծության կՆորամուծության կՆորամուծության կՆորամուծության կենսապարբերաշրջանըենսապարբերաշրջանըենսապարբերաշրջանըենսապարբերաշրջանը1111    
 
Նորամուծության կամ տեխնոլոգիայի կենսապարբերաշրջանը 

ենթադրում է, որ տեխնոլոգիաները ժամանակի ընթացքում զարգանում 
են S-աձև կորի տեսքով (Գծանկար 2)։ «Ավերիչ» փոփոխությունը այստեղ 
վերաբերում է արմատական նորամուծություններին կամ էլ «ստեղծարար 
ոչնչացմանը»։ Հետևաբար, արմատական նորամուծությունը կորը կտե-
ղաշարժի աջ-վերև։ Այս կենսացիկլը կարևորում ենք հատկապես մեր 
հետազոտության տեսանկյունից, քանի որ կարծում ենք՝ կարելի է զուգա-
հեռներ տանել տնտեսական աճի փուլերի և ներամուծության փուլերի 
միջև։ Այսպես՝ 

1. Ձևավորման (սաղմնային) փուլ։ Նորամուծության այս կենսա-
փուլում տեխնոլոգիայի արտադրողականությունը կամ կատարումը 
(performance), որը կարելի է չափել, օրինակ, արտոնագրերի թվով, բավա-
կանին ցածր է, և այս փուլին բնորոշ է բարձր անորոշությունը և ցածր 
հնարավորությունները։ Այն կոչվում է նաև փորձարկման փուլ, որի 
ժամանակ ձևավորվում է տեխնոլոգիայի գերիշխող դիզայնը (dominant 
design): Նորամուծության ձևավորման փուլը կարող է տևել բավականին 
երկար և պարունակում է անորոշության տարր։ Սա կարող է համընկնել 
տնտեսական աճի վերականգնման փուլին։ Ուստի, կարծում ենք, որ 

                                                                 
1 Կազմվել է հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով Աբերնաթիի և Ութերբեքի 

(1978) աշխատությունը։ 
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տնտեսության վերականգնման փուլում պետք է խթանել նորամուծու-
թյան ձևավորումը։ 

2. Աճի փուլ։ Այս փուլում տեխնոլոգիան բավարար կերպով է ընկալ-
վում, և ընկերությունները կատարում են բազմաթիվ հայտնագործու-
թյուններ, ուստի արտադրողականությունը աճում է։ Սա ամենապատշաճ 
և հարմար փուլն է նորամուծական գաղափարը առևտրայնացնելու 
համար, քանի որ այստեղ բնութագրական են ցածր անորոշությունը և 
բարձր հնարավորությունները։ Այս փուլը համընկնում է տնտեսական 
աճի ընդլայնման փուլին։ Ուստի, գտնում ենք որ այս փուլում կարելի է 
ամենամեծ օգուտը քաղել նորամուծություններից երկարաժամկետ 
կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար, քանի որ անորոշություն-
ները ապագայի նկատմամբ փոքր են։ 

3. Հասունացման փուլ։ Սա այն փուլն է, երբ տեխնոլոգիան դառնում 
է ամբողջովին ընկալելի և հասուն։ Այստեղ արդեն դժվարանում է նորա-
մուծությամբ զբաղվելը, ուստի արտադրողականության աճի տեմպը 
աստիճանաբար նվազում է։ Հասունացման փուլին բնորոշ են ցածր հնա-
րավորությունները, քանի որ տեխնոլոգիան հասել է իր արտադրողակա-
նության սահմանագծին, և դժվարանում է դրա կատարելագործումը։ Այս 
փուլը մենք նույնացնում ենք տնտեսական աճի գերտաքացման փուլին 
կամ գագաթնակետին։ Այստեղ կառավարությունը կարող է որոշակիորեն 
զսպել նորամուծական գործունեությունը տնտեսական կտրուկ անկումից 
խուսափելու, ինչպես նաև նորամուծության դրական ազդեցությունները 
համեմատաբար երկար պահպանելու համար։ 

    
ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ    

Այսպիսով՝ եթե երկիրը որդեգրում է այնպիսի նորամուծություն, որը 
գտնվում է իր աճի փուլում, ապա կարելի է մեծ օգուտ քաղել նրանից, և 
ավելի դյուրին կդառնա նորամուծական գործունեությունը։ Վերջինս 
էական ազդեցություն ունի ամբողջ տնտեսակարգի վրա, հետևաբար 
ենթադրվում է, որ այն պետք է ունենա պետական աջակցություն։ Մեր 
կարծիքով նորամուծության արդյունավետ պետական կառավարումը 
կամ կարգավորումը պետք է ենթադրի արդյունավետ շարժում կենսա-
պարբերաշրջանի կորի վրայով նորամուծության և տնտեսական աճի 
փուլերին համապատասխան կառավարության խելամիտ քաղաքակա-
նության ընտրության միջոցով՝ հաշվի առնելով, թե հետազոտություն-
ների և մշակումների (R&D) ինչ ջանքեր ու ծախսեր են պահանջվում, և, 
իհարկե, հաշվի առնելով ռիսկերն ու անորոշությունը։ 
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Неопределенность в стадиях жизненного цикла инновацииНеопределенность в стадиях жизненного цикла инновацииНеопределенность в стадиях жизненного цикла инновацииНеопределенность в стадиях жизненного цикла инновации    
Цовинар КарапетянЦовинар КарапетянЦовинар КарапетянЦовинар Карапетян 

Сасун МинасянСасун МинасянСасун МинасянСасун Минасян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, неопреде-
ленность, экономический рост, производительность 

Инновационный процесс, независимо от типа инноваций, от начала 
до конца полон неопределенностей и рисков. Каждая инновация проходит 
этапы жизненного цикла, в которых неопределенность и возможности 
выражаются по-разному. В этой работе проводятся параллели между 
жизненным циклом инноваций и этапами экономического роста, пока-
зывая, что большие возможности от инноваций можно ожидать во время 
фазы роста, которая может совпадать с фазой роста делового цикла. Госу-
дарственное вмешательство в инновационную деятельность может вклю-
чать разработку политики, основанной на стадии делового цикла, с учетом 
элементов неопределенности и возможностей последнего. 

 
Uncertainty in the Stages of the Innovation LifecycleUncertainty in the Stages of the Innovation LifecycleUncertainty in the Stages of the Innovation LifecycleUncertainty in the Stages of the Innovation Lifecycle    

Tsovinar KarapetyanTsovinar KarapetyanTsovinar KarapetyanTsovinar Karapetyan    
Sasun MinasyanSasun MinasyanSasun MinasyanSasun Minasyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: innovations, innovation activity, uncertainty, economic 

growth, productivity 
The innovation process, regardless of the type of innovation, is full of 

uncertainties and risks from beginning to end. Every innovation goes through 
the stages of the lifecycle, in which uncertainty and opportunities are expressed 
in different ways. This work draws parallels between the innovation lifecycle 
and stages of economic growth, showing that high opportunities of innovation 
can be expected during the growth phase, which may coincide with the 
expansion phase of business cycle. State intervention in innovation activities 
may involve the development of policies based on the stage of the business 
cycle, taking into account the latter’s elements of uncertainty and opportunity. 
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Զբաղվածության մակարդակի վրա ազդողԶբաղվածության մակարդակի վրա ազդողԶբաղվածության մակարդակի վրա ազդողԶբաղվածության մակարդակի վրա ազդող    
գործոնները ՀՀ մարզերումգործոնները ՀՀ մարզերումգործոնները ՀՀ մարզերումգործոնները ՀՀ մարզերում    

Արինե Արինե Արինե Արինե Ստեփանյան Ստեփանյան Ստեփանյան Ստեփանյան     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. զբաղվածություն, ՀՆԱ, անվանական 
աշխատավարձ, ներդրումային զուտ հոսքեր, հասույթ, զբաղվածության 
ներդրում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Զբաղվածության մակարդակի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոն-

ներ՝ քաղաքական, տնտեսական, հանրային և հոգեբանական։ Այս գոր-
ծոնները, անշուշտ, որոշակիորեն տարբերվում են, երբ զբաղվածության 
հիմնահարցը դիտարկվում է երկու տարբեր հարթությունների վրա։ 
Խոսքը վերաբերում է զբաղվածության մակարդակին հանրապետության 
և, մասնավորապես, մարզերի կտրվածքով։ 

Շատ վերլուծություններ են արվել մարզերում զբաղվածության մա-
կարդակի վերաբերյալ, սակայն մեր հետազոտության շրջանակներում 
կփորձենք հարցին մոտենալ այլ կողմից։ Գործոններից յուրաքանչյուրի 
ընտրությունը կատարվել է նախ և առաջ տեսության և տրամաբանու-
թյան հիման վրա։ Մասնավորապես, բնական աճի գործոնի ընտրությունը 
բխում է այն պարզ ենթադրությունից, որ, օրինակ, չկա մարդ, չկա զբաղ-
վածություն։ Մյուս գործոնները, որոնք նույնպես հետաքրքրություն են 
ներկայացնում, մարզային ՀՆԱ-ն է և մեկ զբաղվածի հաշվով մարզային 
ՀՆԱ-ն: ՀՀ-ում տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող տնտես-
վարողների շրջանում քիչ չեն ժամկետանց կրեդիտորական պարտավո-
րությունները, որոնց նույնպես անդրադարձ է կատարվել: Հաջորդ գոր-
ծոնը, որը կարող է ազդեցություն ունենալ զբաղվածության մակարդակի 
վրա, ներդրումներն են, ինչպես նաև հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների հասույթի մակարդակը: 

    
Ակնարկային բնութագիրԱկնարկային բնութագիրԱկնարկային բնութագիրԱկնարկային բնութագիր    

ՀՀ տնտեսության զարգացման համար կարևոր գործոն է զբաղվածու-
թյան բարձր մակարդակի ապահովումը: ՀՀ աշխատանքի շուկայում 
առկա են մի շարք խնդիրներ` գործազրկության բարձր մակարդակ, 
թաքնված զբաղվածություն, աշխատաշուկայի և աշխատավարձերի ան-
հավասարաչափ բաշխվածություն` ըստ մարզերի և այլն: ՀՀ-ում զբաղ-
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վածության մակարդակի բարձրացման հիմնախնդիրների քննարկումն ու 
վերլուծությունը եղել և մնում են տեղական և արտասահմանյան տնտե-
սագետների ուշադրության կենտրոնում: 

Աշխատանքի շուկայի, այդ թվում` զբաղվածության խնդիրների 
քննարկման ու լուսաբանման գործում իրենց ներդրումն ունեն տնտեսա-
գիտական տարբեր դպրոցների հիմնադիրները: Սույն հոդվածի շրջա-
նակներում ուսումնասիրվել են տեսական և գործնական դիտարկում-
ների որոշ աղբյուրներ, համակողմանիորեն ուսումնասիրվել են զբաղվա-
ծության մակարդակի վրա ազդող գործոնները` ըստ մարզերի: Կատար-
ված հետազոտությունները հիմնված են տեսական և գործնական մոտե-
ցումների վրա: 

ՀՀ տասը մարզերի կտրվածքով կատարվել է հետազոտություն և 
տնտեսաչափական (էկոնոմետրիկ) կաղապարի (մոդելի) միջոցով կա-
տարվել է զբաղվածության ևներդրումների զուտ հոսքերի, առևտրային 
կազմակերպությունների ժամկետանց կրեդիտորական պարտավորու-
թյունների, միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ծավալների, 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հասույթի մակարդակների, 
բնական աճի ցուցանիշների միջև կախվածության ուսումնասիրություն: 
Հիմք ընդունելով հարաբերակցական վերլուծության արդյունքները և 
հետազոտության սկզբում դրված խնդիրը` կազմվել է ձգողական տնտե-
սաչափական կաղապար (գրավիտացիոն էկոնոմետիկ մոդել): Տնտեսա-
չափական կաղապարը նկարագրում է հանրային, տնտեսական փոխազ-
դեցությունները տարածական օբյեկտների (երկրներ, մարզեր, քաղաք-
ներ) միջև: Տարածաչափական կաղապարը կարող է գնահատվել տարա-
ծական և պանելային տվյալների միջոցով: Տարածաչափական կաղապար 
օգտագործող ժամանակակից հետազոտությունների մեծ մասում կիրառ-
վում են պանելային տվյալները, որոնց օգտագործումը հնարավորություն 
է ընձեռում հաշվի առնելու ժամանակի մեջ փոփոխականների միջև 
առկա փոխադարձ կապը: Ընդ որում, կաղապարի ընտրությունը որոշ-
վում է հետազոտության խնդիրներով, վերլուծվող տվյալների առանձ-
նահատկություններով և կաղապարի հիմքում ընկած տեսական հիմնա-
վորումներով: Ձգողական կաղապարը օգտագործվում է տնտեսության 
տարածաշրջանային և տարածական վերլուծության մեջ:  

Տարածաչափական կաղապարման և տնտեսական վերլուծության 
ընթացքում օգտագործվել են ժամանակային բնույթի վիճակագրական 
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տվյալներ՝ տարեկան, տարածական, տվյալներ մարզերի կտրվածքով և 
այլն: Որպես վիճակագրական տվյալների աղբյուր հանդիսացել են ՀՀ 
ազգային վիճակագրական կոմիտեի տվյալները, ինչպես նաև սույն հոդ-
վածի տեղեկատվության հիմք են եղել մասնագիտական գրականության 
արտերկրի աղբյուրները:  

 
Հեռազոտության մեթոդաբանությունըՀեռազոտության մեթոդաբանությունըՀեռազոտության մեթոդաբանությունըՀեռազոտության մեթոդաբանությունը    

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են համեմատության, չափ-
ման, վերլուծության, համադրության, մաթեմատիկական և տնտեսաչա-
փական կաղապարման մեթոդներ: ՀՀ մարզերի ցուցանիշների ազդեցու-
թյունը զբաղվածության մակարդակի վրա գնահատելու նպատակով 
կատարվել է տնտեսաչափական վերլուծություն: Օգտագործվել են ՀՀ 
Ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված տվյալների 
բազան (2017-2018 թթ. տարեկան մարզային տվյալները): Գնահատումն 
իրականացվել է փոքրագույն քառակուսիների եղանակով: Ընտրված ցու-
ցանիշների միջև առկա կապերը բացահայտելու համար իրականացվել է 
հարաբերակցական վերլուծություն։ Դիտարկված փոփոխականները 
հանդես են եկել հետևյալ կարճ անվանում-հապավումներով․ զբաղվա-
ծության մակարդակ՝ ER, բնական աճ՝ NG, ՀՆԱ և ՀՆԱ 1 զբաղվածի 
հաշվով՝ համապատասխանաբար GDP և GDPPW, միջին ամսական ան-
վանական աշխատավարձ՝ NW, առևտրային կազմակերպությունների 
ժամկետանց կրեդիտորական պարտավորությունները՝ debt, ներդրում-
ների զուտ հոսքերը՝ INV, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 
հասույթը՝ HP: Հիմք ընդունելով հարաբերակցական վերլուծության արդ-
յունքները և հետազոտության սկզբում դրված խնդիրը` կազմվել է ձգողա-
կան տնտեսաչափական կաղապար: Կատարվել է հարաբերկցական վեր-
լուծություն, որը հնարավորություն է տվել բացահայտելու փոփոխական-
ների միջև կապերը: Կաղապար ներառված գործոններից յուրաքանչյուրի 
կապը կախյալ փոփոխականի հետ, ըստ հարաբերակցական վերլուծու-
թյան արդյունքների, բարձր է։ Աքայկեի (AIK- Akaike information criterion) 
և Շվարցի (SIC- Schwarz information criterion) տեղեկատվական չափանիշ-
ների հիման վրա ընտրվել են լավագույն կաղապարները: Կաղապարում 
բացատրող փոփոխականների ընդհանուր ազդեցությունը կախյալ 
փոփոխականի վրա վիճակագրորեն նշանակալի է (Prob(F-statistics)<0,05): 

 Բացի այդ` ընտրված գործոնների միջև առկա կապերը թույլ են, 
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ինչը ենթադրում է, որ կաղապարում բազմահամագծության (մուլտիկոլի-
նարության) երևույթը [2, 73-76] բացառված է։ Կաղապարում որակի գնա-
հատման համար օգտագործվել է ճշգրտված դետերմինացիայի գոր-
ծակիցը՝ dուղղ.- , վարկածների ստուգման համար ՝F, Durbin –Watson վիճա-
կագիրները: 

ՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծություն    

Համաձայն ԱՎԿ-ի հրապարակած տվյալների` 2018 թ. զբաղվածու-
թյան առավելագույն մակարդակն արձանագրվել է Գեղարքունիքի և 
Արմավիրի մարզերում՝ 60,8 %: Գեղարքունիքի մարզի պարագայում 2018 
թ.-ին 2017-ի համեմատ զբաղվածությունը աճել է 10,4 տոկոսային կետով, 
իսկ Արմավիրի պարագայում ընդամենը 2 տոկոսային կետով: 2018 թ.-ին 
զբաղվածության մակարդակի առավելագույն ցուցանիշով երկրորդ հորի-
զոնականում է հայտնվել Սյունիքի մարզը՝ 59 %, իսկ երրորդում՝ Արագա-
ծոտնի մարզը՝ 56,4 % մակարդակներով։ Նկատենք, որ 2017-ի համեմատ 
2018-ին Սյունիքի մարզում զբաղվածության մակարդակը աճել է 1,2 
տոկոսային կետով, մինչդեռ Արագածոտնի մարզում նվազել է 2,3 
տոկոսային կետով։ 2018-ին զբաղվածության մակարդակի նվազագույն 
ցուցանիշը արձանագրվել է Տավուշում՝ 36,1 %։ Նրան հաջորդում են 
Լոռու և Շիրակի մարզերը` համապատասխանաբար 38,4 % և 38,7% 
ցուցանիշներով [6]։ 

Մարզերի կտրվածքով, որքան թույլ է տվել վիճակագրությունը, 
դիտարկվել են մարզերում բնական աճի ցուցանիշը, մարզերի ՀՆԱ-ի 
2017 թ.-ի մակարդակը, 1 զբաղվածի հաշվով մարզային ՀՆԱ-ն 2017 թ.-ին, 
միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, առևտրային կազմակեր-
պությունների ժամկետանց կրեդիտորական պարտավորությունների 
ծավալը, ներդրումների զուտ հոսքերը և հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների հասույթի ծավալները։ 

Հետևաբար բնական աճի գործոնը էական է, որի դինամիկան, ըստ 
մարզերի, 2018 թ.-ին եղել է հետևյալը․ 

Համաձայն ՎԿ տվյալների՝ 2018 թ.-ին հազար մարդու հաշվով բնա-
կան աճի առավելագույն ցուցանիշով առաջին երեք հորիզոնականները 
զբաղեցրած մարզերն են Արարատը՝ 4,2, Գեղարքունքը՝ 4,1, Կոտայքը՝ 3,7 
մակարդակներով։ Դժվարին կացության մեջ է Լոռու մարզը, որտեղ 
բնական աճը հազար մարդու հաշվով բացասական է և 2018 թ.-ին եղել է -
0,4 մակարդակում։ 
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Հաջորդ գործոնը մարզային ՀՆԱ-ն է` 2017 թ.-ի դրությամբ [7]։ 
Նկատենք, որ դեռևս 2018 թ.-ի տվյալները հարապարակված չեն։ Սակայն 
այստեղ առկա է հետևյալ հանգամանքը․ բազմաթիվ փոփոխականներ 
ազդում են մի փոքր ուշացումով։ Հետևաբար բնական է, որ 2017 թ.-ի մար-
զային ՀՆԱ-ն կարող է ազդեցություն ունենալ 2018 թ.-ի` մարզի զբաղվա-
ծության մակարդակի վրա։  

Առավելագույն մարզային ՀՆԱ 2017 թ.-ին արձանագրվել է Արա-
րատի մարզում՝ 381,659․4 մլն դրամ։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնական-
ները զբաղեցնում են համապատասխանաբար Կոտայքի (346,843 մլն 
դրամ) և Արմավիրի (340,603․5 մլն դրամ) մարզերը։ ՀՆԱ-ի նվազագույն 
մակարդակը արձանագրվել է Վայոց ձորի մարզում՝ 94,635․8 մլն դրամ։ 

Հետաքրքիր ցուցանիշ է նաև 1 զբաղվածի հաշվով մարզային ՀՆԱ-ն 
2017 թ.-ի դրությամբ [7]: Պարզվում է՝ 2017 թ.-ին 1 զբաղվածի հաշվով 
առավելագույն ՀՆԱ-ն արձանագրվել է Սյունիքում՝ 6,758.831 դրամ։ 
Հաջորդ տեղում է Վայոց Ձորը՝ 4,903.409 դրամ ցուցանիշով։ Նվազագույն 
մակարդակը արձանագրվել է Տավուշի մարզում՝ 2,387.457 դրամ։ 

ՀՀ տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող-
ների շրջանում քիչ չեն ժամկետանց կրեդիտորական պարտավորություն-
ները։ Ինչպիսի՞ն է իրավիճակը մարզերում։ 2018 թ.-ին ժամկետանց կրե-
դիտորական պարտավորություններ [7] առկա են միայն չորս մարզի՝ 
Կոտայք, Արմավիր, Արարատ և Սյունիք, առևտրային կազմակերպու-
թյուններում։ 

Առավելագույն մակարդակն արձանագրվել է Կոտայքում և կազմել 
124 մլն դրամ, իսկ նվազագույնը՝ Սյունիքում՝ 2 մլն դրամ։ 

Հաջորդ գործոնը, որը կարող է ազդեցություն ունենալ զբաղվածու-
թյան վրա, ներդրումների մակարդակն է։ Մարզային կտրվածքով 
դիտարկվել է ներդրումների զուտ հոսքի ցուցանիշը 2018 թ.-ի դրությամբ: 

Նկատենք, որ 2018 թ.-ին Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի 
մասով ներդումների զուտ հոսքը կազմել է 0 դրամ։ Ներդրումների զուտ 
հոսքերի դրական առավելագույն մակարդակը 2018 թ.-ին գրանցվել է 
Կոտայքի մարզում՝ 541 մլն դրամ, իսկ դրական նվազագույն մակարդակը՝ 
Շիրակում՝ 3,3 մլն դրամ։ Բացասական մակարդակներ արձանագրվել են 
Սյունիքում՝ -37,556․2 մլն դրամ, Արմավիրում՝  -1,980․3 մլն դրամ։ 

Մարզերի տնտեսության վրա զգալի ազդեցություն է ունենում զբո-
սաշրջությունը, որի շնորհիվ զգալի ֆինանսական միջոցներ են կուտա-
կում մարզերի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները, ինչի շնորհիվ 



 
– 222 – 

ընդլայնվում է հյուրանոցային գործարարությունը և բարձրանում զբաղ-
վածության մակարդակը։  

Համաձայն ՎԿ տվյալների՝ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ-
ների հասույթի առավելագույն ծավալը արձանագրվել է Կոտայքի մար-
զում՝ 2,977.4 մլն դրամ։ Այս մակարդակով մարզը խիստ առանձնանում է 
մյուս մարզերից։ Օրինակ` Կոտայքի մարզի հյուրանոցային տնտեսու-
թյան օբյեկտների հասույթի մակարդակը գերազանցում է Վայոց Ձորի 
օբյեկտների մակարադակին մոտ 69 անգամ, իսկ Տավուշի մարզի 
օբյեկտների հասույթի մակարդակին՝ մոտ 3 անգամ։ 

Ինչպես նկատեցինք, զբաղվածության առավելագույն մակարդակը 
2018 թ.-ին արձանագրվել է Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերում։ Մեր 
հիմնական խնդիրն է լինելու ուսումնասիրել, թե առավելագույն զբաղվա-
ծության մակարդակ արձանագրած մարզի և մյուս մարզերի միջև առկա 
զբաղվածության մակարդակի տարբերությունների փոփոխության վրա 
ինչպես են ազդում առավելագույն զբաղվածության մակարդակ ունեցող 
մարզի և մյուս մարզերի համապատասխան գործոնների տարբերություն-
ները։ Ենթադրենք` ցանկանում ենք պարզել, թե միջինում առավելագույն 
զբաղվածության մակարդակ արձանագրած մարզի և մյուս մարզերի 
զբաղվածության մակարդակների տարբերությունը ո՛ր գործոնների հաշ-
վին է փոքրանում կամ ո՛ր գործոնների հաշվին է աճում։ Ե՛վ Գեղարքու-
նիքում, և՛ Արմավիրի մարզում 2018 թ.-ին արձանագրվել է առավելագույն 
զբաղվածության մակարդակ։ Գեղարքունիքի մարզի պարագայում 2017 
թ.-ի համեմատ զբաղվածության մակարդակը 2018 թ.-ին աճել է 10 տոկո-
սային կետով, իսկ Արմավիրի մարզի դեպքում՝ 2 տոկոսային կետով։ 
Հետևաբար մեր ընտրությունը կանգնել է Գեղարքունիքի մարզի վրա, որի 
շնորհիվ ստացել ենք կախյալ փոփոխականը, որը ներկայացնում է 
Գեղարքունիքի և մյուս մարզերում արձանագրված զբաղվածության 
մակարդակների տարբերությունը։ Այսպիսով մեր խնդիրը է՛լ ավելի է 
նեղանում, և մենք փորձելու ենք հասկանալ` այս տարբերության վրա 
ինչպես են ազդում վերը դիտարկված գործոնները` վերստին դիտարկ-
ված նույն տրամաբանությամբ։ Օրինակ` ոչ թե դիտարկելու ենք պարզա-
պես մարզային ՀՆԱ-ի գործոնի, այլև Գեղարքունիքի և մյուս մազրերի 
ՀՆԱ-ների տարբերությունը, ազդեցությունը։ 

Գլխավոր կամ կախյալ և անկախ փոփոխականների ցուցանիշներին 
կարող ենք ծանոթանալ ստորև բերված աղյուսակում․ 
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ԱրագածոտնԱրագածոտնԱրագածոտնԱրագածոտն 4.4 1.4 49,012.7 -674,023 3,571 0 -35.1 168.0 
ԱրարատԱրարատԱրարատԱրարատ 7.1 -0.1 -157,417.5 -411,879 -15,500 -15.6 -362.3 202.1 
ԱրմավիրԱրմավիրԱրմավիրԱրմավիր 0 0.6 -116,361.6 35,254 -19,159 -11.3 1,980.3 231.1 

ԼոռիԼոռիԼոռիԼոռի 22.4 4.5 -52,689.2 69,198 -4,990 0 -47.4 -49.5 
ԿոտայքԿոտայքԿոտայքԿոտայք 19.3 0.4 -122,601.1 -1,270,4 -23,524 -124.4 -540.7 2,703.2 
ՇՇՇՇիրակիրակիրակիրակ 22.1 1.8 -13,759.2 -230,173 2,022 0 -3.3 -126.3 
ՍյունիքՍյունիքՍյունիքՍյունիք 1.8 2.2 -110,996.1 -3,819,9 -125,468 -2.4 37,556.2 -355.2 

ՎայոցՎայոցՎայոցՎայոց    ՁորՁորՁորՁոր 16.8 1.2 129,606.1 -1,964,5 -9,147 0 0 -426.3 
ՏավուշՏավուշՏավուշՏավուշ 24.7 3.9 105,585.3 551,493 -6,203 0 -446.3 -816.3 

    
1-ին աղյուսակից նկատում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզում արձա-

նագրված զբաղվածության մակարդակի և մյուս մարզերի զբաղվածու-
թյան մակարդակների տարբերության առավելագույն մակարդակը 

                                                                 
1 Աղյուսակը կազմել է սույն հոդվածի հեղինակ ԱՎԿ-ի հրապարակած տվյալ-

ների հիման վրա: 
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2018 թ.-ին դիտվել է Տավուշում՝ 24,7 %։ Նվազագույն տարբերությունը 
հաստատվել է Սյունիքի մարզի մասով՝ 1,8 %:    

Ուսումնասիրենք վերը նկարագրված տարբերության վրա ազդող 
առաջին գործոնը, որը ներկայացնում է Գեղարքունիքի և մյուս մարզերի 
տարբերությունը` ըստ բնական աճի ցուցանիշի․ 

Ամենամեծ տարբերությունը նկատվել է Լոռու՝ 4,5, և Տավուշի՝ 3,9, 
մարզերի մասով։ Նվազագույն տարբերություն առկա է Կոտայքի մարզի 
մասով` 0,4 մակարդակով։ Բացասական տարբերություն առկա է Արա-
րատի մասով՝ -0,1 ցուցանիշով։ 

Մյուս գործոնը Գեղարքունիքի և մյուս մարզերի տարբերությունն է` 
ըստ մարզային ՀՆԱ-ի և 1 զբաղվածին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի մեծություն-
ների։  

Գեղարքունիքի մարզը 2018 թ.-ին ՀՆԱ-ի մակարդակով առաջ է 
միայն Տավուշից 105,585․3 մլն դրամով և Արագածոտնից՝ 49,012․7 մլն 
դրամով։ 1 զբաղվածի հաշվով ՀՆԱ-ի ցուցանիշի պարագայում Գեղար-
քունիքի մարզը առաջ է Տավուշից 551,493 դրամով, Լոռու մարզից՝ 69,198 
դրամով և Արմավիրից՝ 35,254 դրամով։ 

Հաջորդ գործոնը միջին ամսական անվանական աշխատավարձերի 
տարբերությունն է Գեղարքունիքի և մյուս մարզերի միջև: 

1-ին աղյուսակից պարզ է դառնում, որ Գեղարքունիքի և մյուս 
մարզերի անվանական աշխատավարձերի տարբերությունը դրական է 
միայն Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի դեպքում և կազմում է համա-
պատասխանաբար 2,022 և 3,571 դրամ։ Մյուս մարզերի պարագայում 
տարբերությունը բացասական է։ Ընդ որում Գեղարքունիքի և Սյունիքի 
մարզերի միջև աշխատավարձերի տարբերությունը կազմում է -125,468 
դրամ։ 

Հաջորդ գործոնը Գեղարքունիքի և մյուս մարզերում առևտրային 
կազմակերպությունների ժամկետանց կրեդիտորական պարտավորու-
թյունների տարբերությունն է, որը ներկայացված է ստորև: 

Հիմնականում մարզերի զգալի մասոււմ այս տարբերությունը զրո է։ 
Բացասական ամենազգալի տարբերությունը Կոտայքի մարզում է՝ -124,4 
մլն դրամ։ 

Մյուս երկու գործոնները վերաբերում են Գեղարքունիքի և մյուս 
մարզերի միջև առկա տարբերությանը` ըստ ներդրումների զուտ 
հոսքերի և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հասույթի: 

Ներդրումների զուտ հոսքի դրական տարբերություն առկա է միայն 
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Սյունիքի և Արմավիրի մարզի մասով՝ համապատասխանաբար 37,556․2 
և 1,980.2 մլն դրամ ցուցանիշներով։ Հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտենրի հասույթի մասով Գեղարքունիքի մարզը առաջ է Արմավիրից 
231,1 մլն դրամով, Արարատից՝ 202,1 մլն դրամով, Արագածոտնից՝ 168 մլն 
դրամով։ 

Վերը նկարագրված ցուցանիշների միջև առկա կապերը բացահայ-
տելու համար իրականացվել է հարաբերակցական վերլուծություն։ Վեր-
ջինիս աղյուսակում վերը դիտարկված փոփոխականները հանդես են 
եկել հետևյալ կարճ անվանում-հապավումներով․ զբաղվածության մա-
կարդակ՝ ER, բնական աճ՝ NG, ՀՆԱ և ՀՆԱ 1 զբաղվածի հաշվով՝ համա-
պատասխանաբար GDP և GDPPW, միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձ՝ NW, առևտրային կազմակերպությունների ժամկետանց 
կրեդիտորական պարտավորությունները՝ debt, ներդրումների զուտ 
հոսքերը՝ INV, և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հասույթը՝ 
HP: Հարաբերակցական վերլուծության արդյունքները բերված են աղյու-
սակում (տե՛ս աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 2222 
Հարաբերակցական վերլուծությանՀարաբերակցական վերլուծությանՀարաբերակցական վերլուծությանՀարաբերակցական վերլուծության    [1, 54[1, 54[1, 54[1, 54----66]66]66]66]    արդյուքներըարդյուքներըարդյուքներըարդյուքները 

 ERERERER    GDPGDPGDPGDP    GD PPWGD PPWGD PPWGD PPW    HPHPHPHP    INVINVINVINV    NGNGNGNG    NWNWNWNW    DEBTDEBTDEBTDEBT    

ERERERER    1        

GDPGDPGDPGDP    0.44 1       
GD GD GD GD 
PPWPPWPPWPPW    

0.39 0.14 1      

HPHPHPHP    -0.43 0.08 0.17 1     

INVINVINVINV    -0.47 -0.29 -0.82 0.06 1    

NGNGNGNG    0.53 0.41 0.21 0.10 0.09 1   

NWNWNWNW    0.47 0.41 0.83 0.08 -0.97 0.01 1  

DEBTDEBTDEBTDEBT    -0.15 0.42 0.09 0.89 0.15 0.42 0.02 1 

 
Հիմք ընդունելով հարաբերակցական վերլուծության արդյունքները և 

հետազոտության սկզբում դրված խնդիրը` կազմվել է ձգողական տնտե-
սաչափական կաղապար, որը կարելի է տալ հետևյալ հատկացմամբ. jd� = kg + k& ∙ �m� + k- ∙ �n� + ko ∙ pq� + r�, 
որտեղ jd� −ն Գեղարքունիքի և i-րդ մարզի զբաղվածության մակարդակ-
ների տարբերությունն է 2018 թ.-ի դրությամբ, �m� −ն Գեղարքունիքի և i-րդ մարզի միջին ամսական անվանական 
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աշխատավարձի ծավալների տարբերությունն է 2018 թ.-ի դրությամբ, �n� −ն Գեղարքունիքի և i-րդ մարզի բնական աճի ցուցանիշների 
տարբերությունն է 2018 թ.-ի դրությամբ, pq� −ն Գեղարքունիքի և i-րդ մարզի հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների հասույթի մակարդակների տարբերությունն է 2018 թ.-ի 
դրությամբ, kg, k&,⋯ , ko −ն կաղապարի անհայտ հարաչափերն են, r� −ն i-րդ դիտման դեպքում կաղապարի պատահական սխալն է, 

i-ն մարզի համարն է։ 
Կաղապար ներառված գործոններից յուրաքանչյուրի կապը կախյալ 

փոփոխականի հետ, ըստ հարաբերակցական վերլուծության արդյունք-
ների, բարձր է 40-ից։ Բացի այդ` ընտրված գործոնների միջև առկա կա-
պերը թույլ են, ինչը ենթադրում է, որ մոդելում բազմահամագծության 
երևույթը [2, 73-76] բացառված է։ Այսպիսով` գնահատենք տնտեսաչա-
փական կաղպարը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով [4, 10]: 
Հաշվի առնելով վերն ասված առանձնահատկությունները` կստանանք 
հետևյալ արդյուքները․ 

Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3Աղյուսակ 3    
Տնտեսաչափական կաղապարի գնահատման արդյուՏնտեսաչափական կաղապարի գնահատման արդյուՏնտեսաչափական կաղապարի գնահատման արդյուՏնտեսաչափական կաղապարի գնահատման արդյունքներընքներընքներընքները 

Dependent Variable: ERDependent Variable: ERDependent Variable: ERDependent Variable: ER 
Method: Least SquaresMethod: Least SquaresMethod: Least SquaresMethod: Least Squares 
Sample: 1 9Sample: 1 9Sample: 1 9Sample: 1 9 
Included observations: 9Included observations: 9Included observations: 9Included observations: 9 
White heteroskedasticityWhite heteroskedasticityWhite heteroskedasticityWhite heteroskedasticity----consistent standard errors & covarianceconsistent standard errors & covarianceconsistent standard errors & covarianceconsistent standard errors & covariance 

VariableVariableVariableVariable    CoefficentCoefficentCoefficentCoefficent    Std. ErrorStd. ErrorStd. ErrorStd. Error    tttt----StatisticStatisticStatisticStatistic    ProbProbProbProb    

NWNWNWNW    
NGNGNGNG    
HPHPHPHP    
CCCC    

0.0001 
3.65 
-0.01 
7.05 

0.00003 
0.7746 
0.0015 
4.0138    

4.65 
4.71 
-3.75    
1.76 

0.0056 
0.0053 
0.0133 
0.1394 

RRRR----squared Adjusted Rsquared Adjusted Rsquared Adjusted Rsquared Adjusted R----
squaredsquaredsquaredsquared 
S.E. of regressionS.E. of regressionS.E. of regressionS.E. of regression 
Sum squared residSum squared residSum squared residSum squared resid 
Log likelihoodLog likelihoodLog likelihoodLog likelihood 
FFFF----statisticstatisticstatisticstatistic 
Prob(FProb(FProb(FProb(F----statistic)statistic)statistic)statistic) 
Prob(Wald FProb(Wald FProb(Wald FProb(Wald F----statistic)statistic)statistic)statistic) 

0.78 
0.64 
5.87 
172.11 
-26.05 
5.74 
0.04 
0.0015 

Mean dependent Mean dependent Mean dependent Mean dependent varvarvarvar 
S.D. dependent varS.D. dependent varS.D. dependent varS.D. dependent var 
Akaike info criterionAkaike info criterionAkaike info criterionAkaike info criterion 
Schwarz criterionSchwarz criterionSchwarz criterionSchwarz criterion 
HannanHannanHannanHannan----Quinn criterQuinn criterQuinn criterQuinn criter    
DurbinDurbinDurbinDurbin----Watson stat.Watson stat.Watson stat.Watson stat. 
Wald FWald FWald FWald F----statisticstatisticstatisticstatistic 
 

13.18 
9.78 
6.68 
6.77 
6.49 
2.26 
28.18 
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 jdst = 7.1v(g.&owx) + 0.0001yz{z|(g.gg}~) ∙ �m� + 3.65�(g.gg}o) ∙ �n� − 0.001y{|(g.g&oo) ∙ pq� , 	dուղղ․- = 0.64, �m
= 2.26    

որտեղ jdst −ն i-րդ դիտման դեպքում կաղապարի կախյալ փոփոխականի 
գնահատված արժեքն է։ Գործակիցների տակ՝ փակագծերում, գրված են 
նրանց նշանակալիության մակարդակները։ Նկատենք, որ գնահատված 
կաղապարում Դետերմինացիայի գործակիցը [5, 31]՝ dուղղ․- = 0.64, 
ավտոկորելյացիա [3] չկա, իսկ կաղապարի բոլոր գործակիցները նշանա-
կալի են` բացի ազատ անդամից։ 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Մարզերի կտրվածքով, որքան թույլ է տվել մեր վիճակագրությունը, 
դիտարկվել են մարզերում բնական աճի ցուցանիշը, մարզերի ՀՆԱ-ի՝ 
2017 թ.-ի մակարդակը, մեկ զբաղվածի հաշվով մարզային ՀՆԱ-ն 2017 թ.-
ին, միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, առևտրային կազմա-
կերպությունների ժամկետանց կրեդիտորական պարտավորությունների 
ծավալը, ներդրումների զուտ հոսքերը և հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների հասույթի ծավալները։ Զբաղվածության առավելագույն 
մակարդակը 2018 թ.-ին արձանագրվել է Գեղարքունիքի և Արմավիրի 
մարզում։ Մեր հիմնական խնդիրն էր ուսումնասիրել, թե առավելագույն 
զբաղվածության մակարդակ արձանագրած մարզի և մյուս մարզերի միջև 
առկա զբաղվածության մակարդակի տարբերությունների փոփոխության 
վրա ինչպես են ազդում առավելագույն զբաղվածության մակարդակ 
ունեցող մարզի և մյուս մարզերի համապատասխան գործոնների տարբե-
րությունները։ 

Հաշվի առնելով կաղապարի որակական բարձր հատկանիշները՝ 
կարող ենք կատարել հետևյալ եզրակացությունները․ 

▪ Գեղարքունիքի մարզի և մյուս մարզերի միջին ամսական անվա-
նական աշխատավարձի մակարդակների տարբերության աճը` 
1000 դրամով, հանգեցնում է այլ հավասար պայմաններում 
Գեղարքունիքի մարզի և մյուս մարզերի զբաղվածության մակար-
դակների տարբերության աճի` միջինում 0,1 տոկոսային կետով։ 

▪ Ազդեցիկ գործոն է Գեղարքունիքի և մյուս մարզերի բնական աճի 
մակարդակների տարբերությունը, որի 1 տոկոսային կետով աճը 
այլ հավասար պայմաններում հանգեցնում է Գեղարքունիքի 
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մարզի և մյուս մարզերի զբաղվածության մակարդակների տարբե-
րության աճի` միջինում 3,7 տոկոսային կետով։ 

▪ Գեղարքունիքի և մյուս մարզերի հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտների հասույթի մակարդակների տարբերության` 1000 դրա-
մով աճը այլ հավասար պայմաններում կհանգեցնի Գեղարքունիքի 
մարզի և մյուս մարզերի զբաղվածության մակարդակների տարբե-
րության կրճատման` միջինում 1 տոկոսային կետով։ 
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: занятость, ВВП, номинальная заработная плата, 
чистые инвестиционные потоки, доход, обеспечение занятости 

Одной из основных проблем, стоящих перед нынешними властями 
Армении, является проблема занятости, а методы, модели и подходы к ее 
решению разнообразны. Ситуация обостряется во время различных 
кризисов, когда массово сокращаются рабочие места. Проблемы обеспе-
чения занятости особенно актуальны в регионах, где любой этап 
сокращения рабочих мест приводит к оттоку населения из регионов, что 
еще более опасно для воюющей страны.Заметим, что при расчёте уровня 
занятости на 2018 г. имело место изменение методологии; а в настоящее 
время уровень занятости рассчитывается как число занятых по отношению 
к трудовым ресурсам. Следовательно, мы рассчитали уровень занятости в 
каждом регионе на основе методологии 2018 года, в результате чего 
данные 2017 и 2018 годов стали сопоставимыми. 
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Key Key Key Key FFFFactors Affecting the Employment Rate actors Affecting the Employment Rate actors Affecting the Employment Rate actors Affecting the Employment Rate     
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Arine StepanyaArine StepanyaArine StepanyaArine Stepanyannnn    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: employment, GDP, nominal salary, net investment flows, 
income, generate employment 

Оne of the major issues the present-day authorities of Armenia are facing 
today is the issue of employment, and the methods, models, and approaches to 
solving it are diversified.Under the impact of various crises the situation gets 
even further aggravated by the mass reduction of jobs. 

The problems of the employment level are especially urgent in the regions, 
as any phase of unemployment results in the migration of the population 
which, in fact, is too unsafe for a country at warfare. Note that in calculating 
the employment rate for 2018, there was a change in the methodology; and 
currently the employment rate is calculated as the number of people employed 
relative to the labor force. Consequently, we calculated the employment rate in 
each region based on the 2018 methodology, as a result of which the 2017 and 
2018 data became comparable. 
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Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց 
ազդեցությունը հոգեազդեցությունը հոգեազդեցությունը հոգեազդեցությունը հոգեշտկմանշտկմանշտկմանշտկման    գոգոգոգործընթացի վրա րծընթացի վրա րծընթացի վրա րծընթացի վրա     

Նունե  Կոստանդյան Նունե  Կոստանդյան Նունե  Կոստանդյան Նունե  Կոստանդյան     
    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հոգեշտկում, հոգեկան տառապանք, հոգեբա-

նական խորհրդատվություն, դրդապատճառների խումբ, դրական դրդա-
պատճառ, տեսական գիտելիքներ, հոգեշտկման գործընթացի արդյունա-
վետություն  

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հոգեշտկումը խորհրդատվական աշխատանքում կիրառվող ամենա-
արդյունավետ միջոցն է, որը մարդուն հոգեբանորեն ազատ է դարձնում 
իր վրա ազդող զանազան արտաքին և ներքին ազդեցություններից: Այն 
մարդուն ազատում է իրեն հուզող խնդիներից, հոգեկան տառապանք-
ներից, սովորեցնում է դիմագրավել և հնարավորինս չեզոքացնել միջա-
վայրի բացասական ներգործությունները: Մասնագետների գնահատմամբ 
մարդը հոգեբանորեն ազատ է այնքանով, որքանով գիտակցում և մասամբ 
կառավարում է անգիտակցական դրդապատճառները: Եթե մարդու վար-
քագիծն իրականանում է հարկադրաբար, անբացատրելի և անորոշ 
մղումներով, ապա նա դառնում է ամենակախյալ մարդը, որը անազատ է 
իր ընտրության, սեփական որոշումներ, վճիռներ կայացնելու հարցում: 
Հետևաբար խորհրդատվական աշխատանքի արդյունավետությունը 
ապահովում է հոգեշտկման գործընթացի` մասնագիտորեն գրագետ կազ-
մակերպումը, որի հիմքերը դրվում են ավելի վաղ, քան խորհրդատուի և 
այցելուի հանդիպումը: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր գործընթացից առա-
վել կարևոր է դրական դրդապատճառի ապահովումը [2, 285-300]:  

Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք խորհրդատու հոգեբանի և 
այցելուի դրդապատճառների ձևավորմանը:  

    
Խորհրդատուի դրդապատճառի խմբերըԽորհրդատուի դրդապատճառի խմբերըԽորհրդատուի դրդապատճառի խմբերըԽորհրդատուի դրդապատճառի խմբերը    

Հ. Ամիրյանն առանձնացնում է խորհրդատուի դրդապատճառների 
հինգ խումբ .  

▪ բարոյաէթիկական, 
▪ ուսումնական, 
▪ անգիտակցական բնույթ կրող, 
▪ ցուցադրական բնույթ կրող, 
▪ բուն մասնագիտական [1, 90-92]: 
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Բարոյաէթիկական դրդապատճառների առկայության դեպքում 
խորհրդատու հոգեբանը ներքին տրամադրվածություն ունի սկսելու և 
արդյունավետ ավարտելու հոգեշտկման գործընթացը: Այս դեպքում կա 
ներքին մղում` օգնելու անելանելի վիճակում հայտնված մարդուն, 
մեղմացնելու նրա տառապանքները: Կարելի է ասել` բարոյաէթիկական 
դրդապատճառները հոգեշտկման գործընթացի ամենակարևոր բաղադ-
րիչն են:  

Ուսումնական դրդապատճառներն ապահովում են խորհրդատու 
հոգեբանի մասնագիտական պատրաստվածությունը: Սա վերջինիս` 
որպես մասնագետի կայացումն է, տեսական գիտելիքների ապահովումն 
է: Պատրաստված և հարուստ տեսական գիտելիքներ ունեցող խորհրդա-
տուն իր կիրառական գործունեության ընթացքում առավել հազվադեպ է 
սխալվում:  

Դրդապատճառների երրորդ խումբը պայմանականորեն անվանել են 
անգիտակցական: Այս դեպքում խորհրդատու հոգեբանը առավել հաճախ 
անգիտակցորեն փորձում է իր սեփական խնդիրները լուծել այցելուի 
հաշվին: Տվյալ դեպքում ակնհայտորեն խորհրդատու հոգեբանն ինքը 
խնդիր ունի, և, երբ այցելուն բարձրաձայնում է իր խնդիրը, հոգեբանն 
ակամայից իր խնդիրը վերաձևում է այցելուի խնդրին: Պատահական չէ, 
որ խորհրդատու հոգեբանի` մասնագիտական վարքականոնի տեսանկ-
յունից նրա առաջ պահանջ է դրվում հրաժարվել բոլոր այն խորհրդատ-
վություններից, որոնց լուծմանը նա պատրաստ չէ, քանի որ նմանատիպ 
խնդիր ունի հենց հոգեբանը: Այս դեպքում այցելուն ինքն է դառնում 
միջոց խորհրդատուի խնդիրները լուծելու համար: Խորհրդատու հոգե-
բանի համար սեփական խնդիրները լուծելու լավագույն ճանապարհը այլ 
խորհրդատուի ծառայություններից օգտվելն է: Այս խմբի դրդապատճառ-
ների առկայությունը խիստ բնական է, քանի որ խորհրդատուն ևս կարող 
է ունենալ խնդիրներ, որոնց լուծման համար ինքը ստիպված դիմի իր 
գործընկերոջը:  

Ցուցադրական բնույթ կրող դրդապատճառների խմբի առկայության 
դեպքում հոգեշտկումը միջոց է, որի օգնությամբ խորհրդատուն ձգտում է 
ինքնահաստատվել և արժևորել իր անձը: Այս դեպքում բավարարվում են 
խորհրդատուի պահանջմունքները, իսկ այցելուի խնդիրները մղվում են 
հետին պլան: Նման խորհրդատուների վարքը ակնհայտ ցուցադրական է, 
իսկ նպատակը՝ անփոխարինելի, այն է` խելացի երևալը:  

Բուն մասնագիտական դրդապատճառների խումբը ձևավորվում և 
ամրապնդվում է մասնագիտական կայացման գործընթացում:  
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Նշված դրդապարճառներից հոգեշտկման արդյունավետության 
առումով առավել բարենպաստ են մասնագիտական և բարոյաէթիկական 
դրդապատճառները:  

Հասկանալի է, որ հոգեթերապիան երկկողմանի գործընթաց է, և նրա 
արդյունավետությունը ապահովելու համար պետք է խոսենք նաև 
այցելուի դրդապատճառների մասին:  

    
ԱյցելԱյցելԱյցելԱյցելուի դրդապատճառի խմբերըուի դրդապատճառի խմբերըուի դրդապատճառի խմբերըուի դրդապատճառի խմբերը    

 Այցելուների դրդապատճառները մասնագետները դասակարգում են 
այդ դրդապատճառներին համապատասխանող դիրքորոշումների և 
վարքային դրսևորումների հիման վրա: Խորհրդատու հոգեբանների    
շրջանում ընդունված է դրանք բաժանել երեք տիպական խմբերի. 

▪ գործնական կողմնորոշում, 
▪ վարձակալական (ռենտային) կողմնորոշում, 
▪ խաղային կողմնորոշում [1, 55-62]: 
Գործնական դրդապատճառ    ունեցող այցելուն իրապես շահա-

գրգռված է իր խնդիրների լուծմամբ, իրատեսորեն է գնահատում հոգե-
շտկման հնարավորությունները, գործնական մոտեցում է ցուցաբերում 
խորհրդատվություններին և, որ շատ կարևոր է, խորհրդատուի հետ համա-
գործակցելու ցանկություն և պատրաստակամություն է հանդես բերում: 
Խորհրդատվական աշխատանքում այցելուի մեջ գործնական դրդապատ-
ճառի ձևավորումը արդեն հոգեշտկման գործընթացի արդյունավետու-
թյունն ապահովող կարևորագույն բաղադրիչ է: Հարկ է նկատել, որ այս 
դրդապատճառի ձևավորումը կախված է այն բանից, թե որքանով է տվյալ 
միջավայրում ձևավորվել խորհրդատվական կենտրոն դիմելու մշակույթը:  

ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    կողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումը դրսևորվում է երկու ձևով` 
▪ համարժեք գործնական, 
▪ անհամարժեք գործնական: 
Համարժեք գործնական կողմնորոշում ունեցող այցելուն առանձնա-

նում է իր հաստատակամությամբ: Նա խիստ իրատեսական է գնահա-
տում իրադրությունը, հավատում է, որ իր խորհրդատուն ունի մասնագի-
տական բարձր պատրաստվածություն, իրազեկվածություն, մեծ սպա-
սումներ ունի, որ վերջինս կօգնի իրեն: Նման այցելուները հոգեշտկման 
գործընթացում գործուն են, առանձնանում են խորհրդատուին օգնելու 
իրենց պատրաստակամությամբ: Թերապիայի արդյունավետության հա-
մար նման կողմնորոշման առկայությունը ամենաբարենպաստ դեպքն է:  

 Անհամարժեք գործնական կողմնորոշման դեպքում այցելուի վերա-
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բերմունքի մոտեցման մեջ միայն մի բան է փոխվում: Նա իրատեսորեն չի 
գնահատում թերապիայի հնարավորությունները և չափազանցված, ոչ 
համարժեք սպասումներ է ունենում հոգեշտկման գործընթացից: Միև-
նույն ժամանակ այցելուի այս տեսակը չափազանց անկենսունակ է, 
թերապևտիկ գործընթացի ամբողջ պատասխանատվությունը գցում է 
խորհրդատու հոգեբանի վրա:  

ՎարձակալականՎարձակալականՎարձակալականՎարձակալական    կողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումըկողմնորոշումը ևս դրսևորվում է երկու ձևով. 
▪ «հմայիչ վարձակալի» կողմնորոշում, 
▪ «պահանջկոտ վարձակալի» կողմնորոշում: 
«Հմայիչ վարձակալի» կողմնորոշման դեպքում այցելուն գտնում է, որ 

իր անկեղծությունն ու հմայքը, իր կրած տառապանքները, վերջապես 
խորհրդատուի նկատմամբ իր սիրալիր և հարգալից վերաբերմունքը այն 
վարձավճարն է, որի դիմաց որպես փոխհատուցում խորհրդատուն ամ-
բողջությամբ իր վրա պետք է վերցնի այցելուի խնդիրների լուծման պա-
տասխանատվությունը: Որոշ առումով այս կողմնորոշմամբ այցելուն 
շատ նման է համարժեք գործնական այցելուին, սակայն հոգեշտկման 
գործընթացում առավել թույլ է պատկերացնում իր դերը: 

«Պահանջկոտ վարձակալի» դիրքորոշման դեպքում այցելուն դարձ-
յալ ցանկանում է ստանալ իրեն հասանելիք փոխհատուցումը, բայց ոչ թե 
իր հմայքի և գրավչության դիմաց, այլ բուն խորհրդատվության դիմած 
մարդու դիրքերից: Նա իրեն պահում է որպես պահանջատիրոջ. «Վճա-
րում եմ ՝պարտավոր եք օգնել»:  

ԽաղայինԽաղայինԽաղայինԽաղային    կողմնորոշմկողմնորոշմկողմնորոշմկողմնորոշման ան ան ան դեպքում, ի տարբերություն նախորդ երկու 
տիպերի, որոնցում այցելուն այսպես թե այնպես շահագրգռված է իր 
խնդիրների լուծմամբ, այցելուն բնավ չի էլ ձգտում փոխել իր վիճակը և 
լուծել իր խնդիրները: Խորհրդատուին այցելելը բոլորովին այլ` խաղային 
նպատակներ է հետապնդում: Խաղի նպատակը խորհրդատուի հետ 
որոշակի հարաբերություններ հաստատելն է, մասնավորապես թերա-
պևտի հետ մրցակցության մեջ մտնելը, նրան արժեզրկելը և դրա հիման 
վրա սեփական արժանիքները ցուցադրելը: Այդ նպատակով նա «քննա-
կան» իրավիճակ է ստեղծում խորհրդատուի համար, անլուծելի խնդիր-
ներ է առաջադրում նրան: Օրինակ` ամեն կերպ չափազանցում է իր 
խնդրի դժվարությունն ու իր վիճակի անելանելիությունը, թեև իրակա-
նում նա այդպիսի անելանելիություն չի զգում. դա զգացվում է նրա հնչե-
րանգից, դիմախաղից և այլն:    

Խաղային կողմնորոշման դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, թե 
դիմողը դիմել է խորրհդատուին ուղղակի տպավորություն ստեղծելու 



 
– 236 – 

համար: Նպատակը կարծես խորհրդատուին ցույց տալն է, որ ինքը հոգե-
բանությունից ինչ-որ բան է հասկանում, տալիս է հոգեբանների անուն-
ներ, խոսում հոգեբանական երևույթների մասին, եզրակացություններ, 
ենթադրություններ անում, հարցեր տալիս խորհրդատուին նրա մաս-
նագիտական կարողությունները ստուգելու իմաստով:  

Դիմողի և խորհրդատուի միջև մի յուրատեսակ խաղ է տեղի ունե-
նում: Երբ Խորհրդատուն ինչ-որ ելք է գտնում, ուղի առաջադրում, դիմողը 
անմիջապես հերքում է, թերահավտորեն լսում: Ավելի հասուն փոր-
ձառություն ունեցող խորհրդատուները արագորեն կարողանում են 
ճանաչել և տարբերակել խաղային կողմնորոշում ունեցող այցելուներին: 
Ի դեպ, մենք նման մարդկանց կարող ենք հանդիպել ոչ միայն հոգե-
շտկման գործընթացում, այլև ամենուր: Այս երևույթն է, որ առավել խոչ-
ընդոտում է մեր հասարակության մեջ մասնագիտական-խորհրդատվա-
կան մշակույթի ձևավորմանը: Լավագույն միջոցը, որին կարող է դիմել 
խորհրդատուն, այցելուի վարքի դրդապատճառների վերհանումն է և 
այցելուի վարքագծի քննարկումը: Նման քննարկումը հնարավորություն է 
ստեղծում հասկանալու, որ խաղային դիրքորոշումներն իրենց բնույթով 
կառուցողական հիմքի վրա են խարսխվում:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ակնհայտ է, որ անձի խնդիրերը կարելի է լուծել միայն խորհրդատ-
վական աշխատանքի մասնագիտական իրագործման պայմաններում և 
թե՛ խորհրդատու հոգեբանի, թե՛ այցելուի մեջ դրական դրդապատճառ-
ների ձևավորմամբ: Գրագետ իրականացված խորհրդատվական աշխա-
տանքի պայմաններում միայն կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի: 
Խորհրդատվական աշխատանքը իրականացվում է խարհրդատու հոգե-
բանի և նրան դիմած այցելուի համատեղ ջանքերով: Խորհրդատուի 
կարևորագույն խնդիրն է դառնում այցելուի անհատական խնդրի 
լուծումը:     

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ամիրյան Հ., Կոնսուլտատիվ հոգեբանության և հոգեթերապիայի 
հիմունքներ, Երևան, 2002: 

2. Карабанова О., Психология семейных отношений и основы семей-
ного консультирования, Москва, 2006. 
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Мотивы пациента и психологаМотивы пациента и психологаМотивы пациента и психологаМотивы пациента и психолога----консультанта и их влияниеконсультанта и их влияниеконсультанта и их влияниеконсультанта и их влияние    
на психотерапевтический процессна психотерапевтический процессна психотерапевтический процессна психотерапевтический процесс    

    
Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    психотерапия, психические страдания, психологи-

ческая консультация, группы мотивов, позитивная мотивация, теорети-
ческие знания, эффективность психотерапевтического процесса 

Оказание профессиональной психологической помощи при психоте-
рапии и психологическом консультировании – своеобразный процесс. 
Особенно важно формирование позитивной мотивации психолога- 
консультанта и пациента к психотерапевтическому процессу. Оказание 
профессиональной психологической помощи по своей структуре и содер-
жанию существенно отличается от повседневных проявлений помогающих 
отношений, которые могут быть даны каждым и которые в основном не 
имеют профессиональной ориентации. Их обсуждение позволяет уточ-
нить, разъяснить существующие представления о профессиональной пси-
хологической помощи, сформировать более адекватные ожидания от пси-
хологического консультирования и тем самым способствовать эффектив-
ности консультативных и терапевтических процессов.    
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MotivMotivMotivMotiveeees of the Patient and the Counseling Psychologist s of the Patient and the Counseling Psychologist s of the Patient and the Counseling Psychologist s of the Patient and the Counseling Psychologist     
and Their Impact on the Psychotherapeutic Processand Their Impact on the Psychotherapeutic Processand Their Impact on the Psychotherapeutic Processand Their Impact on the Psychotherapeutic Process    

Nune KostandyanNune KostandyanNune KostandyanNune Kostandyan        
SummarySummarySummarySummary    

 Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: psychotherapy, mental anguish, psychological counseling, 
motive groups, positive motivation, theoretical knowledge, effectiveness of 
psychotherapeutic process 

The provision of professional psychological assistance in psychotherapy 
and psychological counseling is a unique process in its nature. The creation of a 
positive motivation towards the psychotherapeutic process between the 
counseling psychologist and the patient is especially important. The provision 
of professional psychological assistance in its structure and content differs 
substantially from the everyday manifestations of assistance, which may be 
given by anyone and which are not usually professionally oriented. The 
discussion of this allows to refine, clarify existing perceptions of professional 
psychological help, formulate more adequate expectations from psychological 
counseling and thereby contribute to the effectiveness of counseling and 
therapeutic processes. 
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««««ՓակՓակՓակՓակ»»»»    անբարենպաստ ընտանիքների երեխաներիանբարենպաստ ընտանիքների երեխաներիանբարենպաստ ընտանիքների երեխաներիանբարենպաստ ընտանիքների երեխաների    
հոգեբանական հիմնախնդիրներըհոգեբանական հիմնախնդիրներըհոգեբանական հիմնախնդիրներըհոգեբանական հիմնախնդիրները 

       
 ՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտա    ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    

    ՆունեՆունեՆունեՆունե    ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան    
                                

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. երեխա, ծնող, անբարենպաստ, ընտանիք, հան-
րայնացում, անձնավորություն, հոգեբանություն, դաստիարակություն, 
բախում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Ընտանիքի կյանքի ոճը, արժեքները, միջանձնային փոխհարաբերու-
թյունների բնույթը, գործառույթների իրականացման արդյունավետու-
թյունը տվյալ երկրի ժողովրդագրական, տնտեսական, հանրային, կրթա-
կան, մշակույթային քաղաքականության հիմքն են: Բազմաթիվ հանրային 
հաստատություններից ընտանիքը անփոխարինելի և առանձնահատուկ 
կառույց է երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման գործում: Այդ է 
պատճառը, որ ընտանիքի և նրանում մեծացող երեխաների հիմնա-
խնդիրների ուսումնասիրումը մշտապես արդիական և կարևոր է: 
Անհատի հանրայնացման առաջնային օղակը ընտանիքն է, որում 
երեխան ձեռք է բերում հաղորդակցվելու, հուզական կապեր հաստա-
տելու կարողություններ, յուրացնում է մարդկային փորձը, բարոյական 
արժեքներն ու նորմերը: Ծնող-երեխա հարաբերությունները ընտանեկան 
հարաբերություններում առանձնահատուկ են, անընդհատ, երկարատև, 
սրանով էլ պայմանավորված են երեխայի անձի զարգացման առանձնա-
հատկությունները [2, 117-119]: 

Ցավոք, այսօր քիչ չի այն ընտանիքների թիվը, որոնք, օբյեկտիվ կամ 
սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, դժվարանում կամ թերանում են 
իրականացնել իրենց հոգեբանական գործառույթները` չնայած այն 
բանին, որ հանրային, նյութական, կենցաղային գործառույթներն ամբող-
ջությամբ իրականացվում են: Այսպիսի ընտանիքներում հատկապես 
անտեսվում են երեխայի հոգեբանական պահանջմունքները՝ սիրելու և 
սիրված լինելու, ապահովության և անվտանգության, պատկանելության 
և հարգանքի: Անկասկած, չբավարարված հոգեբանական պահանջմունք-
ները հուզակամային, վարքային, երբեմն նաև բանական ոլորտի խանգա-
րումների պատճառ են դառնում:  
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««««ՓակՓակՓակՓակ» » » » ընտանիքի առանձնահատկություններըընտանիքի առանձնահատկություններըընտանիքի առանձնահատկություններըընտանիքի առանձնահատկությունները    

Հոդվածի համաշարում նպատակ ենք դրել անդրադառնալ այսպես 
կոչված «փակ» անբարենպաստ ընտանիքներին, որոնցում առկա հոգե-
բանական այս կամ այն բացթողումը հանգեցնում է երեխայի անձի 
անլիարժեքությանը, բնավորության գծերի շեշտվածությանը, վարքի 
շեղմանը, որոնք էլ երեխաների և՛ մարմնական, և՛ հոգեկան առողջության 
վրա թողնում են անցանկալի ազդեցություն: Նպատակ ենք դրել 
«Առավոտ» ՀԿ-ի իրականացրած բազմաթիվ ծրագրերի դիտարկումների, 
ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների մի մասը, որը վերաբե-
րում է հատկապես «փակ» կամ «քողարկված» ընտանիքների խնդրին, 
դարձնել հասանելի հոգեբանների, մանկավարժների, հանրային աշխա-
տողների և այլ մասնագետների համար:  

Գործնականում առնչվելով նմանատիպ ընտանիքների հետ` 
հակված ենք այն կարծիքին, որ ընտանիքում արժեզրկված և անտեսված 
են ընտանիքի հիմնական գործառույթները, խախտված են ներընտանե-
կան դերերը, խաթարված են փոխհարաբերությունները, ակնհայտ են 
դաստիարակչական բացթողումները, որոնց հետևանքով երեխաները 
հայտնվում են ռիսկայնության գոտում: 

«Բաց» տիպի անբարենպաստ խումն են կազմում բախումնային, 
խնդրահարույց, հանրայնորեն անհուսալի, հակաբարոյական, քրեածին 
վարքով, իրենց երեխաների դաստիարակման միջոցներից զուրկ ընտա-
նիքները, որոնց մասին տեղեկացված են համայնքում, դպրոցում, ոստի-
կանական բաժանմունքում, հանրային ծառայություն մատուցող կառույց-
ներում, ՀԿ-ներում և այլն: Մինչդեռ, «փակ» կամ «քողարկված» անբարե-
նպաստ ընտանիքը շրջապատին, հասարակությանը, դպրոցին որոշակի 
անհանգստություն չի պատճառում: Արտաքուստ ներդաշնակ և խաղաղ 
թվացող ընտանիքում արժեքային համակարգը, դիրքորոշումները, դաս-
տիարակման ոճը, ծնողների վարքը, հետաքրքրությունները և բարոյա-
կան արժեքները դուրս են նորմայի սահմաններից [3, 52-53]: 

Նմանատիպ ընտանիքներում երեխաների մեջ առաջ է գալիս հուզա-
զրկում (դեպրիվացիա)` հոգատարության բացակայություն, հետաքրքրու-
թյունների, ներաշխարհի և ապրումների անտեսում, ինչի հետևանքով 
երեխան ունենում է անհամարժեք վարք, անլիարժեքության բարդույթ, 
վախի զգացում, տագնապայնություն և, որ առավել մտահոգիչ է, համա-
ցանցից կախվածություն: Երբ ծնողները զբաղված են իրենց գործերով, 
գործարարությամբ կամ «կյանքի անցողիկ հաճույքներից» օգտվելով և 
ժամանակ չունեն երեխայի հետ շփվելու, դրական զգացմունքներ և 
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հույզեր փոխանցելու, ապրումակցելու, ապա երեխայի Ես-ը դառնում է 
աղճատված: Նման երեխաներից շատերը իրենց զգացմունքները, հույ-
զերը, ապրումները արտահայտելու միջոցներին չեն տիրապետում, հա-
սակակիցների հետ հաղորդակցման արդյունավետ կարողություններ չեն 
դրսևորում, ներփակ են, մեկուսացված [1, 102-104]:  

Այս երեխաները հաճախ դրսևորում են վարքի այնպիսի ձևեր, որոնք 
հատուկ են «բաց» անբարենապաստ կամ «սահմանային» ընտանիքների 
երեխաներին:  

 
««««ՓակՓակՓակՓակ» » » » անբարենպաստ ընտանիքների հիմնական տեսակներըանբարենպաստ ընտանիքների հիմնական տեսակներըանբարենպաստ ընտանիքների հիմնական տեսակներըանբարենպաստ ընտանիքների հիմնական տեսակները 

 Երեխայի հաջողությունների վրա կենտրոնացած, գերհովանավորող 
ընտանիք: Առաջին հայացքից ընտանիքը թվում է օրինաչափ և բնակա-
նոն, ընտանիքում ծնողները երեխային ցուցաբերում են չափազանց մեծ 
ուշադրություն, սեր և հոգատարություն, որը շատ նման է պաշտամունքի: 
Ծնողները չափազանց բարձր սպասելիքներ ունեն երեխայից, նյութական 
մեծ «ներդրումներ» են անում, որպեսզի երեխան բոլորից առանձնանա: 
Երեխան դեռևս վաղ տարիքից հասկանում է, որ իրեն սիրում են միայն իր 
հաջողությունների համար, իսկ երբ ծնողի պատկերացրած ցանկալի 
արդյունքին չի հասնում, ապա արժանանում է քննադատության, պատժի, 
կշտամբանքի, դրամից, հեռախոսից կամ համակարգչից զրկվում է: Նման 
ընտանիքում երեխան մշտապես հուզական բարձր լարվածության, 
վախերի և տագնապայնության ազդեցության տակ է [3, 64]:  

Չկարողանալով ամեն անգամ լինել հաջողակ` երեխան վախենում է 
հիասթափեցնել, զրկվել սիրուց, գովեստներից և ծնողների պարտադրած 
արհեստական «բարձրունքից» ցած գլորվել: Ցավոք, դաստիարակության 
այս ոճը ծնողները (երբեմն նաև մասնագետները) չեն ընկալվում որպես 
բացասական և վնասաբեր: Խնդիրը այն է, որ ծնողները, ունենալով լավա-
գույն մտադրություններ և ցանկություններ, դառնում են իրենց կարծրա-
ցած պատկերացումների և սեփական ցանկությունների գերին: Նման 
ընտանիքները շրջապատում ընկալվում են որպես օրինակելի, սակայն 
երեխան դրսևորում է հարձակողականություն, կեղծավորություն, երկ-
երեսանություն, ճնշված և կամազուրկ է: Պատահական չէ, որ ինքնա-
սպանության փորձ կատարած, տնից հեռացած, հասակակիցների և 
մեծահասակների հետ բախումնային հարաբերություններ ունեցող, 
մեկուսացած, անկանխատեսելի և հանդուգն քայլեր իրականացրած 
դեռահասներից շատերը հենց այս տիպի ընտանիքներից են: 

Հանրության մեջ ճանաչված, «հայտնի» ծնողների ընտանիք: «Փակ» 
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անբարենպաստ ընտանիքների թվին են պատկանում հասարակությանը 
հայտնի, մշտապես ուշադրության կենտրոնում գտնվող ընտանիքները: 
Թվում է` այս ընտանիքներում մեծացող երեխանները, ի տարբերություն 
իրենց հասակակիցների, ունեն ամեն ինչ, և բոլոր պահանջմունքները 
բավարարված են, ուշադրության և հոգատարության պակաս չունեն: 
Սակայն ընտանիքի հետ աշխատելիս պարզ է դառնում, որ այս երեխա-
ների սիրո և կապվածության պահանջմունքը մնում է չբավարարված: 
Զարմանալի կարող է թվալ, սակայն ծնողների հայտնիությունը, հեղինա-
կավոր և ճանաչված լինելը երբեմն երեխայի Ես-ի և անձի ապակառուցո-
ղականության պատճառ են դառնում: Հաճախ երեխան իր Ես-ին է վերա-
գրում ծնողի հանրային դերը, դիրքը և իրեն համարում է առանձնահատուկ 
վերագրելով իրեն ոչ իրական ձեռքբերումներ, հեղինակություն, ճանաչում, 
ուստի շրջապատից ակնկալում է հիացմունք, մեծարում, գովաբանում, 
ինչն իրատեսական չէ: Երբ այդ սպասելիքները չեն արդարանում, երեխան 
դառնում է վիրավորված, չարացած, եսասեր, մեծամիտ: Մենք արձանա-
գրել ենք, որ այս երեխաներն իրենց առջև նպատակներ և ձգտումներ չեն 
դնում, աճի և զարգացման մղումը բացակայում է, ինքնուրույնություն և 
նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում, բախումներ են ունենում 
ուսուցիչների և հասակակիցների հետ: Երկակի վիճակը՝ ճանաչված 
մարդու ամենամոտ հարազատը լինելը և այդ նույն մարդուց անտեսվելը, 
առաջ է բերում ծնողի հանդեպ ատելություն, թշնամանք, արհամարհանք:  

Հայտնի, ճանաչված ծնողները որպես կանոն շատ զբաղված են, և 
հասկանալի է, որ իրենց երեխաներին ժամանակ քիչ են տրամադրում: 
Երեխաներն այլ մարդկանցից ավելի շատ ուշադրության են արժանա-
նում, քան իրենց ծնողներից: Հետագա ողջ կյանքի ընթացքում փորձում 
են ազատվել ծնողական «փառքի դափնիներից»` շրջապատին ապացու-
ցելով իրենց անհատականությունը: Ցավոք, շատերին այդպես էլ չի հա-
ջողվում ինքնուրույնություն և անձի ամբողջականություն ձեռք բերել: 
Վերջիններս օտարանում են ընտանիքից` նրանց մեղադրելով իրենց 
անհաջությունների և չստացված կյանքի համար:  

Նյութապես ապահովված կամ հարուստ ընտանիք: Տարիներ առաջ 
Հայաստանում նմանատիպ հիմնախնդիր չի եղել, միայն վերջին տաս-
նամյակների ընթացքում է, որ հասարակության մեջ ընտանիքները 
բաժանվում են «հարուստների» և «աղքատների»: Արևմուտքը վաղուց 
հաղթահարել է այս խնդիրը, սակայն մեր իրականության մեջ այն դեռևս 
մնում է բարդ և ցավոտ:  

Նյութապես ապահովված ընտանիքներում ծնողները մշտական 
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ճնշված ու լարված հոգեվիճակում են` կապված գործարարության հետ, 
նոր միջոցներ և նոր դիրք գրավելու հետ: Նրանք հանրությանը փորձում 
են ներկայանալ որպես հաջողակ, ներդաշնակ և բարեկեցիկ: Հատկապես 
հայ իրականության մեջ ընտանիքի հայրը, որն իր ժամանակի մեծ մասն 
անց է կացնում դրսում, երբեմն այլ քաղաքում կամ երկրում, մեծ գումար-
ներ աշխատելով, ծնողական հոգատարության, քնքշանքի և ուշադրու-
թյան փոխարեն երեխային տալիս է թանկարժեք նվերներ, բավարարում 
նրա կենցաղային, կենսաբանական, նյութական պահանջմունքները: 
Այսպիսի ընտանիքում երեխայի հուզական աշխարհը ետին պլան է 
մղվում, երեխան (դեռահասը) «հուզական սնունդը» փնտրում է այլ տեղ՝ 
ոգելից խմիչքի, թմրադեղերի, թղթախաղի, համակարգչային խաղերի 
մեջ` յուրացնելով հակահանրային վարքի ձևեր: Այս ընտանիքներում 
երեխային սովորեցնում են այն, որ փողն է լուծում կամայական խնդիր, 
որ փողով կարելի է առնել ամեն բան՝ ընկերներ, հեղինակություն, դիրք: 
Հարուստ ընտանիքների երեխաներն ավելի են հակված ինքնասպան 
վարքի, հարձակողականության, բախումնայնության, ունենում են կպչուն 
վախեր, հաղորդակցման անկարողություն և հուզական խանգարումներ: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն 

Այսպիսով՝ անկախ այն բանից, թե ընտանիքի հոգեբանական անբա-
րենպաստությունը որ տիպին է պատկանում՝ «բաց» թե «փակ», միևնույնն 
է, երեխայի հոգեկանում ի հայտ եկող տարաձևումներն ու շեղումները 
նույն բնույթն են կրում: «Փակ» տիպի ընտանիքների խնդիրներն ավելի 
դժվար են ախտորոշվում` քողարկված լինելով արտաքուստ բարեկեցու-
թյան շղարշով:  

Կարծում ենք, որ մանկավարժների, հոգեբանների, հանրային 
աշխատողների կարևոր խնդիրներից է ուշադրության առնելը ոչ միայն 
«բաց» անբարենպաստ ընտանիքների երեխաների հիմնախնդիրները, այլ 
նաև վերոնշյալ ընտանիքների երեխաների խնդիրները: Մեր գործունեու-
թյան մեջ կարևորում ենք վերջիններիս հետ իրականացվող կանխար-
գելիչ և հոգեշտկողական աշխատանքներին միտված գործընթացները:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи, Москва, 1988. 
2. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консултирвания, Москва, 2004. 
3. Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи, Владос, 2006.  
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Психологические проблемы детей из семьи Психологические проблемы детей из семьи Психологические проблемы детей из семьи Психологические проблемы детей из семьи     
со сксо сксо сксо скрытой формой неблагополучия рытой формой неблагополучия рытой формой неблагополучия рытой формой неблагополучия     

Маргарита ШахвердянМаргарита ШахвердянМаргарита ШахвердянМаргарита Шахвердян    
Нуне ОвсепянНуне ОвсепянНуне ОвсепянНуне Овсепян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: дети, родитель, неблагополучная семья, социализа-

ция, личность, психология, воспитание, конфликт  
Поведение ребенка является своего рода  индикатором благополучия 

или неблагополучия семьи. Если дети растут в неблагополучных семьях, 
результат неблагополучия легко разглядеть в их поведении. Это гораздо 
сложнее сделать в отношении тех проблемных детей и подростков, 
которые воспитывались в благополучных семьях. Только пристальное 
внимание к анализу семейной атмосферы, в которой проходила жизнь 
ребенка, попавшего в группу риска, позволяет утверждать, что благо-
получие является относительным.  

    
    

Psychological Problems of ChildrenPsychological Problems of ChildrenPsychological Problems of ChildrenPsychological Problems of Children    
    from from from from ““““CovertCovertCovertCovert””””    Dysfunctional Families Dysfunctional Families Dysfunctional Families Dysfunctional Families     

      Margarita ShahverdyanMargarita ShahverdyanMargarita ShahverdyanMargarita Shahverdyan    
Nune HovsepyanNune HovsepyanNune HovsepyanNune Hovsepyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: children, parents, dysfunctional family, socialization, 

personality, psychology, upbringing, conflict 
A child’s behavior turns out to be a kind of indicator of the family’s well-

being or dysfunction. If children grow up in dysfunctional families, it is easy to 
see the result of the dysfunction in their behavior. It is much more difficult to 
do this in relation to troubled children and young people who were brought up 
in harmonious families. Only a close attention to the analysis of the family 
environment in which the life of the at-risk child passed, allows us to assert 
that well-being is relative. 

    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    12.04.12.04.12.04.12.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    19.04.19.04.19.04.19.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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ԱվագԱվագԱվագԱվագ    դպդպդպդպրոցիրոցիրոցիրոցի    նորնորնորնոր    ձևավորվողձևավորվողձևավորվողձևավորվող    հոսքայինհոսքայինհոսքայինհոսքային    դասարաններիդասարաններիդասարաններիդասարանների    
դաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչականդաստիարակչական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    կազմակերպանկազմակերպանկազմակերպանկազմակերպան    ևևևև    
պլանավորմանպլանավորմանպլանավորմանպլանավորման    միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    առանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններ    

    
ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    

ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    ԷմինյանԷմինյանԷմինյանԷմինյան    
    

ՀանգույցայինՀանգույցայինՀանգույցայինՀանգույցային    բառերբառերբառերբառեր.... ուսուցում, կրթություն, ավագ դպրոց, դասղեկ, 
դաստիարակություն, հետազոտական աշխատանք, սովորող, ուսուցիչ, 
դասարան, խումբ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հետխորհրդային բոլոր երկրներում արմա-
տական փոփոխություններ սկսեցին իրականացվել պետական կառա-
վարման բոլոր ոլորտներում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ շեշտը 
սկզբնական շրջանում դրվում էր ժողովուրդների պետականության պահ-
պանման և տնտեսական շփումների ստեղծման և խորացման վրա, 
այնուամենայնիվ փոփոխություններից անմասն չմնաց նաև կրթության 
բնագավառը։ Թեև խորհրդային դպրոցը իր խոր և լայն ազդեցությունն 
ուներ բոլոր նորանկախ պետություններում, այնուահանդերձ արևմտյան 
արժեքների ներթափանցումը անխուսափելի էր։ Ազգային պետական 
առանձնահատկություններից ելնելով` մի շարք երկրներում (Վրաստան, 
Ուկրաինա, մերձբալթյան երկրներ) վերոնշյալ փոփոխությունները տար-
բեր ընթացք ունեցան։ XXl դարի հարափոփոխ աշխարհում կարևոր գոր-
ծոն է դարձել կրթությունը։ Հասարակական պահանջներին ու առաջըն-
թացին համապատասխան` կրթական համակարգը ևս էական փոփոխու-
թյունների ենթարկվեց, դեռ ավելին, այն շարունակաբար կատարելա-
գործվում է։ Այս իրավիճակում միջազգային կազմակերպություններրը, 
երեխաների իրավունքներով զբաղվող կառույցները ևս հետզհետե 
սկսեցին փոխել վերաբերմունքը երեխաների իրավունքների և հատկա-
պես նրանց կրթության իրավունքի նկատմամբ։    

    
Բոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունըԲոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունըԲոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունըԲոլոնյան կրթահամակարգը և իրականությունը    

Մեր օրերում աշխարհում մրցունակ աշխատուժ լինելու համար 
անհրաժեշտ է պարբերաբար ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ, 
ինչը հնարավոր է իրականացնել միայն կրթական համակարգի միջոցով։ 
Պատահական չէ, որ այսօր աշխարհում կրթության բնագավառի զար-
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գացումն ընթանում է երկու գլխավոր գաղափարադրույթների ներքո՝ 
կրթություն բոլորի համար և կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ 
Բոլոնյան կրթական համակարգի ներդրումը ևս խթանեց այդ փոփոխու-
թյունների իրականացման անհրաժեշտությունը։  

Եվ չնայած այդ ամենին` ավագ դպրոցականների շրջանում գնալով 
մեծացավ անհանդուրժողականության մթնոլորտը։ Գաղտնիք չէ, որ շատ 
երկրներում հենց այս տարիքային խմբի սովորողների շրջանում առաջին 
անգամ են ի հայտ գալիս վնասակար սովորություններն ու հակումները։ 
Ծխելու, թմրամոլության, տարբեր համակարգչային խաղերին ընդգրկվե-
լու մոլեռանդությունը, կրթության և ուսման նկատմամբ ընդհանուր ան-
տարբեր վերաբերմունքը շատ արագ ստիպեցին զարգացած երկրներին` 
վերանայելու իրենց կրթական համակարգը (օրինակ` Ֆինլանդիան, 
Ճապոնիան, Կանադան և այլն)։  

2008 թ. Հայաստանում կրթական բարեփոխումների շնորհիվ տա-
րանջատվեցին հիմնական (1-9) և ավագ (10-12) դպրոցները։ Ավագ 
դպրոցները որպես կանոն ստեղծվեցին քաղաքային միջնակարգ դպրոց-
ների հիման վրա։ Միջնակարգ դպրոցները` որպես այդպիսիք, մնացին 
գյուղերում, ինչպես և քիչ քանակով քաղաքներում: Դա ևս որպես կանոն 
իր ազդեցությունն ունեցավ ավագ դպրոցների վարկանիշի բարձրացման 
և կայացման վրա, քանի որ շատ ծնողներ սկսեցին նախընտրել միջնա-
կարգ դպրոցները, որտեղ իրենց երեխաները մեկ միջավայրում կիրակա-
նացնեին ողջ ուսումնական գործընթացըը` դրանով «խնայելով» երե-
խային ավելորդ խնդիրներից (հատկապես նոր խմբեր ներգրավվելու, 
ինքնահաստատվելու դրսևորումներից)։ Ուսումնական ծրագրերի մշա-
կումն ու ներդրումը փոքր-ինչ շտապողականության մթնոլորտում իր 
հետ բերեց բազմաթիվ խնդիրներ և մասնագիտական գործիքակազմի 
պակաս, ուսումնադաստիարակչական նոր մոտեցումների բացակայու-
թյուն և այլն։ Այն անհետևանք չմնաց, և մեծացավ ավագ դպրոցի նկատ-
մամբ անվստահության մթնոլորտը։ Ավագ դպրոցների վերջնական ձևա-
վորումը ավարտվեց 2019 թ., երբ նրանցում մնացին միայն 10-12-րդ դա-
սարանները։  

 
Ավագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիներըԱվագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիներըԱվագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիներըԱվագ դպրոցի խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները    

Բոլորին է հայտնի, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատու-
թյուններում նոր ձևավորվող դասարաններում միշտ էլ առկա են խմբի 
ձևավորման խնդիրներ։ Այդպիսի խնդրի լուծմանն է անդրադարձել է 
Ա. Վ. Մուդրիկը` նշելով. «Ավագ դեռահասների խմբի կենսագործունեու-



 
– 247 – 

թյունը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել մի քանի հանգամանքներ և 
կատարել մի շարք պայմաններ։ Ավագ դեռահասային տարիքում ուսու-
ցումն արդեն որպես կանոն առավել նշանակալի գործունեություն չէ, թեև 
մնում է հիմնականը» [3, 75]։  

Եթե առաջին դասարանում խմբի ձևավորման աշխատանքում իրենց 
անմիջական ներդրումն են ունենում դասվարները` աշակերտների ծնող-
ների հետ համագործակցելով, ապա ավագ դպրոցի խնդիրը էականորեն 
այլ բնույթ է կրում։ Ավագ դպրոցում արդեն խիստ նվազում է ծնողի 
համագործակցությունն ու դերը, և առավել կարևորվում է դասղեկի գոր-
ծոնը, քանի որ ծնողները ավելի քիչ հաճախականությամբ են լինում 
դպրոցում, ավելին, տասներկուերորդ դասարանի սովորողներից շատերը 
արդեն չափահաս են (18–20 տարեկան):  

Բարոյահոգեբանական տեսանկյունից ավագ դպրոցի սովորողների 
շրջանում ի հայտ է գալիս ինքնահաստատվելու և ինքնադրսևորվելու 
անհագ պահանջը, ինչը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում ավագ դպրոցի նոր 
ձևավորվող դասարանների խմբի ստեղծման գործընթացը իրականաց-
նելու ժամանակ։ Խնդիրը առավելապես տարբեր դպրոցների դաստիա-
րակչական, ինչպես նաև հանրային, մշակութային, կենցաղային առանձ-
նահատկություններից է բխում։ Եվ ինչպես նշում է Վ. Ա. Կրուտեցկին. 
«Ավագ դպրոցական տարիքում լարված զարգացում են ունենում մարդու 
բարոյական ուժերը, ձևավորվում է նրա հոգեկան կերպարը, որոշակի են 
դառնում բնավորության գծերը, ձևավորվում է աշխարհայացքը» [3, 201]։  

Վերոբերյալից պարզ է դառնում, որ ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող 
դասարաններում էապես մեծ է դասղեկի դերը։ Սովորողների հետ անհա-
տական շփումը և դրա արդյունքում սովորողին ճանաչելու, նրա 
հետաքրքրությունների, հակումների և ձգտումների վերաբերյալ անհրա-
ժեշտ տեղեկատվություն հավաքագրելու բեռը առավելապես ընկած է 
հենց դասղեկի ուսերին։  

Այստեղ դասղեկի աշխատանքը բարդանում է նրանով, որ ավագ 
դպրոց ընդունվողը որպես անհրաժեշտ փաստաթուղթ ներկայացնում է 
հիմնական կրթության վկայականը, հանրային ծառայության համարա-
նիշը (սոցիալական քարտ), դիմում և լուսանկար, այսինքն` աշակերտ-
ների անձնական գործը, որ մինչ այդ աշակերտների համար վարել են 
տարրական, ապա հիմնական դպրոցի դասվարն ու դասղեկը, որտեղ, 
բացի թվանշաններից, յուրաքանչյուր տարվա ավարտին վերջիններս 
տվել են համակողմանի բնութագիր սովորողի վարքի, բնավորության, 
խառնվածքի, լավ և վատ սովորությունների մասին, մնում է հիմնական 
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դպրոցում։ Ասվածներից պարզ է դառնում, որ ավագ դպրոց ընդունվել 
ցանկացողը բնութագիր չի ներկայացնում, ինչը ևս դասղեկի համար լուրջ 
խոչընդոտներ է ստեղծում։  

Կ. Ուշինսկին նշում է. «Եթե մանկավարժությունն ուզում է մարդուն 
դաստիարակել համակողմանիորեն, ապա նա պետք է նախ մարդուն 
ճանաչի համակողմանիորեն» [5, 23]: Եվ իրավամբ, նախապես իմանալով 
սովորողների հանրային, աշխարհընկալման և ընդունակությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, նրանց հետաքրքրություններն ու հա-
կումները` դասղեկը կարող է ավելի նպատակային կազմել իր հետագա 
դաստիարակչական աշխատանքների պլանը։ Ն. Ի. Բոլդիրևը կարծում է. 
«Ճիշտ գնահատել պետք է ոչ միայն աշակերտի արարքները, այլև 
շարժառիթները, որոնք թաքնված են այդ արարքների ետևում։ Մի աշա-
կերտ պահում է իրեն օրինակելի և լավ, որովհետև դա նրա համար 
դարձել է սովորություն, մեկ ուրիշը դա անում է ուսուցիչների, ծնողների 
գովասանքին արժանանալու նպատակով` ստանալու պարգև, ցույց 
տալու իր առավելությունները ընկերների նկատմամբ» [4, 190]։  

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացման 
գործընթացում աշակերտների համար կարևոր է իմանալ դասղեկի, 
ուսուցչի ներկայացրած դաստիարակչական աշխատանքների համալիր 
սկզբունքները և հիմունքները։ Այս հարցին անդրադարձել է նաև 
Ս. Բեժանյանը` նշելով. «Դասղեկի կողմից ավագ դպրոցականների մոտ 
բարոյական արժեքների դաստիարակումը հաջողությամբ իրականաց-
նելու համար անհրաժեշտ են մանկավարժական հետևյալ պայմանները. 

▪ դասղեկի համագործակցությունն ավագ դպրոցականների ընտա-
նիքների հետ, 

▪ դասղեկի կողմից ավագ դպրոցականների աջակցումը, 
▪ դասղեկի կողմից բարոյական անձնային կողմնորոշիչ իրադրու-
թյան ստեղծումը՝ ավագ դպրոցականների ուժերով սեփական 
կյանքի փորձն իմաստավորելու համար, 

▪ դասարանում բարոյական միջավայրի ստեղծում,  
▪ ավագ դպրոցականների բարոյապես պաշտպանվածություն» 
[1, 121]:  

Հետազոտական հարցումներՀետազոտական հարցումներՀետազոտական հարցումներՀետազոտական հարցումներ    

Մեզ հետաքրքրող խնդիրը համակողմանի և անաչառ լուսաբանելու 
նպատակով իրականացրինք հարցում հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություննրում, մասնավորապես` Վանաձոր քաղաքի ավագ 
դպրոցներում` 5-րդ, 10-րդ, 13-րդ, ՎՊՀ հենակետային վարժարանում, 
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որոնք տեղակայված են քաղաքի տարբեր հատվածերում: Հարցումն անց-
կացվեց քաղաքային ավագ դպրոցների ուսուցիչների և աշակերտների 
շրջանում, որի նպատակն էր պարզել, թե ուսուցիչները և աշակերտներն 
ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող դասարաններում ինչ խոչընդոտների և 
դժվարությունների են հանդիպում։ Հարցումն անցկացվեց ուսուցիչների և 
10-րդ դասարանի վաթսուն աշակերտների շրջանում։ Այն հարցին, թե` 
«Ավագ դպրոցում` նոր ձևավորված դասարանում` ավելի շատ ո՞ր խնդրի 
վրա եք ուշադրություն դարձնում», ուսուցիչների գերակշիռ մասը նշել է, 
որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում ուսումնական խնդրին: Ստաց-
վում է, որ դաստիարակչական խնդիրը մղվում է ետնաբեմ։ Բայց 
միևնույն ժամանակ հարցումներին մասնակցած ուսուցիչների 73%-ը նշել 
էր նոր ձևավորված դասարանում սովորողին ճանաչելու կարևորու-
թյունը, որի համար իրականացնում են անհատական աշխատանք սովո-
րողների հետ արտադասարանական հանրօգուտ աշխատանքներին ան-
հատի ներգրավման միջոցով: 

Իսկ այն հարցին, թե` «Հե՞շտ է արդյոք դաստիարակչական աշխա-
տանքների կազմակերպումը նոր ձևավորվող ավագ դասարաններում», 
ուսուցիչների ավելի քան 70%-ը պատասխանել է, որ դժվար է։ Պարզվեց 
նաև, որ որոշ առանձնահատկություններից ելնելով` ավագ դպրոցի 
սովորողների ընտելացումը խմբին դժվար ու երկարատև գործընթաց է: 
Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ տղաների և աղջիկների 
անհավասար բաշխվածություն է առկա գրեթե բոլոր դպրոցների հոս-
քային դասարաններում: Հարցաթերթիկի պատասխանների համաձայն` 
ուսուցիչների 93%-ը նշել է, որ նոր ձևավորվող հումանիտար հոսքի դա-
սարաններում գերակշռում են աղջիկները, և 95%-ի կարծիքով բնագիտա-
կան հոսքի դասարաններում գերակշռում են տղաները։ Վերոբերյալից 
պարզ է դառնում, որ տղաների և աղջիկների ոչ համաչափ բաշխումը 
ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող հոսքային դասարաններում իր հերթին 
դժվարացնում է սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների 
կազմակերպումը։ Բայց հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ շատ ուսու-
ցիչների կարծիքով նոր ձևավորվող դասարաններում հեշտ է ծրագրել 
միջոցառում։ Սա ըստ էության կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, 
որ հիմնական դպրոցի միջոցառումներին մասնակցության փորձը հնա-
րավոր է դարձնում նաև կազմակերպել դաստիարակչական աշխատանք-
ները: Այն հարցին, թե` «Ո՞վ կամ ի՞նչը կարող է ազդել նոր ձևավորված 
խմբի կազմավորմանը», ուսուցիչների 96%-ը կարևորել է դասղեկի դերը։ 
Եվ որպեսզի պարզենք, թե որքանով կարող է օգտակար լինել հիմնական 
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դպրոցի աշակերտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը դասղեկական 
աշխատանքները կազմակերպելու համար, հարցում անցկացվեց նաև 10-
րդ դասարանի (տարբեր հոսքերի) վաթսուն սովորողների շրջանում։ Այն 
հարցին, թե` «Հիմնական դպրոցում երբևէ աչքի ընկել եք այնպիսի արար-
քով, որ Ձեզ ընդօրինակեն», սովորողների 73%-ը դրական պատասխան 
էր տվել։ Հարցաթերթիկի հարցերի պատասխաններից պարզ դարձավ 
նաև, որ սովորողների 70%-ը արժանացել էր խրախուսանքի դասղեկի և 
տնօրինության կողմից, իսկ 52%-ը դպրոցում հանդես էր եկել սեփական 
նախաձեռնությամբ, ընդ որում 55%-ը կամավորության սկզբունքով մաս-
նակցել էր հանրօգուտ հասարակական աշխատանքների, և սովորողների 
65%-ն ուներ հստակ մասնագիտական կողմնորոշում։ Վերջին ցուցանիշ-
ները հուսադրող են, քանի որ հոսքերի ձևավորումը չի կրում ձևական 
բնույթ, որը նպաստավոր պայման է խմբերի ձևավորման համար: Այդ 
հանգամանքը որոշակի ազդեցություն է ունենում դաստիարակչական 
աշխատանքների պահպանման և կազմակերպման գործընթացի վրա:  

Վերոհիշյալ տվյալները սովորողներին եթե ոչ լիարժեք, ապա գոնե 
բավարար մակարդակով ճանաչելու հիմք են տալիս: Սա կարևոր պայ-
ման է դաստիարակչական աշխատանքներն ուրվագծելու և կազմակեր-
պելու համար: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ի մի բերելով ստացված տեղեկատվությունը և մեր մակավարժական 
փորձը` առաջարկում ենք.  

1. Նոր ձևավորվող դասարաններում ուսումնական տարվա սկզբին 
կամ փաստաթղթերի ընդունման ժամանակ պարզել, թե`  

▪ որն է եղել աշակերտի ձեռքբերումը հիմնական դպրոցն ավար-
տելիս, 

▪ աշակերտը երբևէ ցուցաբերե՞լ է նախաձեռնություն դասարանում 
(դպրոցում), 

▪ արդյո՞ք աշակերտը ենթարկվել է որևէ կարգապահական տույժի, 
▪ ինչ հաճախականությամբ է աշակերտը մասնակցել արտադպրո-
ցական միջոցառումներին:  

Այդ տվյալները ստանալու աղբյուր են ոչ միայն աշակերտները, այլև 
ուսուցիչները, դասղեկը, դասընկերները, ծնողները, կրթադաստիարակ-
չական հաստատությունների աշխատանքների հանրագումարը:  

Այդ տեսանկյունից շատ ենք կարևորում ավագ և հիմնական դպրոցի 
կապի սերտացումը: 
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2. Հնարավորություն տալ և հորդորել դասղեկին տարեկան դաստիա-
րակչական աշխատանքների պլանում ուսումնական տարվա կեսին 
կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ` ելնելով աշակերտների հետ 
տարվող անհատական, դաստիարակչական աշխատանքների արդյունքից։  

3. Սահմանել աշակերտների դաստիարակվածության բնութագրիչ-
ներ, դաստիարակչական աշխատանքների գնահատման սանդղակ։  

Սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցականների ուսումնադաս-
տիարակչական աշխատանքների կազմակերպման, նոր ձևավորվող դա-
սարանների ներդասարանային խմբ(եր)ի ստեղծման և ամրապնդման 
համար առաջարկված գործողությունները ոչ միայն կխթանեն դասղեկի 
կառուցողական աշխատանքները, այլև կնպաստեն կարճ ժամանակա-
հատվածում աշակերտների անհատականության բացահայտմանը և դրա 
հիման վրա նրանց ինքնիրացման համապատասխան հարթակների 
ստեղծմանը:  
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Некоторые особенности планирования воспитательных работНекоторые особенности планирования воспитательных работНекоторые особенности планирования воспитательных работНекоторые особенности планирования воспитательных работ    
в новых потоковых классах старшей школыв новых потоковых классах старшей школыв новых потоковых классах старшей школыв новых потоковых классах старшей школы    

    
Гаяне АракелянГаяне АракелянГаяне АракелянГаяне Аракелян    
    Гагик ЭминянГагик ЭминянГагик ЭминянГагик Эминян    

    РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
КлюКлюКлюКлючевые слова: чевые слова: чевые слова: чевые слова: обучение, образование, старший класс, классный 

руководитель, воспитание, исследовательская работа, учащийся, учитель, 
класс, коллектив 

В статье рассматриваются особенности формирования коллектива в 
новых потоковых классах старших школ. С морально-психологической 
точки зрения в старшей школе у учащихся появляется потребность в 
самоутверждении и самовыражении, что создает серьезные проблемы в 
процессе создания коллектива в этих классах. С целью проверки актуаль-
ности статьи, а также проверки подходов к проблеме было проведено 
исследование в четырех старших школах. Исследование было проведено 
среди 40 учителей и 60 учащихся X классов. В результате вышеуказанной 
работы предложены пути решения проблем.  

В статье выделяются новые потребности возрастных особенностей и 
инклюзивности учащихся. 

Из-за слабой связи начальной и старшей школы становится все 
труднее соблюдать логическую последовательность учебно-воспитатель-
ных работ. Решение этой проблемы отражается на протяжении всего 
материала. Для выполнения государственного заказа, стандартных норм, 
классным руководителям старших классов необходимо следовать разрабо-
танным рекомендациям. 
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Some Peculiarities of Organizing and Planning Educational Work Some Peculiarities of Organizing and Planning Educational Work Some Peculiarities of Organizing and Planning Educational Work Some Peculiarities of Organizing and Planning Educational Work     
of Newly Organized Streaming Classrooms of a High of Newly Organized Streaming Classrooms of a High of Newly Organized Streaming Classrooms of a High of Newly Organized Streaming Classrooms of a High SchoolSchoolSchoolSchool    

    
Gayane ArakelyanGayane ArakelyanGayane ArakelyanGayane Arakelyan    

Gagik EminyanGagik EminyanGagik EminyanGagik Eminyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: teaching, education, high school, class teacher, upbringing, 
research work, learner, teacher, class, collective 

The article reflects the peculiarities of forming the interclass collective of 
newly organized streaming classrooms in public educational institutions, 
especially in high schools. From a moral and psychological point of view high 
school learners have a need for self-affirmation and self-expression, which 
creates serious problems in the process of creating interclass collectives. A 
research has been carried out at 4 high schools to check the relevance of the 
article, as well as the verification of the approaches to the problem. It has been 
conducted among 40 teachers and 60 students (Grade 10). As a result of our 
work, ways of solving the problems were suggested.  

The article emphasizes current needs of age-specific peculiarities and 
inclusiveness of learners. 

As a result of the weak link between primary and high schools, it is getting 
more difficult to maintain a logical sequence of educational work. The solution 
to the problem has been mentioned in the content of the above-stated material. 
To meet the state order, standard requirements, class teachers of high schools 
should follow the developed guidelines. 
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Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    20.04.20.04.20.04.20.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    
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Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները 
մանկավարժական բուհումմանկավարժական բուհումմանկավարժական բուհումմանկավարժական բուհում    

    Մարգարիտ Ասատրյան Մարգարիտ Ասատրյան Մարգարիտ Ասատրյան Մարգարիտ Ասատրյան     
    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական-հաղորդակցական, ուսանող, 

անձնակենտրոն մոտեցում, ուսուցման գործընթացի սուբյեկտներ, հար-
մարում, մասնագիտական պատրաստություն, գիտակություն (կոմպե-
տենցիա) 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

 Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների աննախա-
դեպ զարգացումը նոր պահանջներ է առաջադրում բարձրագույն կրթու-
թյան համակարգին։  

 Աշխարհում տեղի ունեցող համընդհանրացումը, տեխնոլոգիական 
առաջընթացը, մարդկային բանականության բարձր մակարդակը ներթա-
փանցել են նաև կրթության ոլորտ, որոնց ազդեցություններն իր վրա 
կրում է նաև բարձրագույն կրթության համակարգը, որում առկա մար-
տահրավերներն ու խնդիրների լուծումներն անհնար է առանց կրթական 
ազգային համակարգի, կրթական նոր հարացույցի, ուսումնադաստիա-
րակչական նոր տեխնոլոգիաների ներդնման։  

 Համալսարանների կողմից դեռևս լիակատար չէր յուրացվել և 
լուծվել հարցերի այն շարքը, որոնք առաջացել էին XX դարի վերջին տաս-
նամյակում, երբ XXI դարասկզբին նորից էապես փոխվել են բարձրագույն 
կրթության նկատմամբ պահանջները։ Դրանք առնչվում են որակյալ 
բնութագրիչներին, որոնք որոշակիացնում են կրթության բովանդակային 
ներուժը և հանգեցնում են գիտության, մշակույթի, տեխնիկայի զարգաց-
ման համապատասխան մակարդակին [1, 90]։  

 Մեր խորին համոզմամբ վերոնշյալ խնդիրները համամարդկային 
են, և դրանց լուծումը պահանջում է, որ մասնագիտական բուհի կառա-
վարման ժամանակակից համակարգը, ընդլայնելով սեփական հնարավո-
րությունները, պատրաստ լինի բազմաբնույթ խնդիրների լուծմանը, 
նպատակների հստակեցմանը, կրթության շահառուների պահանջմունք-
ների բավարարմանը, որը բխում է անձնակենտրոն մոտեցման սկզբունք-
ներից։ 
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ՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումներըՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումներըՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումներըՀՀ բարձրագույն կրթության խնդիրների շրջանակը և լուծումները    

 ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնախնդիրների շրջա-
նակը չափազանց լայն է՝ պայմանավորված հանրատնտեսական պայ-
մաններով, ժողովրդավարական և իրավական պետության կայացման 
գործընթացներով, աշխարհում ընթացող տեղաշարժերին ու զարգացման 
միտումներին համարժեք դրսևորումներով, եվրոպական բարձրագույն 
կրթական տարածքին միահյուսվելու ժամանակի հրամայականով։ Այդ 
ոլորտը կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթերում նշվում են 
հետևյալ խնդիրները. 

1. անձի մտավոր, հոգևոր ու բարոյական զարգացման պահանջ-
մունքի բավարարումը բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 
ստանալու միջոցով, կրթության որակի ապահովումը և բարելա-
վումը, համապատասխան համակարգի ներդնումը, 

2. գիտության, կրթության, տնտեսության և արվեստի զարգացումը 
գիտամանկավարժական աշխատանքների և սովորողների գիտա-
կան հետազոտության ու ստեղծագործական գործունեության 
միջոցով, ստացված արդյունքների օգտագործումը տնտեսության 
մեջ, հետազոտական և կրթական գործընթացում, 

3. կրթական գործընթացի անընդհատության, թափանցիկության և 
հրապարակայնության ապահովումը, 

4. սովորողի՝ ազգային, բարոյական և համամարդկային արժեքների 
ոգով դաստիարակումը, 

5. սովորողների մեջ քաղաքացիական դիրքորոշման հմտություն-
ների և աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության արմա-
տավորումը՝ ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարա-
կության կառավարման պայմաններում [2]: 

 Վերոնշյալ խնդիրների լուծմանը, մեր կարծիքով, կարող են նպաս-
տել հետևյալ գործոնները, որոնք ըստ էության կապահովեն բարձրագույն 
կրթության համակարգի բնականոն ու ներդաշնակ զարգացումը՝ ժամա-
նակի և հասարակության պահանջներին համահունչ. 

▪ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրա-
ռումը, 

▪ նորարարական գործընթացները՝ մասնավորապես էլեկտրոնային 
և հեռահար ուսուցման համակարգի ներդրումը, 

▪ գրադարանային տեղեկատվական պաշարի էլեկտրոնային համա-
կարգի ընդլայնումը,  
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▪ բուհում մասնագիտական պատրաստության արդյունավետության 
համար գիտակրթական և հանրամշակութային զարգացնող միջա-
վայրի ձևավորումը, որն ուսանողի անձնային և մասնագիտական 
որակների ձևավորման համար լայն հնարավորություններ է ընձե-
ռում, 

▪ անձնակենտրոն կրթության հարացույցի իրականացումը, 
▪ ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերի, մեթոդների, մանկավար-
ժական նորագույն տեխնոլոգիաների, նոր դասընթացների կիրա-
ռումը։ 

 Այսօր նշանակալիորեն փոխվել է կրթության դերը մարդու կյան-
քում, և աշխարհում ընթացող կրթական բարեփոխումների համաշարում 
կարևորվում են մասնագիտական գիտակություններով ճկուն, նորարար, 
երկխոսության պատրաստ, որակյալ և մրցունակ մասնագետի ձևավո-
րումը, նորարարական գործընթացների պայմաններում մասնագիտա-
կան գործունեության ոլորտում հարմարակումը, մասնագետի շարժու-
նությունը, որը պատրաստ է երկխոսության, հաղորդակցման և համա-
գործակցության։ Այս համաշարում իրենց ուրույն տեղն ու դերն ունեն 
բուհերը, որոնք, մասնագիտական գիտելիքների բարձր մակարդակ 
ապահովելուց բացի, պետք է լինեն նաև մշակութային, համամարդկային 
և բարոյական արժեքների փոխանցման, արժեքային կողմնորոշումների 
ձևավորման կրթամշակութային այնպիսի կենսական միջավայր, որտեղ 
առավելագույն բարեհարմար հանրա-մասնագիտական պայմաններ 
կստեղծվեն ուսանողների անձնակենտրոն կրթության և մասնագիտա-
կան պատրաստության արդյունավետ իրականացման համար։  

Բուհի ուսանողները դաստիարակության, ինքնազարգացման և 
ինքնիրացման, հանրամշակութային ինքնորոշման գործընթացի իրավա-
հավասար սուբյեկտներ են, իսկ նրանց կրթության և անձի զարգացման 
հիմքը մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, հմտություն-
ների, քաղաքացիական դիրքորոշման ձևավորումն է։ Նշված մոտեցում-
ները մեր կարծիքով անձնակենտրոն մոտեցման առանցքային բաղադ-
րիչներն են, որոնք համահունչ են եվրոպական բարձրագույն կրթական 
տարածքի զարգացման միտումներին և բարձրագույն դպրոցի գործու-
նեության ռազմավարության համաշխարհային շեշտադրումներին։  

Գիտամանկավարժական գրականության մեջ կան տարբեր մոտե-
ցումներ անձնակենտրոն կրթության բովանդակության կատարելագործ-
ման հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Վերջինիս հիմքում ընկած է մարդասի-
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րական հարացույցը, որը ենթադրում է անձնակենտրոն մոտեցում 
սովորողի անձի նկատմամբ, նրա սուբյեկտիվության ապահովում, ստեղ-
ծագործական ներուժի խթանում, տարիքային առանձնահատկություն-
ների հաշվառում, նրա անձի ընկալումը որպես բարձրագույն արժեքի:  

 
Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկություններըԱնձնակենտրոն կրթության առանձնահատկություններըԱնձնակենտրոն կրթության առանձնահատկություններըԱնձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները    

Մանակավարժական գրականության մեջ առանձնացվում են անձ-
նակենտրոն կրթության մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից 
կարևորում ենք՝ 

▪ սովորողների հանրահոգեբանական հարմարակումն ու միավո-
րումը բուհի հանրամշակութային միջավայրին,  

▪ դասավանդող-ուսանող փոխգործակցության նոր ձևերի ու միջոց-
ների արդյունավետությունը, որի կարևոր բաղադրիչը մեր կարծի-
քով դասախոսի մասնագիտական գիտակությունն է և նրա 
դյուրինացնող (ֆասիլիտացիոն) գործառույթը, 

▪ կրթական գործընթացի սուբյեկտների՝ դասախոսների և ուսանող-
ների անդրադարձականությունը,  

▪ ուսանողների հետազոտական և ստեղծագործական գործունեու-
թյան մանկավարժական աջակցությունը:  

Աներկբա է, որ մանկավարժական բուհի կարևորագույն խնդիրներից 
մեկը ուսանողների հետ այն աշխատանքների իրականացումն է, որոնք 
ուղղված են ուսումնադաստիարակչական գործընթացում նրանց սահուն 
և արդյունավետ միավորմանը, հանրային միջավայրին հարմարակմանը, 
հանրային նոր դերի յուրացմանը։ 

Անշուշտ, բուհի հանրակրթական միջավայրին արդյունավետ ներ-
առվելու գործընթացում կարևոր փուլ է հարմարակումը, որը հիմք է 
ուսանողների հանրայնացման ու մասնագիտական զարգացման, հան-
րային միջավայրին մերվելու համար: Իհարկե, ուսանողների բուհի հան-
րամշակութային միջավայրին հարմարումը սահուն չի ընթանում. այն 
հաճախ ուղեկցվում է հուզական լարվածությամբ, անհատական հատկա-
նիշների դրսևորմամբ, շրջապատի հետ կայուն փոխհարաբերություն-
ների ձևավորմամբ։ Սոցիոլոգիայի և հոգեբանության մեջ հարմարումը 
դիտարկվում է որպես անձի և հանրային միջավայրի միջև որոշակի 
փոխհարաբերությունների սահմանման գործընթաց և արդյունք։ 

 Մասնագիտական կրթության բոլոր ոլորտներում առկա մարտա-
հրավերները և հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը պահան-
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ջում են, որ բուհի ուսանողը մասնագիտական պատրաստության գործըն-
թացում իրեն դրսևորի որպես ինքնակառավարվող սուբյեկտ, զարգացնի 
իր հաղորդակցական, կազմակերպչական կարողություններն ու հմտու-
թյունները և այդ գործընթացը որպես գերակա արժեք ընկալելով՝ 
արժևորի իր սեփական դերը, գիտակցի իր ուսումնառության նպատակ-
ները, օժտված լինի անդրադարձականությամբ։ Վերջինիս իրացման 
համար կարևորվում է տարիքային և անհատական առանձնահատկու-
թյունների հաշվառումը, որը ենթադրում է ուսանողների ուսումնական 
դրդապատճառների, մտավոր ներուժի, ստեղծագործական ընդունակու-
թյունների հաշվառում: Այդ գործընթացում դասվանդողների և ուսանող-
ների փոխազդեցությունը պետք է դիտարկել անձնակենտրոն մոտեցման 
համաշարում։ 

 Հայտնի է, որ ուսումնառության առաջին շրջանում ուսանողների՝ 
բուհին հարմարակումը ուղեկցվում է հանրային, ուսումնական, հոգեբա-
նական բնույթի մի շարք դժվարություններով, որոնք կրում են օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ բնույթ, և որի հաղթահարման համար այդ գործընթացը 
կառավարող բոլոր սուբյեկտներին անհրաժեշտ են ոլորտին վերաբերող 
համակարգված գիտելիքներ և մասնագիտական գիտակություններ։ 
Այնուհանդերձ, ինչպես նկատում է Ա. Ն. Լեոնտևը, դժվարությունները, 
անհաջողություններն ու խոչընդոտները, տարբեր ոլորտներում սեփա-
կան ուժերի փորձարկումը այն հետադարձ կապն են, որի հիման վրա 
զարգանում է անձի «ես» հայեցակարգը, ձևավորվում է նրա կենսափի-
լիսոփայությունը։ Մարդը սկսում է գիտակցել ոչ միայն իր կարողություն-
ները, մասնագիտական հետաքրքրությունները, արժեքային կողմնորո-
շումները, այլև նրա մեջ աստիճանաբար ձևավորվում են կյանքում 
անսպասելի շրջադարձերը հաղթահարելու, դժվար իրավիճակներում 
լուծում գտնելու կարողությունները, այսինքն` այն, ինչ կոչվում է հանրա-
հոգեբանական և կենսական կայունություն [3, 230-245]:  

    
ՈւսանողՈւսանողՈւսանողՈւսանող----դասախոս փոխգործակցությունըդասախոս փոխգործակցությունըդասախոս փոխգործակցությունըդասախոս փոխգործակցությունը    

 Բուհում ուսանողների և դասավանդողների փոխներգործության և 
նեղխմբակային համագործակցության, համաստեղծագործության ձևերի 
կատարելագործումն արդիական հիմնախնդիր է, որին հոգեբանաման-
կավարժական գրականության մեջ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ 
են նվիրված։ Դասավանդողների և ուսանողների փոխներգործությունը 
նպատակաուղղված, կազմակերպված, կառավարվող գործընթաց է, որն 



 
– 259 – 

ուղղված է սովորողների անձի գործունության դրսևորմանը, մասնագի-
տական դրդապատճառների ձևավորմանը, հետաքրքրությունների ու 
պահանջմունքների բացահայտմանը, որը և մենք դիտարկում ենք որպես 
անձնակենտրոն մոտեցման առանձնահատկություններից մեկը։ 

Բարձրագույն դպրոցի կրթական գործընթացը ըստ էության հան-
րային փողազդեցության յուրօրինակ համակարգ է, որի մասնակիցները 
հանդես են գալիս որպես այդ գործընթացի սուբյեկտներ, որոնք ունեն 
ուսումնամասնագիտական ընդհանուր և համատեղ գործունեության 
նպատակներ, որոնք անձի մեջ դրական փոփոխությունների ազդակ 
կարող են լինել՝ ապահովելով նրա ներդաշնակ համակեցությունը հան-
րամշակութային նոր միջավայրում, որտեղ էական նշանակություն է ձեռք 
բերում դասավանդող-ուսանող փոխազդեցությունների բնույթը, որի 
արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է դասավանդողի 
մասնագիտական գիտակության բարձր մակարդակով և դյուրինացնող 
գործառույթի իրականացմամբ։ 

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի սուբյեկտների փոխազ-
դեցության հիմնախնդրի լուծումը, ըստ Վ. Ի. Անդրեևի, պայմանավորված 
է դաստիարակչական համակարգի նպատակներով, գործոններվ, անձ-
նակենտրոն կրթության սկզբունքներով [4]:  

 Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր դասավանդող-
ների և ուսանողների փոխգործակցությունը միշտ չէ, որ իրականանում է 
անձնակենտրոն մոտեցման համատեքստում։ Հաճախ լիարժեքորեն չի 
ընթանում փոխգործակցությունը, և լիովին չեն դրսևորվում հաղորդա-
կցումը, երկխոսությունը, փոխըմբռնումը, այնինչ ակնհայտ է այն հանգա-
մանքը, որ ուսանողները ոչ միայն գործնական, այլ նաև անձնային 
հաղորդակցման պահանջմունք ունեն։  

 Աներկբա է, որ ժամանակակից դասավանդողը ոչ միայն տեղեկատ-
վություն հաղորդողի և դաստիարակողի գործառույթ է իրականացնում, 
այլև խորհրդատուի, աջակցողի, ուղղորդողի դեր կատարում՝ նպաս-
տելով ուսանողների անձի հանրայնացմանը, մասնագիտական գիտա-
կությունների զարգացմանը, ստեղծագործական, հետազոտական ներ-
ուժի բացահայտմանը։ Այս պարագայում առանձնահատուկ նշանակու-
թյուն են ձեռք բերում դասավանդողի մասանգիտական գիտակությունն 
ու դյուրինացնող գործառույթների իրացումը՝ ուղղված բուհի հանրամշա-
կութային միջավայրում ուսանողների հոգեբանական հարմարակմանը։  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Կրթական գործընթացի սուբյեկտների փոխներգործությունը արդ-

յունավետ կարող է ընթանալ, այն դեպքում, երբ այն ունի զարգացող 
բնույթ, խթանում է փոխգործակցող սուբյեկտների անձնային գործունու-
թյունը և միտված է նրանց հոգեբանական և հանրամշակութային պա-
հանջմունքների բավարարմանն ու դրդապատճառների ձևավորմանը։  

  
    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
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2005 թ. հունվարի 18, Երևան, ՀՕ-62-ն։ 
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е издание.–М.։ Изд-

во МГУ, 1981, 584 с. 
4. Андреев В.И.Педагогика.Учебный курс для творческого самораз-
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личностно-ориентированный подход, субъекты процесса обучения, 
адаптация, профессиональная подготовка, компетенция     

В статье представлены факторы, способствующие решению проблем 
системы высшего образования, которые, по сути, обеспечат естественное и 
гармоничное развитие системы высшего образования: 

▪ применение информационных и коммуникационных технологий, 
▪ инновационные процессы, в частности внедрение системы элек-
тронного и дистанционного обучения, 

▪ расширение электронной системы библиотечных информационных 
ресурсов, 

▪ обеспечение научно-образовательной и социально-культурной раз-
вивающей среды для эффективности профессиональной подготовки 
в вузе, которая предоставляет широкие возможности для формиро-
вания личностных и профессиональных качеств студента, 

▪ реализация парадигмы личностно-ориентированного образования, 
▪ применение новых форм, методов организации обучения, новейших 
педагогических технологий, новых курсов. 

Представлена характеристика особенностей личностно-ориентиро-
ванного образования в педагогическом вузе: 

▪ социально-психологическая адаптация и интеграция учащихся в 
социально-культурную среду вуза, 

▪ эффективность новых форм и средств взаимодействия преподава-
теля и студента, важной составляющей которого является профес-
сиональная компетентность преподавателя и его фасилитационная 
функция, 

▪ рефлексивность преподавателей и студентов-субъектов образова-
тельного процесса, 

▪ педагогическое содействие научно-исследовательской и творческой 
деятельности студентов.  
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    Margarit AsatrMargarit AsatrMargarit AsatrMargarit Asatryanyanyanyan        

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: information and communication, student, student-centered 

approach, subjects of the teaching process, adaptation, professional training, 
competence 

The article illustrates the factors contributing to the solution of problems 
of the higher education system, which, in essence, will ensure regular and 
harmonious development of the higher education system: 

▪ application of information and communication technologies; 
▪ innovation processes, in particular, introduction of e-learning and 
distance learning system; 

▪ expansion of the electronic system of library information resources; 
▪ provision of a scientific-educational and socio-cultural developmental 
environment for the efficiency of professional training at the university, 
which provides wide opportunities for the development of a student’s 
personal and professional qualities; 

▪ implementation of the paradigm of self-centered education; 
▪ application of new ways and methods of teaching, latest pedagogical 
technologies, new courses. 

Below we present the peculiarities of self-centered education in a 
pedagogical university: 

▪ socio-psychological adaptation of students and integration into the 
socio-cultural environment of the university; 

▪ efficiency of new ways and methods of teacher-student interaction, the 
vital component of which is the professional competence of the lecturer 
and his/her facilitation function; 

▪ reflexivity of the subjects of the educational process – lecturers and 
students; 

▪ pedagogical support to students’ research and creative activities. 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    12.04.12.04.12.04.12.04.2020202021212121    թթթթ....    
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««««Վերածնունդը 16Վերածնունդը 16Վերածնունդը 16Վերածնունդը 16----րդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթում» » » » թեմայի թեմայի թեմայի թեմայի 
լուսաբանման նշանակությունը լուսաբանման նշանակությունը լուսաբանման նշանակությունը լուսաբանման նշանակությունը ««««Վերածննդի դարաշրջանըՎերածննդի դարաշրջանըՎերածննդի դարաշրջանըՎերածննդի դարաշրջանը» » » » 

դասընթացն ուսուցելիսդասընթացն ուսուցելիսդասընթացն ուսուցելիսդասընթացն ուսուցելիս    

Վաչագան ԽաժակյանՎաչագան ԽաժակյանՎաչագան ԽաժակյանՎաչագան Խաժակյան    
    

Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառեր. բառեր. բառեր. բառեր. հումանիզմ, արվեստ, հասարակություն, գեղա-
նկարչություն, ռոմանիզմ, Ռեֆորմացիա, հակառեֆորմացիա, Ռեկոն-
կիստա, աշխարհայացք, մաներիզմ, միստիկ, կաթոլիկ եկեղեցի, հավա-
տաքննություն, գեղարվեստական տեսլական, ազգային, տեսություն, 
դասական 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

 «Վերածննդի դարաշրջանը»1 դասընթացի ուշագրավ թեմաներից է 
«Վերածնունդը 16-րդ դարի իսպանական մշակույթում»։ Այդ թեմային 
անդրադառնալիս՝ դասախոսության ժամանակ կարևորագույն տեղ է 
հատկացվում վերոնշյալ դարաշրջանում Իսպանիայում նոր, աշխարհիկ 
մշակույթի ձևավորման լուսաբանմանը, որի գաղափարական հիմնական 
բովանդակությունը հումանիզմն էր։ Հատկանշական է, որ հումանիստա-
կան գաղափարներն Իսպանիայում լայնորեն և ցայտուն կերպով մարմ-
նավորվեցին գրականության և մասնավորապես՝ արվեստի ասպարե-
զում։ 

Արևմտյան Եվրոպայի պատմության համատեքստում, անշուշտ, 
ինքնատիպ է Իսպանիայի պատմության ճակատագիրը, որի եզակիու-
թյունը գիտական ավանդույթը դիտարկում է այն պատմական իրավիճա-
կում, որը ձևավորվել է մավրերի դեմ ութդարյա պայքարի արդյունքում2: 
Չնայած՝ Ռեկոնկիստայի ընթացքում իսպանական հասարակությունը 

                                                                 
1 Վերածնունդ կամ Ռենեսանս (ֆրանս.` Renaissance, իտալ.՝ Rinascimento)` 

Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների մշակութային և գաղափարա-
կան զարգազման դարաշրջան, որն ընդգրկել է 14-րդ դ. սկզբից մինչև 17-րդ դ. 
առաջին տասնամյակները: 

2 Լատինական Միջնադարում մավրեր (լատ.` mauri, որ բառացի նշանակում է 
սևամորթ) կոչել են Հյուսիսարևմտյան Աֆրիկայի արաբներին, բերբերներին և 
մուսուլման եվրոպացիներին: Դեռևս 8-րդ դարում արաբները նվաճել էին Իսպա-
նիան, և այդ ժամանակաշրջանից սկսած (718 թ.) Պիրենեյան թերակղզում ծավալ-
վեց ազատագրական պայքար նվաճողների դեմ, որը շարունակվեց մինչև 1492 թ.: 
Այդ պայքարի էությունը ոչ միայն տարածքների ազատագրումն էր, այլև դրանց 
ամրապնդումը և բնակեցումը: Իսպանիայի պատմության մեջ այդ ժամանակա-
շրջանը հայտնի է որպես Ռեկոնկիստա (իսպ.` Reconquista): 
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դանդաղ էր զարգանում, սակայն դրա ավարտի արդյունքը հանդիսացավ 
պատմամշակութային արագ զարգացման գործընթացի ազգային յուրա-
հատուկ նմուշօրինակ:  

Առհասարակ, Իսպանիայի հոգևոր մշակույթին բնորոշ է այլ մշա-
կույթներից բազմիմաստ կախվածությունը, որն ըստ էության, հանգեցրել 
է իսպանացիների հոգևոր կյանքի և պատմական իրադարձությունների 
միջև թվացյալ անհամատեղելիության: Այդ առումով, կարևոր է այն գործ-
ընթացների տիպաբանական ուսումնասիրության նշանակությունը, 
որոնք սահմանում են իսպանական մշակույթի նկարագիրը 16-րդ 
դարում: Գեղարվեստական տեսլականի ազգային հատկանիշների բյու-
րեղացումը հենց բաժին է ընկնում այդ դարաշրջանին, երբ տեղի մշա-
կույթի գլխավոր բնութագիրն է դառնում նոր` Վերածննդին բնորոշ ոճա-
բանության ձեռքբերման դրա ներուժը:  

 
Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և     
արվեարվեարվեարվեստի ոճ 16ստի ոճ 16ստի ոճ 16ստի ոճ 16----րդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթում    

 15-րդ դարի առաջին կեսն Իսպանիայում արդեն նշանավորվում է 
հումանիստական գաղափարների տարածմամբ, ինչում էական դեր է 
խաղում իտալացի հումանիստների «նեապոլիտանական» խումբը3: 
Նեապոլի գրավումն ու Արագոնի թագավորների գահակալումն այնտեղ 
15-16-րդ դարերում իսպանացիների համար բացում են լայն հնարավո-
րություններ Վերածննդի իտալական մշակույթի հետ շփման համար: 
Արագոնի, Սիցիլիայի և Սարդինիայի թագավոր Ալֆոնսո V-ի (1416-
1458 թթ.) հովանավորության ներքո ձևավորվում է իսպանացի գիտնա-
կանների մի մեծ խումբ, որոնք նմանակում են իրենց իտալացի հոգևոր 
եղբայրներին: «Նեապոլիտանական խմբի» ներկայացուցիչների մեջ 
առանձնանում են Խուան Գարսիան, Ֆերրնանդո դե Կորդովան, Ֆերանդո 
Վալենտին, Ժերոնիմո Պաուն4 և այլք: Հումանիստական մշակույթի յուր-
օրինակությունն Իսպանիայում պայմանավորված էր դրա հանդեպ 
հասարակության հարգալից, բայց բավականին անտարբեր վերաբեր-
մունքով: Ըստ անվանի ռուս բանասեր Ալեքսանդր Սմիրնովի` Իսպա-
նիայում չի եղել ո´չ դրա անողոք մերժումը, ո´չ էլ գիտակցված բարձրա-
ցումն անառարկելի հեղինակության պատվանդանին: 15-րդ դարում 

                                                                 
3 Տե՛ս Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб, 1996, с. 127. 
4 «Նեապոլիտանական խմբի» գործունեության մասին մանրամասն տե՛ս 

Смирнов А. А. Средневековая литература Испании. Л., 1969, с. 152-155. 
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հումանիստական մշակույթն Իսպանիայում զարգանում էր, սակայն 
չափազանց դանդաղ ու անձև5: 

 15-րդ դարի վերջն իսպանական հասարակությանը պարգևեց 
ազգային արտասովորության զգացում, երբ քրիստոնեական խաչը «հաղ-
թանակեց» մուսուլմանական մահիկին: Իսպանիայում «խաչակիր 
ժողովրդի» գաղափարն ավելին էր, քան հասարակական մտայնությունը: 
Այնտեղ այն ձեռք էր բերում քաղաքական ծրագրի կարգավիճակ, որն 
արտահայտվել էր դեռևս 1480 թվականին իսպանական սուրբ ինկվիզի-
ցիայի (լատ.` Inquisition Sanctum, հավատաքննություն, կաթոլիկ եկեղե-
ցու ատյան) հիմնադիր, մեծ հավատաքննիչ Թոմաս Տորկվեմադայի (1420-
1498 թթ.) կողմից երկրի միավորման նախօրեին. «Իսպանական թագը 
պետք է ծառայի հերետիկոսության բնաջնջմանն ի փառս Աստծո և 
կաթոլիկ հավատքի առաջադիմության համար»6: Այդ իսկ պատճառով, 
մուտք գործելով աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների դարա-
շրջան (15-րդ դ. կեսից 17-րդ դ. կես)7` Իսպանիան, կարծես, սովորույթի 
համաձայն` շարունակում էր իր «խաչակրաց արշավանքը»` կոնկիս-
տան8: Բայց 16-րդ դարի համար արդեն ժամանակավրեպ այդ ձևաչափն 
իրականում իր մեջ թաքցնում էր նոր կապիտալիստական ժամանակա-
շրջանի բովանդակությունը: Քանի որ ակտիվ գաղութային քաղաքակա-
նության հետ միաժամանակ, նախնական կուտակման առավել արագ 
գործընթացը լիովին կարող էր երկրի տնտեսությունը հանգեցնել 

                                                                 
5 Тaм же, с. 154-157: 
6 Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. СПб, 1997, с. 159. 
7 Աշխարհագրական հայտնագործությունները, Նոր Աշխարհի (Ամերիկա) 

տարածքների գրավումը հսկայական ազդեցություն ունեցան Իսպանիայի հասա-
րակական մտքի և նրա մշակույթի վրա: Այդ ազդեցությունն իր արտացոլումը 
գտավ հատկապես հումանիստական ուտոպիայի տարածմանը 16-րդ դ. գրակա-
նության մեջ: «Ոսկե դարի» գաղափարը, որ նախկինում փնտրում էին անտիկ 
ժամանակաշրջանում և իդեալական ասպետական անցյալում, այժմ ոչ հազ-
վադեպ կերպով կապում էին Նոր Աշխարհի հետ: Նոր հայտնագործված տարածք-
ներում ստեղծվում էին իդեալական իսպանա-հնդկական պետության ստեղծման 
տարբեր նախագծեր, հասարակության վերակառուցման երազանքը կապում էին 
մարդու հավատքի և առաքինության բնույթի հետ և այլն: 

8 Ք. Կոլումբոսի կողմից 1492 թ. Նոր Աշխարհի հայտնագործումից և Կարիբյան 
ծովի կղզիներում ամրապնդվելուց հետո իսպանացիները սկսեցին քայլ առ քայլ 
նվաճել Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկան: Այդ գործընթացը ստացել է 
իսպ. La Conquista (Կոնկիստա` նվաճել) անվանումը: 
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արտադրության կապիտալիստական եղանակին: Բայց դա տեղի չունե-
ցավ, քանի որ Հաբսբուրգյան իշխանությունն Իսպանիայի բոլոր ուժերը` 
իբրև իր մեծ տերություն բաղկացուցիչ մաս, առաջին հերթին ծառայեցրեց 
ռազմական կարիքներին ու կայսրության խնդիրներին: Արդյունքում` 
մարդկային ռեսուրսները վերածվեցին նվաճողական գործիքակազմի, 
ազգային տնտեսությունը, նախ և առաջ, ուղղորդվեց ռազմական պա-
հանջմունքների բավարարմանը, իսկ բուն Իսպանիան դիտարկվեց իբրև 
ամերիկյան ոսկու անսպառ աղբյուր և մատակարար:  

Գրեթե ողջ Կաստիլիան ընդգրկող քաղաք-կոմունաների 1520-
1522 թթ. «Կոմուներոս» ապստամբության հիմքում, ընկած էր Իսպանիայի 
տնտեսական պահանջմունքների հետ կառավարության քաղաքական 
ձգտումների համաձայնեցման փորձը: Սրբազան Հռոմեական կայսրու-
թյան կայսր Կարլոս V-ին (1519-1556թթ., նա 1516թ.-ից նաև Իսպանիայի 
թագավորն էր) Իսպանիան անհրաժեշտ էր իբրև փողի ու զինվորների 
ձեռքբերման կատարյալ մեխանիզմ: Այդ պատճառով ապստամբության 
ճնշումն ինքնին բացում է կառավարության միջոցառումների մի ամբողջ 
շարք՝ ուղղված իսպանական հասարակության ավատատիրական կա-
ռուցվածքի գիտակցական պահպանմանը: Այդ միջոցառումներն իրակա-
նացվում էին այնպիսի մեթոդներով, որոնք թրծվել էին բազմադարյա 
վերանվաճման ընթացքում, այսինքն` եկեղեցու և դրա պատժիչ մարմնի՝ 
հավատաքննության հետ սերտորեն շփվելիս: Կարլոս V-ի ներքին քաղա-
քականությունը փոխարինվում է «մաքուր հավատքի» դեմ պայքարով: 
Այդ մաքրագործության զոհերը վերածվեցին մի յուրօրինակ շղթայի՝ 
մավրեր, հրեաներ, լյութերականներ, մորիսկներ9: Իսկ 1535 թ. կասկածի 
տակ է դրվում և ապա 1538 թ. կեղծ է հայտարարվում նույնիսկ գերմա-
նացի մեծ հումանիստ Էրազմ Ռոտերդամցու հեղինակությունը, ով մինչ 
այդ մեծ հարգանք էր վայելում Իսպանիայում: Է. Ռոտերդամցու գաղա-
փարակիր գեղանկարիչ Խուան դե Վալդես Լեալը ստիպված է լինում ար-
տագաղթել10: 16-րդ դ. կեսերին «խաչակիր ժողովուրդ» գաղափարի իրա-
գործումը կառավարչական ծրագրի շրջանակներում հանգեցնում է 

                                                                 
9 Արաբ.` բառացի նշանակում է փոքրիկ մավրեր: Նրանք Պիրենեյան թերա-

կղզու այն մուսուլմաններն էին, ովքեր Ռեկոնկիստայից հետո մնացել էին այնտեղ 
և հարկադրաբար ընդունել քրիստոնեություն: 

10 История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение. Под ред. 
Ц. Г. Нессельштрауса. Москва, 1982, с. 126 
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Իսպանիայի` Եվրոպայից առավել մեկուսացմանը: Հավատաքննության 
կասկածներին են արժանանում նաև Տրիդենտի (կամ Տրենտոյի 1545-
1563 թթ.) եկեղեցական ժողովի բոլոր մասնակիցները և անգամ Իսպա-
նիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ը (1556-1598 թթ.)11:  

 Այդ իսկ պատճառով օրինաչափ է այն, որ Իսպանիայում հումա-
նիստական շարժումն էապես տարբերվում էր «գիտնականների հանրա-
պետության»12 այլ ներկայացուցիչների հայացքներից: Հումանիստական 
շարժման իսպանական տեսակն ավելի մոտ էր իր հյուսիսեվրոպական 
տարատեսակներին, քան իտալականին. այնտեղ հայրենասիրությունը 
նույնպես եղել է որպես ազգային առանձնահատկության դրսևորում, բայց 
տոգորված ռազմագաղութային ոգով: Ազգային-հայրենասիրական 
հոսանքի նման ծայրահեղ ջանքերն իսպանացի հումանիստների մի 
մասին վերածեցին կոնկիստայի ակտիվ մասնակիցների, իսկ մյուսներին՝ 
շնորհեցին գաղափարախոսների կարգավիճակ, ում տեսական գործու-
նեությունը Նոր Աշխարհի՝ Ամերիկայի նվաճման ժամանակաշրջանում 
անտեսված էր ազգային հասարակության կողմից: Հատկանշական է նաև 
էրազմ Ռոտերդամցու գաղափարակիրների մեծամասնության (Բարտո-
լոմե դե Լաս Կասաս, Ֆրանսիսկո դե Վիտորիա, Բարտոլոմե դե Կարրան-
սա, Մելխիոր Կանո և այլք) կողմից նվաճողական պատերազմների և 
գաղութային շահագործման դատապարտումն Իսպանիայի կառավարու-
թյան գաղութային քաղաքականության և հարստացման միջոցների 
որոնման նպատակով Ամերիկա հորդացող հասարակական տարբեր 
շերտերից դուրս եկած իսպանացիների գործողությունների ֆոնի վրա13: 
«Հայրենասիրության խնդրի և հասարակական համակարգի բարեփո-
խումների նախագծերի» առթիվ իսպանական հումանիզմում, ինչպեսև 

                                                                 
11 Տե՛ս Дефурно Марселен. Повседневная жизнь Испании Золотого века. 

Москва, 2004, с. 175. 
12 17-րդ դարի սկզբի մշակութային կյանքի առավել նշանակալից երևույթներից 

մեկը դարձավ Եվրոպայի առավել կրթված մարդկանց ոչ ձևական ընկերության 
գործունեությունը, որը մտել է պատմության մեջ «Գիտնականների հանրապետու-
թյուն» (ֆրանս.` «La Republique des Literatures») անվանումով: Այն բնագետների, 
փիլիսոփաների և աստվածաբանների ապազգային միավորում էր և կոչված էր 
միավորել այդ գիտնականների մտավոր ջանքերը ճշմարտության իմացության 
գործում: 

13 Немилов А. Н. Специфика гуманизма Северного Возрождения. – В кн.: Типо-
логия и периодизация культуры Возрождения. Москва, 1978, с. 45-46. 
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Եվրոպայի հյուսիսում, նույնպես հստակ հետաքրքրություն էր դրսևորվել 
աշխարհիկ աստվածաբանության նկատմամբ14: Սակայն հումանիստա-
կան շարժումն Իսպանիայում լայն տարածում չգտավ: Այն նման էր «Հյու-
սիսային» հումանիզմի նախնական փուլին, որը, ըստ անվանի արվես-
տագետ պրոֆեսոր Ա. Ն. Նեմիլովի սահմանման` նշանավորված էր 
«զգալի հազվադեպությամբ, ձևավորված մտավոր միջավայրի բացակա-
յությամբ: Այն ամբողջովին ուներ հումանիզմի հանդեպ նոպայի բնույթ»15:  

15-րդ դարի վերջը նշանավորվում է իսպանական արվեստի առանձ-
նահատուկ ոճի` «իսաբելինոյի» կայացմամբ: Գրականության մեջ այդ 
կատեգորիան ավանդաբար կիրառվում է միայն ճարտարապետության 
համատեքստում: Սակայն կա կարծիք, որ դրանով կարելի է նշանավորել 
նաև ողջ իսպանական գեղարվեստական մշակույթի էվոլյուցիայի 
կարևոր փուլը, որը Ռեկոնկիստայից հետո առաջին անգամ հայտնվեց 
սեփական «ազգային դիմագծի» սահմանման խնդրի առջև: Այն առա-
ջանում է գեղարվեստական տեսլականի երեք համակարգերի համար-
ժեքության ճանաչմամբ. գոթիկայի, մավրիտանական և Վերածննդի 
արվեստի տարրերի համարժեքության և օրգանական միաձուլման մեջ է 
կայանում «իսաբելինո» ոճի յուրահատկությունը16: Այդ «ոճային փոխ-
զիջումը» քայքայվում է արդեն 16-րդ դարի սկզբին արաբական և գոթա-
կան Իսպանիայի մշակութային ժառանգության «հաղթահարման» 
ձգտման արդյունքում: Ընդգրկելով երկրի բոլոր առաջատար գավառ-
ները` այդ գործընթացն արտացոլեց իսպանական ազգի հոգևոր մշա-
կույթի կենսական պահանջմունքը` պայքարն ընդդեմ գավառաբանու-
թյան, տարածաշրջանային անմիասնականության, բոլորի համար ընդ-
հանուր լեզվի որոնումների:  

Դրա ստեղծման ուղին իսպանացի արվեստագետներ Ֆերնանդո 
Յանես դե լա Ալմեդինան, Ֆերնանդո դե Լյանոսը, Խուան դե Խուանեսը, 
Գասպար Բեսերրան, Լուիս դե Վարգասը տեսնում էին Վերածնության 

                                                                 
14 Там же, с. 49. 
15 Там же, с. 54. 
16 15-րդ դարի վերջի իսպանական արվեստի բազմիմաստությունը ոճային 

առումով մասամբ համարժեք է գերմանական Վերածննդի կայացման անցու-
մային ժամանակաշրջանին, որը հայտնի արվեստագետ Մ. Յա. Լիբմանը անհնա-
րին է համարում «անվերապահորեն ներառել Վերածննդի զարգացման մեջ» (տե՛ս 
Либман М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи 
Возрождения, Москва, 1991, с. 178): 
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Իտալիայի հետ շփումներում, իտալացիներից ուսանելու և նրանց ընդ-
օրինակելու մեջ: 16-րդ դարի առաջին կեսին իտալականացումն առանձ-
նահատուկ ուժ է ստանում «վալենսիական» գեղարվեստական դպրո-
ցում17: Այն կողմնորոշված էր դեպի Բարձր Վերածնունդը, սակայն դասա-
կան իդեալները հաճախ գունավորում էր սոսկ իսպանական հնչեղու-
թյամբ ռեալիզմով: Անտիկ ճարտարապետական ավերակների ու կոմպո-
զիցիաների վերածննդի գեղագիտության համատեքստում յուրօրինակ 
դիսոնանս են հնչում, օրինակ` տիպային կարավաջիստյան մոտիվները՝ 
ըստ ընտրված առարկաների, նատյուրմորտները Խուան դե Խուանեսի և 
Ֆերնանդո Յանես դե լա Ալմեդինայի կտավներում:  

Բացի այդ, իսպանացիների ու իտալացիների զգալի տարբերու-
թյունը գույնի, գծի, ռիթմի, տարածության զգացողության հարցում 
հաճախ վալենսիացիներին թողնում է «արաբեսկյան սկզբունքի»18 իշխա-
նության ներքո: 16-րդ դարի կեսերի իսպանացի նշանավոր հումանիստ 
գրող և արվեստի տեսաբան Ֆելիպե դե Գևարան նախորդ սերնդի վար-
պետներին արդարացիորեն մեղադրում էր հեռանկարի վատ իմացու-
թյան, կոմպոզիցիաների քայքայվածության մեջ, նա նրանց ստեղծագոր-
ծություններն անվանում էր «ծիծաղելի կերպարներ»19: Բոլոր այդ 
«խարակները» հանդիսանում էին ոչ միայն զուտ մասնագիտական 
անկարողության և գավառամտության ցուցանիշ, այլև առաջին հերթին 
ազգային մտածողության համակարգի գեղանկարչական համարժեք, որը 
հեռու էր իտալական «դասական» հումանիզմից:  

Ֆելիպե դե Գևարան առաջարկում էր իսպանացիների նկարներում 
առկա «անկատարությունները» հաղթահարել բնության մանրակրկիտ 
ուսումնասիրության ճանապարհով: Այդ եզրույթի ներքո ենթադրվում են 
բնության մեջ ընկալված կատարելության իդեալականացված ձևաչա-
փերը՝ անտիկները: Ֆ. դե Գևարայի կողմից առաջադրված «buena manera» 

                                                                 
17 Այդ դպրոցը ձևավորվել է 15-րդ դ. երկրորդ կեսին, 16-րդ դ. սկզբին, որին 

մեծապես նպաստել են Ալֆոնսո V-ը և Հռոմի պապ Ալեքսանդր VI-ը, ովքեր հրա-
վիրում էին գեղանկարիչներին և հովանավորում նրանց, ինչի արդյունքում առա-
ջանում է Վալենսիայի Վերածննդի դարաշրջանի գեղանկարիչների դպրոցը: 

18 Արաբեսկը (իտալ.՝ arabesco — արաբական) մշակվել և լայն տարածում է 
գտել միջին դարերում արաբական երկրների արվեստում որպես արաբանախշ, 
որը կերպարվեստում երկրաչափական և ոճավորված բուսական մոտիվների 
միահյուսումով բարդ նախշ է, որ երբեմն ընդգրկում է նաև մակագրություններ։ 

19 Каптерева Т. П. Испания: История искусства. Москва, 2003, с. 87-88: 
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(լավ ձև) հասկացությունը բացահայտվում է այն սկզբունքներով, որոնք 
սահմանում են տեսանելի աշխարհի բոլոր ձևաչափերի կատարելու-
թյունը, որոնք վեր են «ազգայինից», «միասնական ոճերից»20: Այդ 
սկզբունքները բացարձակ անփոփոխ երևույթ են (ըստ Ֆ. դե Գևարայի՝ 
գեղեցիկ և կոթողային): Գեղարվեստական ստեղծագործության էության 
հանդեպ նման հայացքն արդեն «ուղղորդում է» մեզ դեպի 16-րդ դարի 
երկրորդ կեսի իսպանական արվեստը, «ռոմանիզմի»21 տեսությունն ու 
պրակտիկան:  

Այդ ժամանակաշրջանը նշանավորվում է Իսպանիան Կարլոս V-ի 
կայսրության ծայրամասային շրջանից Ֆիլիպ II-ի միապետության 
իրական կենտրոնի վերափոխմամբ: Նրա թագավորությունը և´ Իսպա-
նիայի տնտեսական հզորության քայքայումն էր, և´ «ապաֆեոդալակա-
նացման» առավել ուժեղացող գործընթացները, և´ երկրի արտաքին 
քաղաքական վարկանիշի կորուստը, և´ կաթոլիկական ռեակցիան: 
Իսպանիա ներթափանցող մարտնչող Ռեֆորմացիայի22 ազդեցությունը 
նաև կասկածի տակ է առնում «իսպանական» պետության բուն գաղա-
փարը, իբրև Աստծո գործիք պետության՝ իր հիմունքներով միջնադարյան 
գաղափարը: Այդ պատճառով էլ, ի դեմս իսպանական ավատա-կաթոլի-
կական միապետության` Ռեֆորմացիան ձեռք է բերում առավել անհաշտ 
ու հետևողական թշնամուն: Իսպանիան վերածվում է հակառեֆորմա-
ցիայի23 պատվարի, որի հիմքը դրվեց «հումանիստների հովանավոր» 
Կարլոս V-ի կողմից: Իսպանական միապետությունը դարձավ հակառե-

                                                                 
20 Там же, с. 89. 
21 16-րդ դ. նիդեռլանդական գեղանկարչության մեջ էկլեկտիկ հոսանք, որն 

առաջացել է Իտալիայի հետ մշակութային կապերի ընդարձակման շնորհիվ: 
Ռոմանիզմը ձգտում էր միավորել նիդեռլանդական ավանդույթներն իտալական, 
հատկապես` հռոմեական Վերածննդի փորձի, իսկ այնուհետև` մաներիզմի հետ: 

22 Լատ.` Reformatio, որը կրոնական և հասարակական-քաղաքական 
զանգվածային շարժում էր Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպայում 16-17-րդ դ. 
սկզբին, և որը նպատակաուղղված էր կաթոլիկ եկեղեցին բարեփոխելուն: 

23 16-րդ դ. կեսին և 17-րդ դ.Եվրոպայում ծավալվեց եկեղեցական-քաղաքական 
մի շարժում, որը պատմությանը հայտնի է հակառեֆորմացիա անվամբ: Այն 
ուղղված էր Ռեֆորմացիայի դեմ, և նպատակ էր հետապնդում վերականգնել 
կաթոլիկության խարխլված դիրքերը Եվրոպայում, ինչպես նաև ամրապնդել 
քայքայվել սկսող ավատատիրական կարգերը: Այդ շարժումը գլխավորում էր 
պապականությունը: 
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ֆորմացիոն պայքարի եռանդուն դերակատարը համաեվրոպական 
մասշտաբով: 

Ընդարձակ արտաքին քաղաքական ծրագրի իրագործումը պահան-
ջում էր միջոցներ: Ֆիլիպ II-ը դրանք փնտրում էր Իսպանիայում, ինչը չէր 
կարող չուժեղացնել դժգոհությունն անվերջանալի պատերազմներով ու 
գաղութային նվաճումներով հագեցած երկրում: Հատկանշական է այն, թե 
ինչ ձևով էր դրսևորվում այդ դժգոհությունը: Այն ողողել էր խորհրդա-
պաշտական ուսմունքները, որոնք հայտնի էին բնակչության ամենալայն 
շերտերում: Տեղային պայմաններում, երբ գահի ու եկեղեցու միությունը 
մենաշնորհ էր դարձրել կրոնի բոլոր հարցերը, արդեն Աստծո հետ 
անմիջական շփման բուն գործողությունը ծառայում էր իբրև մարտա-
հրավեր վարչակարգին: Դեռ ավելին, 16-րդ դարի երկրորդ կեսի իսպա-
նացի խորհրդապաշտների՝ վաղ քրիստոնեության իդեալներին ուղղված 
տեսությունն ու պրակտիկան կասկածի տակ էին դնում գոյություն 
ունեցող պետության «քրիստոնեական» հիմքերը: Խուան դե լա Կրուսը, 
Լուիս դե Գրանադան, Խուան դե լոս Անխելեսը, Լուիս դե Լեոնը, Տերեսա 
դե Խեսուսը և մի շարք այլ խորհրդապաշտներ, լինելով տարբեր թե՛ 
իրենց բանականությամբ, թե՛ իրենց տաղանդի ուժով և թե՛ ըստ մշակու-
թային-կրթական մակարդակով, հանդիսանում էին տարբեր հանրային 
շերտերի ներկայացուցիչներ: Սակայն, չնայած պաշտոնական կրոնական 
ուսմունքի ընկալման այդ զգալի տարաձայնություններին` նրանք բոլորը 
միասնական էին շրջակա իրականության մերժման և դրանից դուրս 
գալու ուղիների որոնման հարցում24: Այդ պատճառով զարմանալի չէ այն, 
որ խորհրդապաշտները հռչակվում են հերետիկոսներ, իսկ խորհրդա-
պաշտական կողմնորոշում ունեցող գեղանկարիչներ Էլ Գրեկոն 
(Դոմենիկո Տեոտոկոպուլոն) և Լուիս դե Մորալեսն այլևս ընդունելի չէին 
արքունիքում25: 

Հայտնի է, որ խորհրդապաշտների «տեսլականները» գեղանկարիչ-
ների համար ծառայել են իբրև աղբյուր իրենց պատկերագրության 
ստեղծման համար: Խորհրդապաշտությունը գաղափարային հիմք է 
հանդիսացել իսպանական գեղանկարչության այն հոսանքի համար, որը 
16-17-րդ դարի արվեստի նշանավոր իսպանացի տեսաբան, գեղանկարիչ 
Ֆրանսիսկո Պաչեկո դել Ռիոն իր «Գեղանկարչության արվեստը» 

                                                                 
24 Ромера-Наварро М. История испанской литературы. Москва, 1969, с. 147-148. 
25 Каптерева Т. П., указ. соч., с. 101. 
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տրակտատում քամահրանքով անվանում էր «խայտավոր գեղանկարչու-
թյուն»26: Նրա ձևական հակադասական կառուցվածքը նման էր իտալացի 
մաներիստների27 հակավերածննդյան պրպտանքներին: Այն ձևավորվել 
էր Իսպանիայում բնական գեղարվեստական հնարքների ներքո, ինչը 
ստիպում է խոսել Լուիս դե Մորալեսի «գոթիկական գաղտնիքի» կամ Էլ 
Գրեկոյի «գոթիկա-բյուզանդիզմի» մասին28: 

Ազգային կրոնա-խորհրդապաշտական գեղանկարչությանը դիմա-
կայում էր «ռոմանիզմը» իրեն բնորոշ հայտնի աշխարհաքաղաքացիու-
թյամբ: Դրա պաշտպանը, գաղափարային ոգեշնչողն ու գեղարվեստա-
կան քննադատը դարձավ Ֆիլիպ II-ը: Վերջինիս կարծիքով` Իսպանիա-
յում չկային ուժեր, որոնք ունակ էին ստեղծել հզոր տերության գեղարվես-
տական ճակատը: Ձգտումը «բարձր», ազնիվ ոճին և եվրոպական մակար-
դակի մասնագիտական վարպետության՝ այդժամ քաջ գիտակցվող պա-
հանջմունքը, կանխորոշեցին Մադրիդի և Էսկորիալի29 պալատական 

                                                                 
26 Пачеко Ф. Искусство живописи. – В кн.: Мастера искусства об искусстве. 

Москва, 1937, т. 1, с. 423. 
27 Ուշ Վերածննդի իտալացի արվեստագետները (Պոնտորմո, Անյոլո Բրոնզինո, 

Բենվենուտո Չելլինի և այլք) փորձում էին անառարկելի գեղարվեստական 
կանոններ սահմանել` ելնելով այն համոզմունքից, թե անցյալի արվեստում 
արդեն նվաճված են կատարելության բարձր սահմանները և թե մնում է սոսկ 
հետևել եղած նմուշներին: Ըստ էության` նրանք հրաժարվում էին հումանիզմի 
գաղափարներից, հեռանում բնության և մարդկանց ռեալիստական պատկե-
րումից: Այդ նոր գեղարվեստական ուղղությունը ստացավ «մաներիզմ» (իտալ.՝ 
manierismo, maniera - մաներա, ոճ, եղանակ) անվանումը: Այդ ուղղության ներկա-
յացուցիչների նպատակը սոսկ տպավորություն առաջացնելն էր: Դրանք հանդի-
սավոր կեղծ և անբնական պատկերներ էին, իսկ պալատական հանդիսավոր յու-
րաձևությունը լիովին բավարարում էր իշխող վերնախավի ճաշակը և ծառայում 
էր կաթոլիկ եկեղեցու հակառեֆորմացիոն գործունեությանը: Այդպիսի արվես-
տագետներին բարձր էին գնահատում և դասում էին արտոնյալ մարդկանց շարքը: 

28 Ваганова Е. Византийские художественные традиции в творчестве Эль Греко. 
– Византийский временник, 1976, с. 37. 

29 Պատմամշակութային համալիր, որ կառուցվել է 1563-1584թթ. իսպանացի 
ճարտարապետ Խուան Բաուտիստա դե Տոլեդոյի կողմից, և որի կառուցմանը 
հետագայում մասնակցություն են ունեցել նաև իսպանացի ճարտարապետ 
Խուան դե Էռերան և ուրիշներ: Էսկորիալը եղել է իսպանական թագավորական 
ընտանիքի նստավայրը, նրանց դամբարանը և վանքը: Այն համարվում է Իսպա-
նիայի և Եվրոպայի Վերածննդի դարաշրջանի յուրահատուկ ճարտարապետա-
կան կոթողներից մեկը: 
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դպրոցի պաշտոնական կողմնորոշումը դեպի իտալական բարձր դասա-
կան արվեստը: Էսկորիալի գլխավոր ձևավորողներն Իտալիայից հրա-
վիրված վարպետներ էին, որոնցից առաջատարները Բարտոլոմեո Կար-
դուչչոն և Պելեգրինո Տիբալդին էին: Նրանց իսպանացի արվեստակից-
ները, նկարիչ-մոնումենտալիստները հայտնվել էին աշակերտների կար-
գավիճակում30:  

Թվում էր, թե կենտրոնական իշխանությունից բխող դիրքորոշում-
ները ստեղծում էին նախկինում բացակայող պայմաններ իսպանական 
գեղանկարչության վերածնության պրպտումների ոճաբանական ավար-
տունության համար: Սակայն կանոնակարգված պալատական արվեստի 
մթնոլորտը փաստացիորեն հեռու էր իրական Վերածննդի ոգուց: Այդ իսկ 
պատճառով, ռոմանիզմն արագ վերածվեց դասական մեկնաբանությամբ 
էպիգոնության, որը մասամբ նման էր իտալական «ոճի արվեստին»: 
Այդուհանդերձ, չնայած դրան բնորոշ համապարփակ «աշխարհաքաղա-
քացիությանը» և «օտարմանը» ազգային ավանդույթներից` իսպանական 
պալատական ռոմանիզմը դարձավ հակառեֆորմացիոն Իսպանիայում 
տիրող բռնակալական ռեժիմի էության յուրօրինակ արտահայտման 
միջոց:  

 Ֆիլիպ II-ի դարաշրջանն Իսպանիայում Վերածննդի ժամանակա-
շրջանի մաներիստական փուլն էր31, որն իրականում պայմանավորված 
էր այլ պատճառներով, քան Իտալիայում: Իսպանական մաներիզմը, 
սակայն, չդարձավ այնտեղ մինչ այդ բացակայող վերածննդի ոճային հա-
մակարգի հանդեպ գեղարվեստական հակազդեցություն: Դրա կործան-
ման մասին չէր կարող անգամ խոսք լինել, քանի որ միայն 16-րդ դարի 
կեսերին Իսպանիայում ձևավորվեցին նախադրյալներ դրա իրագործման 
համար: Միջնադարյան մշակույթը պատրաստ էր անցնել նոր որակի, 
սակայն այդ «անցումայնությունը» չստացավ ամբողջականություն:  

 
        

                                                                 
30 Каптерева Т. П., указ. соч., с. էջ 227. 
31 Ваганова Е. О. Проблема испанского Возрождения в современной историо-

графии. – В. кн.: Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1978, с. 165. 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

 Իսպանիան 16-րդ դարի կեսերին չկարողացավ լիովին վերապրել 
Վերածնունդը ո´չ իբրև հետևողական հումանիստական աշխարհայացք, 
ո´չ էլ որպես արվեստի ձևավորված ոճ: Եվ միայն 16-րդ դարի 50-60-
ական թվականներին սկսվում է Վերածննդի գեղարվեստական ձևաչա-
փերի որակական Վերածնունդն իսպանական մշակույթում: Ֆիլիպ II-ի 
օրոք Իսպանիան վերածվում է հակառեֆորմացիայի պատվարի, որի 
պայմաններում իսպանական մշակույթը կտրուկ բևեռացավ՝ հանդես 
գալով երկու միմյանց բացառող մտածողության և գեղարվեստական 
ոճաբանության համակարգերի տեսքով։ Մեկը, կարծես, կողմնորոշված 
էր դեպի անցյալը, մյուսը՝ դեպի ապագան: Դրանց միաձուլումն իրակա-
նացվում է իներցիոն պատմական ուժի շնորհիվ: Արդեն 17-րդ դարը 
դարձավ իսպանական մշակույթի ծաղկման ժամանակաշրջանը` «Ոսկե 
դարը», որի ներդաշնակ ամբողջականությունն ի հայտ էր եկել նախորդ 
ժամանակաշրջանում կորսված աշխարհընկալման վերածնման ժամա-
նակ, որն էլ հանդիսացավ գեղարվեստական տեսլականի հաստատուն 
արժեքը: 

 Այսպիսով՝ սույն թեմայի ուսումնասիրությունն էական նշանակու-
թյուն ունի 16-րդ դարի իսպանական մշակույթում Վերածննդի օրինաչա-
փություններն ու իրողությունները հասկանալու, դրա արմատական փո-
փոխությունների քաղաքակրթական բովանդակությունը բացահայտելու 
համար։ Թեմայի յուրացումը, անշուշտ, կամբողջացնի ուսանողի պատկե-
րացումները այդ դարաշրջանի իսպանական աշխարհիկ մշակույթի, 
մասնավորապես՝ արվեստի ձևավորման, հումանիստական գաղափար-
ների տարածման գործում այդ մշակույթի դերակատարության մասին, 
ինչպես նաև կնպաստի իսպանական Վերածննդի հիմնարար առանձնա-
հատկությունների ընկալմանը։ 
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Значение освещения темы Значение освещения темы Значение освещения темы Значение освещения темы ««««Возрождение в испанской культуре Возрождение в испанской культуре Возрождение в испанской культуре Возрождение в испанской культуре     
16161616----го векго векго векго векa» a» a» a» в процессе обучения курса в процессе обучения курса в процессе обучения курса в процессе обучения курса ««««Эпоха ВозрожденияЭпоха ВозрожденияЭпоха ВозрожденияЭпоха Возрождения»»»»    

    
Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова: гуманизм, искусство, общество, живопись, романизм, 

Реформация, контрреформация, Реконкиста, мировоззрение, манеризм, 
мистический, католическая церковь, инквизиция, художественное виде-
ние, национальный, теория, классический   

Данная статья посвящена определению значимости темы “Возрож-
дение в испанской культуре 16-го векa”. В процессе лекционного изучения 
данной темы важнейшее место уделяется освещению формирования новой, 
светской культуры в Испании, основным идейным содержанием которой 
был гуманизм. 

Испания в 16-ом веке полностью не пережила эпоху Возрождения, ни 
как последовательное гуманистическое мировоззрение, ни как сложив-
шийся стиль в искусстве. Ускоренный темп исторического развития лишил 
испанскую культуру благоприятных условий для кристаллизации ренес-
санской стилистики, чрезвычайно сузил её хронологические рамки. И 
только в 50-60-е годы того же века начинается качественное перерождение 
ренессансных художестженных форм в испанской культуре. 

При Филиппе II-ом Испания превращается в оплот контрреформации, 
фундамент для которой начал создать уже “покровитель гуманистов” 
Карл V. 

Испанский маньеризм при Филиппе II-ом не стал художественной 
реакцией на отсуствовавшую в Испании ренессанскую стилевую систему. 
В условиях контрреформации испанская средневековая культура была 
резко поляризована, что привело к созданию двух противоречивых систем 
мышления и художественной стилистики. 
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The Significance of Covering the Topic The Significance of Covering the Topic The Significance of Covering the Topic The Significance of Covering the Topic     
“Renaissance in Spanish Culture of the 16“Renaissance in Spanish Culture of the 16“Renaissance in Spanish Culture of the 16“Renaissance in Spanish Culture of the 16thththth    Century” Century” Century” Century”     

in Teaching “Epoch ofin Teaching “Epoch ofin Teaching “Epoch ofin Teaching “Epoch of    Renaissance” CourseRenaissance” CourseRenaissance” CourseRenaissance” Course    
    

Vachagan Khazhakyan Vachagan Khazhakyan Vachagan Khazhakyan Vachagan Khazhakyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: humanism, art, society, painting, Romanism, Reformation, 
Counter Reformation, the Reconquista, worldview, Mannerism, mystic, the 
Catholic Church, inquisition, artistic vision, national, theory, classical  

The article is devoted to the evaluation of significance of the topic “The 
Renaissance in the Spanish culture of the 16th century”. In the course of 
studying the topic, an essential part is dedicated to the illustration of the 
formation of a novel and secular culture in Spain, the main ideological content 
of which was humanism. 

In the 16th century, Spain was unable to entirely survive the Renaissance 
neither as a consistent humanistic worldview, nor as a formed style in art. The 
accelerated pace of historical development deprived the Spanish culture of 
favorable conditions for the crystallization of Renaissance stylistics, and 
extremely narrowed its chronological framework. And only in the 50-60s of the 
16th century, the quality revival of Renaissance artistic forms began in the 
Spanish culture.  

During the reign of Philip II, Spain turned into a Counter Reformation 
stronghold, the foundation for which had already been laid by the “patron of 
humanists” Charles V. 

The Spanish Mannerism under Philip II did not become an artistic 
reaction to the Renaissance style that was missing in Spain. Under the 
conditions of the Counter Reformation, Spanish medieval culture was sharply 
polarized, resulting in the creation of two contradictory systems of thought and 
artistic style. 

 
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    11.04.11.04.11.04.11.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    18.04.18.04.18.04.18.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    



 
– 277 – 

Ուսանողի խոսակցականՈւսանողի խոսակցականՈւսանողի խոսակցականՈւսանողի խոսակցական    լեզվի զարգացումըլեզվի զարգացումըլեզվի զարգացումըլեզվի զարգացումը    օտարօտարօտարօտար    լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների    
ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում 

Կարինե Կարինե Կարինե Կարինե ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան        
    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. խոսակցական հմտություններ, ճանաչողական 

գիտելիք, արհեստական միջավայր, լրատվական կայքեր, ճանաչողական 
արժեք, խոսքային կայուն արտահայտություններ, լեզվական կաղապար-
ներ, թեմատիկ բառապաշար 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան     

Խոսակցական լեզվին ականջալուր դարձնելը օտար լեզվի ուսուց-
ման բնական միջոց է, որի շնորհիվ լեզուն կարելի է սովորել բնականոն 
ձևով, որը ենթադրում է ոչ թե լեզվի տեսական իմացություն, այլ լեզվի 
տիրապետում` խոսակցականի մակարդակով: Եթե բնական պայմաննե-
րում հեշտ է սովորել խոսակցական լեզու, կրթական միջավայրում պատ-
կերը հակառակն է:  

Ինչո՞վ է բացատրվում այդ դժվարությունը: Հարցին պատասխանելու 
համար հարկ է որոշակի քայլեր մշակել. 

1. հստակեցնել խոսակցական լեզվի ուսուցման նպատակներն ու 
խնդիրներն ընդհանրապես և առանձին կուրսերի համար` մասնավո-
րապես. դրանք որոշակիացնելով` հնարավոր կլինի ներկայացնել այն 
պահանջները, որոնք պետք է առաջադրել ուսանողներին ուսանելու 
տարբեր փուլերում: 

2. հստակեցնել, թե ինչպիսին պետք է լինի ուսանողների խոսքի 
բովանդակությունը, ինչ թեմաներով պետք է կարողանան խոսել և լեզվա-
կան ինչ նյութ գործածեն: 

3. մշակել առավել արդյունավետ հնարներ խոսակցական լեզվի 
ուսուցման ժամանակ և կազմակերպել ուսուցման համապատասխան 
գործընթաց. այս գործընթացում մի շարք հարցեր են առաջ գալիս` ինչ-
պե՞ս ապահովել լեզվական տարբեր բաժինների ճիշտ փոխգործունեու-
թյունը, ինչպիսի՞ն պետք է լինի հաղորդվող գիտելիքների հաջորդակա-
նությունը, ինչպե՞ս կառուցել վարժությունների նպատակահարմար հա-
մակարգ` նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ուսանողները պետք է 
յուրացնեն գիտական լեզվի համակարգը և ձեռք բերեն որոշակի կարո-
ղություններ և հմտություններ, ինչպես նաև խոսակցական հմտու-
թյուններ:  

Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման գործընթացի պատշաճ 
կազմակերպումը կապված է լեզվական տարբեր շերտերի ներդաշնակ 
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փոխազդեցության, գիտելիքների փոխանցման ճիշտ գործընթացի, վար-
ժությունների և երկխոսությունների նպատակահարմար համակարգի 
ստեղծման, ճկուն լեզվական և ոճական կարողությունների միջոցով 
խոսակցական հմտությունների զարգացման հետ: Այս ամենը միտված է 
ուսումնական գործունեությանը խոսքային ուղղվածություն հաղորդելուն:  

 
Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացման լեզվաբանական 

նախնական գնահատականընախնական գնահատականընախնական գնահատականընախնական գնահատականը    
Լեզվաբանները կարևորում են ուսումնական գործունեությանը 

խոսքային ուղղվածություն հաղորդելը: Անհերքելի է, որ այս ուղղվածու-
թյունը կտանի խոսքի տիրապետման: Այն ընդգրկում է օտար լեզվի 
(անգլերենի) ուսուցման գործընթացի բոլոր կողմերը և բաղադրամասերը: 
Սակայն խոսքային ուղղվածության այդ տարբեր կողմերը և բաղադրա-
մասերը հարաբերականորեն կունենան որակապես ոչ միատարր բովան-
դակություն: Դա նշանակում է, որ ամեն մի այլ մոտեցում կդառնա խոս-
քային ուղղվածության մասնակի ձև: Այսպես ուսուցվող օտար լեզուն 
փոխպատվաստվում է ուսանողների մայրենիի ուսումնական գործըն-
թացի վրա [3, 152]:  

Երբ խոսում ենք լեզվի մասին, ի նկատի ունենք որոշակի գիտելիք-
ներ քերականությունից, իսկ երբ խոսում ենք խոսքի մասին, ի նկատի 
ունենք մասնավոր ունակություն, որը ձեռք է բերվում կուտակված գիտե-
լիքների շնորհիվ: Լեզուն համակարգ է, իսկ խոսքը՝ գործունեություն: 
Խոսքը ուսումնասիրվում է համակարգի հարաբերությամբ: Խոսքի տիրա-
պետման համար պահանջվում է ոչ թե նպատակաուղղված, այլ խնդրա-
կենտրոն լեզվանյութ [5, 94]: Այդ առումով կարևոր է՝ 

1. լեզվական համակարգի ուսումնասիրությունը՝ համակենտրոն 
լեզվանյութի տիրապետմամբ, 

2. գիտակցականի և ենթագիտակցականի փոխադարձ կապի ըմբռ-
նումը, այսինքն՝ սովորել լեզվի համակարգը միայն գիտակցորեն, բայց 
տիրապետել լեզվին ենթագիտակցորեն, 

3. խոսքի նպատակաուղղված և խնդրակենտրոն տեսակներին 
տիրապետելու պահանջի առաջացման ապահովումը, որոնք (խոսքի տե-
սակները) լեզվաբանության մեջ պայմանավորված են գործուն և ոչ 
գործուն լեզվանյութի զանազանմամբ, իսկ խոսքի զարգացման համար 
լեզվանյութը մի կողմից՝ պետք է ունենա ճանաչողական և դաստիարակ-
չական արժեք, զարգացնի տրամաբանական մտածողությունը, մյուս կող-
մից` պետք է լինի (տրամաբանական) հիշողության առարկա:  
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Անգլերենի ուսուցման մեթոդ կարող է լինել ծրագրում ընդգրկված 
բանալի բառերի օգտագործումը: Դրանք կդառնան այն ցանցը, որի վրա 
կհիմնվի կողմերի խոսակցական սյուժետային գիծը: Դրա նպատակն է 
ճիշտ կազմակերպել ասելիքը՝ պահպանելով թե՛ տեղեկատվական, թե՛ 
լեզվական հիմքերը: Խոսակցական լեզվի զարգացման մեթոդիկաները 
կարող են տարբերակվել՝ ըստ յուրաքանչյուր ուսումնական կուրսի առա-
ջադրած խնդրի:  

Ս. Յ. Սավինգտոնը ներկայացնում է խոսքային հաղորդակցությունը 
որպես շրջված բուրգ այն առումով, որ լեզու ուսումնասիրողն աստիճա-
նաբար ընդլայնում է հաղորդակցական իրազեկությունը, որը ներառում է 
քերականական, խոսութային իրազեկությունները: Խոսութային իրազե-
կությունը հանդես է գալիս որպես հաղորդակցական իրազեկության 
կարևորագույն բաղադրամաս [2, 77]: 

Առօրյա-խոսակցական լեզվում հաճախ անհրաժեշտություն է առա-
ջանում արտահայտելու սեփական կարծիքը, համաձայնելու կամ հեր-
քելու, խորհուրդ տալու, ներողություն խնդրելու կամ փորձելու ինչ-որ 
մեկի հավանությանն արժանանալ, և նմանատիպ իրավիճակներում խոս-
քային կայուն արտահայտությունները մեծ օգնություն կարող են լինել 
անգլերեն ուսումնասիրողների համար:  

 
Խոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերըԽոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերըԽոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերըԽոսակցական հմտությունների զարգացման քայլերը    

Ա) Խոսակցական հմտությունների զարգացման առաջին քայլը նոր 
բառերի ուսուցումն է, որը պետք է կատարվի ոչ թե առանձին-առանձին, 
այլ նմուշ նախադասությունները լսելու, հասկանալու և գործածելու, 
դրանք բազմաթիվ անգամներ կրկնելու և հիշելու միջոցով: Մեծ բառա-
պաշար ունենալու համար պետք է լսել ավելի շատ ձայնագրություններ, 
դիտել ֆիլմեր, ելույթներ, կրկնել և գործածել նոր բառերն ու արտահայ-
տությունները տարբեր նախադասությունների մեջ և տարբեր համաշա-
րերում:  

Բ) Նոր բառերի ուսուցմանը հաջորդում է տարածված արտահայ-
տությունների, լեզվական տարբեր կաղապարների յուրացումը, քանի որ 
դրանք այն հիմնական միավորներն են, որոնցով կառուցում ենք ճիշտ 
նախադասություններ: Այդ արտահայտություններին կից ներկայացնում 
ենք հարց ու պատասխան, իրավիճակային երկխոսություն և դրանց ձայ-
նագրությունները: Յուրաքանչյուր արտահայտության ու կաղապարի 
յուրացումը հանգեցնում է նրան, որ ուսանողը կարողանում է կազմել 
տասնյակ ու հարյուրավոր նոր նախադասություններ՝ նմանօրինակ շա-
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րահյուսական կաղապարներով [4]: Օրինակ` ներկայացնում ենք he is 
as...as... կառույցը, ուսանողները լսում են դրանով կազմված տարբեր նա-
խադասություններ և երկխոսություն: 

He is as poor as a church mouse./ He is as fit as a fiddle though he is 
already seventy./ Her father is always as busy as a bee./ The twin sisters are as 
different as night and day. A: Have you seen him run in a race? 

B: Yes. He’s as fast as the wind when he runs. 
A: But he’s not too good when it comes to studying. 
B: One of my friends said he’s as dumb as a post. 
A: That’s not a nice thing to say. 
B: Maybe it’s not nice, but it’s true. 
Գ) Հաջորդ քայլը խոսակցական լեզվի զարգացման ճանապարհին 

դարձվածային բայերի ուսուցումն է, քանի որ հիմնականում այդ բայերն 
են գործածվում բանավոր խոսքում, և դրանց տիրապետումը մեծ հնարա-
վորություններ է բացում ուսանողի առաջ՝ բանավոր խոսքն ընկալելու և 
դրանով սահուն խոսելու համար: Դարձվածային բայերի ներմուծումը 
կարելի է կազմակերպել երկու ձևով՝ ա) սովորեցնել մեկ որոշակի բայով 
տարբեր դարձվածային բայեր և բ) սովորեցնել տվյալ ոլորտում կամ իրա-
վիճակում գործածվող դարձվածային բայեր: Օրինակ` սովորեցնում ենք 
put բայով կազմված դարձվածային բայեր (put on/ put off/ put up with/ put 
aside/ put forward/ put away)` համապատասխան օրինակներով, երկխո-
սություններով, հարց ու պատասխանով, կամ սովորեցնում ենք գնում-
ների ժամանակ գործածվող դարձվածային բայեր (sell out/ queue up/ try 
on/try out/ bring down/ shop around): 

Դ) Ըստ Միշել Տրանի [7]` ուսանողների խոսակցական հմտություն-
ների բարելավման համար անգնահատելի է տարբեր իրավիճակներում 
կիրառվող կայուն արտահայտությունների ներմուծումն ու գործածու-
թյունը տարբեր երկխոսություններ և դերախաղեր ստեղծելիս: Ստորև 
ներկայացնում ենք How to say sorry իրավիճակի համար գործածվող ար-
տահայտությունների ոչ ամբողջական ցանկը.  

ApologApologApologApologies Expressionsies Expressionsies Expressionsies Expressions----    I’m sorry…/ I’m so sorry… / I’m very sorry…/ I’m 
terribly sorry…/ Sorry, I didn’t mean to do that./ Sorry about that./ Can you 
forgive me?/ I apologize for…/ Please forgive me./ I owe you an apology./ You 
can blame me for this./ How should I apologize to you?/ I beg your 
pardon./ Sorry, it’s my fault./ Sorry for keeping you waiting./ Sorry, I’m late! 

To accept an apology, you can use these expressionsTo accept an apology, you can use these expressionsTo accept an apology, you can use these expressionsTo accept an apology, you can use these expressions----    That’s all right! 
/ Don’t worry about it./ Forget it!/ No problem./ Never mind. It doesn’t really 
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matter./ No big thing./ It’s not your fault./ Please don’t blame yourself./ Think 
nothing of it.  

 Ե) Վերոհիշյալ ռազմավարություններին հաջորդում է ամենա-
կարևորը՝ պաշտոնական և ոչ-պաշտոնական միջավայրում սովորել 
սահուն անգլերենով հաղորդակցվել ամենաբազմազան թեմաների շուրջ: 
Այդ նպատակին են ծառայում բազմաթիվ թեմաներով երկխոսություն-
ները, որոնց ձայնագրված տարբերակները բազմաթիվ անգամներ լսելը, 
անհրաժեշտության դեպքում սղագրությունները կարդալը օգնում են 
ուսանողին հմտանալ բանավոր խոսքում: Հետագայում նրանք կարող են 
այդ երկխոսությունները որպես հարց ու պատասխան կիրառել ամենա-
տարբեր իրավիճակներում: Օրինակ` Books թեմայի վերաբերյալ առա-
ջարկվում է այսպիսի երկխոսություն: 

A:How often do you read books? 
B:I read books almost every night before I go to bed. 
A:What’s your favorite type of book? 
B:I love reading about different cultures. 
A:What can you learn from books? 
B:Books can broaden my horizon about thousands of things around the 

world, and books are also my best friends. 
A:Where do you read books? 
B:I read books at home, sometimes in the library. 
A:What’s the most interesting book you have ever read? 
B:I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, 

published in 1999. 
A:How long does it take you to finish a book? 
B:Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a 

week to finish a 300-page book. 
A:Do you usually bring books with you when you travel? 
B:Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill 

time. 
A:Is there any bookstore or library in your area?  
B:Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 

kilometers away [6].  
Խորհուրդ է տրվում նախքան երկխոսությունները լսելը ներմուծել 

թեմատիկ բառապաշար, որը հնարավորություն կտա ուսանողներին 
արտահայտել իրենց կարծիքներն ու պատկերացումները տվյալ թեմայի 
շուրջ: 
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Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը` Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը` Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը` Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը`     
ըստ գործառական ոլորտներիըստ գործառական ոլորտներիըստ գործառական ոլորտներիըստ գործառական ոլորտների    

Եթե կենցաղային խոսքի ձևավորումը այլ շրջանակներում խոսակ-
ցականի վերածման համեմատությամբ շատ ավելի հեշտ է՝ հաշվի 
առնելով կայուն բառակապակցությունների, դարձվածաբանական ար-
տահայտությունների, շրջասույթի, փոխանունության, շարահյուսական 
հոմանիշների կիրառությամբ միտք արտահայտելը, ապա այլ է թեմատիկ 
տեքստի, օրինակ՝ գեղարվեստական խոսքի շուրջ խոսակցության զար-
գացումը, քանի որ բանավոր խոսքի հիմքում գրավոր խոսք է ընկած, երկ-
խոսությունը հիմնվում է ոչ միայն ընդհանուր գծի պահպանման, այլ նաև 
որոշակի եզրույթների կիրառման վրա [1, 542]: Բացի այդ` հաղորդա-
կցվող կողմերը պարտավոր են նաև ընդհանրացումներ անել: Խոսակցա-
կան լեզուն ամենից առաջ խարսխվում է ոճականորեն անկախ լեզվա-
նյութի միավորների վրա: Այն բնութագրվում է նաև որոշակի քանակի 
լեզվական հատուկ միջոցների գործադրմամբ՝ տարբեր ժարգոններից, 
մեծ տարածում ունեցող դարձվածային միավորներից, շարահյուսական 
հոմանիշներից:  

Խոսքային հաղորդակցման ունակությունը զարգացնելու համար 
տեքստերը պետք է լինեն թե՛ գեղարվեստական գրականությունից, թե՛ 
տնտեսագիտական, քաղաքական և գիտական այլևայլ ոլորտներից: Այդ 
նպատակի համար խոսակցական լեզվի նյութերը պետք է ընտրվեն 
որոշակի թեմայի շուրջ: Տեքստի նշանակությունը գնահատվում է 
նրանով, թե ինչ օրինակներ է տալիս խոսքի զարգացման համար, արդյոք 
սովորեցնո՞ւմ է զարգացնել մտքի տրամաբանականությունը: Տարբեր 
դիտողական ձեռնարկներ տեսողական հիմք են տալիս և դրանով հեշ-
տացնում խոսքի զարգացումը: Դրանք հնարավորություն են տալիս` 

1. ճկուն կերպով արտահայտելու սեփական մտքերը, 
2. վերահսկելու սեփական խոսքը և կատարելագործման հնարավո-

րություն ստանալու, 
3. հմտություն ձևավորելու` ուրիշի խոսքին արագ արձագանքելու,  
4. հմտություն ձևավորելու՝ ուրիշի խոսքը յուրացնելու նպատակով` 

լսելով ինչ-որ առումով տարբեր, բայց փոխկապակցված խոսք: 
Առաջին և երկրորդ կուրսերում խոսակցական լեզվի համար նյութ 

կարող են հանդիսանալ հիմնականում թեմատիկ նյութի հիման վրա 
կազմված տեքստերը, հատվածներ գեղարվեստական գրականությունից, 
ինչպես նաև որևէ կտավի վերլուծություն: Դրանք կարող են լինել ամբող-
ջական ստեղծագործություններ գեղարվեստական գրականությունից, 
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կինոֆիլմի վերլուծություն՝ այս դեպքում զարգացնելով լսողական ընկա-
լումը: Երրորդ և չորրորդ կուրսերում խոսակցական լեզվի համար նյութ 
կարող է դառնալ ժամանակակից խոսակցականին բնորոշ բառամթերքը: 
Խոսքի զարգացման նյութ կարող են դառնալ բնագրային, գիտական, 
լրատվական տեքստերը, որոնք կարող են բանավեճի մթնոլորտ ստեղծել: 
Ուսուցման բոլոր փուլերում խորհուրդ է տրվում դիտել և քննարկել Ted 
Talk հաղորդումներ տարբեր թեմաներով, ինչպես նաև ուսանողներին 
ներգրավել ինքնադերավորման (սինարիոների) աշխատանքներին, 
որտեղ նրանք կարող են իրենց սովորած լեզվական նյութը կիրառել հան-
պատրաստից՝ բնական խոսքային միջավայրում [4, 35-50]:  

Վերջնական նպատակը հաշվառելով՝ դժվար չէ խոսակցական լեզվի 
տիրապետմանը նպաստելը ուսուցման առանձին փուլերում: Այդ 
փուլային դասակարգումը, իհարկե, պայմանական է: Նպատակը մեկն է՝ 
իրագործել մեր առջև դրված խոսքի զարգաման խնդիրը: Իսկ ուսանողի 
խոսակցական լեզվի զարգացման գործընթացում ինչպիսի՞ն պետք է լինի 
ուսուցման բովանդակությունը, այսինքն՝ ինչ թեմայի և լեզվական ինչ 
նյութերի վերաբերյալ պիտի ընտրվեն տեքստերը: Հաճախ խոսվում է այն 
մասին, որ այդ թեմաները պետք է ընտրվեն ուսումնասիրվող լեզվի 
երկրի վերաբերյալ: Այս նպատակի համար պետք է նկատի առնվի երկու 
խնդիր՝ ա) տեքստի ընտրություն, բ) ընտրված տեքստով ճանաչողական 
արժեքի ապահովում: Այսինքն՝ խոսքի հմտությունների զարգացման հետ 
հարկ է նաև դաստիարակչական աշխատանք կատարել՝ հարստացնելով 
հայրենագիտական գիտելիքները: Սա ենթադրում է, որ ամեն կուրսում 
պետք է լինեն և՛ կենցաղային, և՛ քաղաքական, և՛ երկրագիտական թեմա-
ներ, հակառակ դեպքում կխախտվի իմացական արժեքների համաչա-
փությունը:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ուսանողը, յուրացնելով օտար լեզվի խոսակցական գոյաշերտը, 
կկարողանա զրույցը վարել հետևյալ թեմաների շրջանակներում.  

ա) կենցաղային – սնունդ, հագուստ, աշխատանք, հանգիստ, ընտա-
նիք, ամուսնություն.  

բ) երկրագիտական – ուսումնասիրվող երկրի աշխարհագրություն, 
սովորույթներ, պատմություն.  

գ) քաղաքական – պետական կառույց, քաղաքական արդի խնդիր-
ներ, ընտրությունների կազմակերպում, օրինական իշխանու-
թյուն, ընտրապայքար. 
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դ) տնտեսագիտական – առևտուր, տնտեսություն, արտադրություն, 
շուկա, գնաճ.  

ե) լուսավորություն – արվեստ, գրականություն, կրթություն. 
զ) ծրագրավորում – հանրացանցերի օրախնդիր թեմաներ և այլն: 
Հենվելով լեզվաոճական հարուստ պաշարների վրա՝ խոսակցական 

շերտի զարգացումը կարևորում է խոսքի բովանդակային կողմը՝ ըստ 
գործառական ոճերի` հարստացնելով ճանաչողական արժեք ունեցող 
գիտելիքները: Եվ քանի որ հայ ուսանողը ընկալողական մակարդակում 
կուտակված բառապաշար ունի ռուսերենից, տեքստի կամ զրույցի ընկա-
լումը հիմնավորվում է ծանոթ իմաստային դաշտերի նույնականությամբ 
կամ ֆոնային գիտելիքների համընկնումով:  

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Աղայան Է., Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 
1987: 

2. Հարությունյան Ն., Մ. Բալայան, Խոսութային իրազեկության զար-
գացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենի մասնագիտա-
կան դասընթացում, «Մանկավարժական միտք», 1-2, Երևան, 2009: 
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Психология билингвизма. Сб. науч. трудов. Москва, 1986.  
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Развитие разговорной речи студента Развитие разговорной речи студента Развитие разговорной речи студента Развитие разговорной речи студента     
в процессе преподавания иностранных языковв процессе преподавания иностранных языковв процессе преподавания иностранных языковв процессе преподавания иностранных языков    

Карине СаргсянКарине СаргсянКарине СаргсянКарине Саргсян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: навыки разговорной речи, когнитивные знания, 
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Правильная организация процесса развития разговорной речи связана 
с взаимодействием различных языковых уровней, правильным программи-
рованием передаваемых знаний, созданием целесообразной системы 
упражнений и диалогов, развитием разговорной речи с использованием 
гибких языковых и стилистических ее возможностей. Все это направлено 
на обогащение вербальной деятельности при обучении иностранному 
языку в вузе.  
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The proper organization of the process of colloquial language development 
is connected with the correct interaction of different language aspects, the 
correct process of knowledge transfer, the creation of an expedient system of 
exercises and dialogues, the development of colloquial skills through the use of 
flexible linguistic and stylistic abilities. All this is aimed at giving a verbal 
orientation to the educational process. 
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Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր 
կարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղկարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղկարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղկարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղ----

վարժությունների ընթացքումվարժությունների ընթացքումվարժությունների ընթացքումվարժությունների ընթացքում    

ՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլե    ՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյան    
ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մտածողություն, տեսողական կաղապարում 

(մոլելավորում), առարկա-փոխարինիչ, մտավոր դաստիարակություն, 
մանկական գործունեություն, խաղ-վարժություն, աշխուժություն, մտա-
վոր զարգացում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր դաստիարակու-
թյան համակարգում բացառիկ կարևորություն է տրվում երեխայի մտա-
ծողության զարգացմանը, իմացական հետաքրքրությունների և աշխու-
ժության դրսևորմանը: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր զարգացումը 
բարդ և բազմաբնույթ գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր գիտելիք-
ների և կարողությունների կուտակումը, խոսքի յուրացումը: Սակայն նրա 
հիմնական բովանդակությունն այն հոգեբանական որակների զարգա-
ցումն է, որոնք որոշում են նոր խնդիրների լուծման մեջ դրանց օգտա-
գործման հնարավորությունները: 

Երեխաների մտավոր զարգացումն իրականանում է հանրային 
միջավայրի ազդեցությամբ: Շրջապատող իրականության հետ շփման 
միջոցով երեխան յուրացնում է խոսքը, որն էլ հետագայում կիրառում է 
որպես հաղորդակցման միջոց:  

 Երեխաների զարգացումը տեղի է ունենում աշխույժ գործունեու-
թյան ընթացքում (հատկապես այն, որը ամեն մի տարիքի համար հա-
մարվում է առաջատար) սկզբում շփման, առարկայական գործունեու-
թյան, խաղի, իսկ հետո` ուսումնական, աշխատանքային արդյունավետ 
գործունեության (նկարչություն, ծեփ, հարակցություն) ժամանակ: Մտա-
վոր զարգացումն ավելի արդյունավետ է տեղի ունենում ուսուցման և 
դաստիարակության միջոցով: Մտավոր զարգացումը մտածական գործ-
ընթացում տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունների 
ընթացք է` պայմանավորված երեխայի անհատական զարգացմամբ, 
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միջավայրի ներգործությամբ, հատուկ կազմակերպված մանկավարժա-
կան աշխատանքով և սեփական փորձով [3, 188]: Երեխայի գարգացման 
ընթացքում զարգանում է նաև նրա իմացական եռանդը, որը հանդես է 
գալիս իբրև աշխարհճանաչման կարևորագույն գործոն: Երեխաների 
մտավոր զարգացման վրա ազդում է նաև կենսաբանական գործոնը` 
ուղեղի կառուցվածքը, զգայարանների վիճակը, նյարդային համակարգի 
փոփոխությունները, ժառանգական գործոնը և այլն [5, 137]: 

    
Երեխայի մտավոր զարգացԵրեխայի մտավոր զարգացԵրեխայի մտավոր զարգացԵրեխայի մտավոր զարգացման գործընթացի հիմնական գործոններըման գործընթացի հիմնական գործոններըման գործընթացի հիմնական գործոններըման գործընթացի հիմնական գործոնները    

Նախադպրոցական մանկավարժության բնագավառի բազմաթիվ 
հետազոտողներ (Ա. Ն. Լեոնտև, Ն. Ն. Պոդյակով, Ա. Պ. Ուսովա, 
Է. Ա. Ալեքսանդրյան և ուրիշներ) առանձնացրել են մտավոր զարգացման 
գործընթացի հիմնական գործոնները` նշելով, որ մտավոր զարգացմանն 
առավելագույնս նպաստում է տարիքին բնորոշ առաջատար գործունեու-
թյունը [1, 124]: Նախադպրոցական տարիքում առաջատար է խաղային 
գործունեությունը, հետևաբար նախադպրոցականի մտավոր զարգացման 
առավել արդյունավետ ձևը խաղային ուսուցումն է և նրա գրագետ կազ-
մակերպումը: Երեխաների մտավոր կարողությունների զարգացման հիմ-
քերից մեկը համարվում է փոխարինման գործողությունների յուրացումը 
և տեսողական կաղապարումը:  

ՏեսողականՏեսողականՏեսողականՏեսողական    կաղապարումըկաղապարումըկաղապարումըկաղապարումը ուսումնասիրվող առարկայի էական 
հատկությունների վերարտադրումն է, դրա փոխարինիչի ստեղծումը և 
աշխատանքը նրա հետ: 

Տեսողական կաղապարման մեթոդը օգնում է երեխային պատկե-
րացնել վերացական հասկացությունները (հնչյուն, բառ, նախադասու-
թյուն, տեքստ), սովորել, թե ինչպես պետք է աշխատել դրանց հետ: Սա 
հատկապես կարևոր է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, 
քանի որ նրանց մտավոր խնդիրները լուծվում են արտաքին միջոցների 
գերակշռող դերով, տեսողական նյութը յուրացվում է ավելի լավ, քան 
բանավոր: 

Երեխան բավական վաղ հանդիպում է խորհրդանիշների, կաղա-
պարների, գծապատկերների (ցուցանակներ խանութում, տրանսպոր-
տում, ճանապարհային նշաններ, գունաձևում, շտապ օգնություն, հրշեջ 
ծառայություն): Այս ամենը գրավում է երեխային, նա արագ և հեշտու-
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թյամբ հիշում է այս խորհրդանիշները և հասկանում դրանց իմաստը: 
ՓոխարինումըՓոխարինումըՓոխարինումըՓոխարինումը կաղապարման տեսակ է, որի ընթացքում որոշ 

առարկաներ փոխարինվում են ուրիշներով` իրական – պայմանական: 
Որպես փոխարինող հարմար է օգտագործել թղթե քառակուսիներ, 
շրջաններ, ձվածիր առարկաներ, որոնք տարբերվում են գույներով և 
չափերով, քանի որ փոխարինումը հիմնված է նիշերի կամայական տար-
բերության վրա: Գիտելիքների շատ տեսակներ, որոնք երեխան չի կարող 
յուրացնել մեծահասակի բանավոր բացատրության հիման վրա, հեշտու-
թյամբ յուրացնում է, եթե այդ գիտելիքը տրվում է գործողությամբ, կաղա-
պարներով: Մաթեմատիկական գաղափարների ձևավորման գործըն-
թացը պարզ է լինում, եթե երեխային այն ցուցադրում ենք (առարկան 
բաժանել մասերի): 

Սկզբնական փուլում փոխարինումը տեղի է ունենում խաղի մեջ, երբ 
խորանարդիկը օգտագործվում է օճառի, իսկ փայտիկը` ջերմաչափի 
փոխարեն: Հետագայում ոչ միայն առարկաներն են փոխարինվում այլ 
առարկաներով, այլև հենց երեխան է դեր ստանձնում` դրանով իսկ կեր-
տելով մեկ այլ անձի (բժիշկ, մայր, վաճառող և այլն) կերպար: 

Տիրապետելով փոխարինման արտաքին ձևերին և տեսողական 
կաղապարմանը, որոնք դրսևորվում են ըստ օգտագործման ձևի, միօրի-
նակ նկարների, նախագծերի և այն, հնարավորություն են տալիս օգտա-
գործել փոխարինիչները և տեսողական կաղապարները «մտքում», նրանց 
օգնությամբ պատկերացնել այն, ինչի մասին պատմել են մեծահասակ-
ները: Այդպիսով երեխան վաղօրոք «տեսնում է» իր գործունեության հնա-
րավոր արդյունքները: 

Ներկայացվող խաղերը և վարժություններն ուղղված են նախադպրո-
ցական տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների զարգացմանը:  

    

Ուսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերիՈւսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերիՈւսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերիՈւսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերի    

Ուսումնասիրությունն իրականացրել ենք մանկապարտեզի տարբեր 
խմբերում` ըստ տարիքային փուլերի` սկսած կրտսեր սաների խմբից: 
Նախադպրոցականներին առաջարկվում է աստիճանաբար դժվարացվող 
առաջադրանքներ փոխարինիչներով և տեսողական կաղապարմամբ` 
ընդգրկելով մանկական գործունեության տարբեր տեսակներ, պարապ-
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մունքներ, որոնք նախատեսված են մանկապարտեզի ծրագրով: Կրտսեր 
խմբում պարապմունքների տևողությունը 10-15 րոպե է, հետագայում այն 
աստիճանաբար երկարում է և ավագ խմբում հասնում 20-25 րոպեի: Խա-
ղերը կարող ենք խաղալ բազմաթիվ անգամ` կախված երեխաների ցան-
կությունից: 

Առաջադրանքները խմբավորել ենք ըստ ` 
1. առարկայի նշանակության, 
2. առարկայի կառուցվածքի վերլուծության, 
3. տարածական հարաբերությունների ընդգծման, 
4. տրամաբանական հարաբերությունների օգտագործման, 
5. նոր կերպարների ստեղծման: 
Առաջադրանքի առաջին տեսակը ներառում է երեխաների` տարբեր 

տեսակի փոխարինիչների օգտագործումը, նրանց օգնությամբ տարբեր 
առարկաների նշանակության բացահայտումը: Ավելին, մի դեպքում 
փոխարինիչները այս կամ այն կերպ նմանություն ունեն նշանակված 
առարկայի հետ, մյուս դեպքում զուտ պայմանական բնույթի են: Առաջա-
դրանքները երեխաների մեջ ձևավորում են ինչպես փոխարինման գործո-
ղություն կատարելու, այնպես էլ փոխարինիչի իմաստը խելացիորեն 
«վերծանելու», նրանց` համապատասխան առարկաներ ընտրելու ունա-
կություն: Առաջադրանքների այս տեսակին համապատասխանում են 
հանելուկները, որոնք պարունակում են առարկայի մասին բանավոր հա-
ղորդում, որի համար անհրաժեշտ է «տեսնել» հենց այդ առարկան: 

Առաջադրանքների հաջորդ երեք տեսակներն ուղղված են տեսողա-
կան կաղապարման կարողության զարգացմանը: Դրանցից երկուսը 
վերաբերում են առարկաների և նրանց մասերի առանձնացմանը և նշա-
նակությանը, երրորդը` տեսողական կաղապարների միջև առկա տար-
բեր հարաբերություններին: Դա կարող է լինել տարածական հարաբերու-
թյուն, որը իրականանում է գծապատկերների, գծագրերի, ուրվագծերի 
օգնությամբ: Նման առաջադրանքների նպատակն է երեխաների` կաղա-
պարների և նախատեսված առարկաների միջև կապերի յուրացումը 
(առարկաներ և տարածական իրավիճակներ): 

Չորրորդ տեսակի առաջադրանքներն ազդում են տրամաբանական 
գործողությունների յուրացմանը: Այն պահանջում է առարկաների խմբա-
վորում կամ դասվորում` ըստ սկզբունքների և առանձին էական հատկա-
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նիշների: Տեսողական կաղապարն ի հայտ է գալիս որպես խնդիր լուծման 
մեթոդ: 

Հինգերորդ առաջադրանքի նպատակն է առարկա փոխարինիչների 
և տեսողական կաղապարների օգնությամբ ստեղծել նոր կերպարներ: 
Նրանք նույնպես զարգացնում են փոխարինիչները և տեսողական կաղա-
պարումը մի պայմանով, որ խնդիրների լուծումը լինի երևակայության 
միջոցով. ինքնուրույն նկարել, պատմվածք հորինել, ստեղծել հեքիաթա-
յին իրավիճակ և այլն: 

Երեխաներին առաջադրանքներ առաջարկելիս խաղավարը պետք է 
մի կողմից` լայնորեն փոխի դրա օգտագործման նյութը և մեթոդները 
(առաջարկի տարբեր թվեր, տարբեր տեսակի փոխարինիչներ, դրանց 
տարբեր համակցությունները գտնելու բոլոր տեսակի տարբերակներ, 
որոշումներ), իսկ մյուս կողմից՝ մնալ կանոնների շրջանակներում:  

Ներկայացվող առաջադրանքներն ունեն խաղային բնույթ կամ առա-
ջարկվում են հետաքրքիր վարժությունների միջոցով: 

Երեք տարեկան երեխաներն արդեն կարող են վերլուծել առարկա-
ները, առանձնացնել նրանց գույնը, ձևը, մեծությունը, բաղկացությունը 
(փափուկ, կոշտ, հարթ): Այս տարիքին բնորոշ են երևակայական տար-
րեր, թեև կարևոր է մեծահասակների ճիշտ ղեկավարում` անհրաժեշտ 
արդյունք ստանալու համար: 

Ներկայացնենք այս տարիքի համար առանձնացրած «Մտածի՛ր 
ինքդ» խաղը: Խաղին մասնակցում են 4-7 երեխա: 

Դիդակտիկական խնդիրնԴիդակտիկական խնդիրնԴիդակտիկական խնդիրնԴիդակտիկական խնդիրներ:եր:եր:եր: Երեխաներին պատ է սովորեցնել այն 
բանին, որ տարբեր առարկաները կարող են փոխարինել մեկ առարկայի: 

Անհրաժեշտ նյութեր:Անհրաժեշտ նյութեր:Անհրաժեշտ նյութեր:Անհրաժեշտ նյութեր: Խաղի համար անհրաժեշտ է տարբեր առար-
կաների հավաքածու` ձող, փայտ, կոն, փայտե օղակ և այլն: Հավաքածուն 
պետք է ունենա համապատասխան նկարներ: 

Ձողի համար անհրաժեշտ են նկարներ, որտեղ պատկերված են 
օճառ, հագուստի խոզանակ, ավտոբուս, սահնակ: 

Փայտիկի համար անհրաժեշտ են նկարներ, որտեղ պատկերված են 
մատիտ, մկրատ, դանակ, ձկնորսական կարթ, գդալ: 

Կոնի համար պետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են գազար, 
եղևնի, բուրգ: 
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Օղակի համարպետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են ձու, 
խնձոր, փուչիկ, գնդակ, անիվ, թխվածքաբլիթ: 

Գլանի համար պետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են շիշ, 
ծաղկաման, բաժակ: 

Խաղի ընթացքում    ամեն մի երեխայի տալիս ենք որևէ առա
Դաստիարակը հարցնում է.   

– Ո՞վ կարող է իր առարկայով նկարել այնպես, ինչպես մատիտով:
 Այն երեխան, որն ունի ձող, պետք է պատասխանի` ես, և ցույց տա, 

թե ինքն ինչպես կարող է անել: Դաստիարակը տալիս է նրան այն նկարը, 
որտեղ պատկերված է մատիտ (գույնը, ձևը, մեծությունը պարտադիր չէ, 
որ համապատասխանի իր ունեցած առարկային, կարևորը, որ նկարի մեջ 
լինի այդ առարկան): Դաստիարակը շարունակում է` նշելով, թե ով կա
րող է խաղալ իր առարկայով` կարծելով, թե այն գնդակ է: Այն երեխան, 
որն ունի փուչիկ, պետք է ասի, որ ինքը կարող է և ցույց տա ձևը: Դաս
տիարակը նրան տալիս է այն նկարը, որտեղ պատկերված է գնդակ: Դաս
տիարակը նման ձևով խաղարկում է մնացած առարկաները` հնա
րություն տալով մեկ երեխայի խաղալու մի քանի անգամ: 

Նույն խաղը կարող ենք անցկացնել մեկ այլ տարբերակով: Սեղանին 
կարող ենք դասավորել մի քանի առարկաներ (ձողիկ, արկղիկ, օղակ, 
խիճ, լաթի կտոր և այլն) և հարցնել, թե այս առարկաներից որը կարող է 
լինել օճառ, կարտոֆիլ, թխվածքաբլիթ, տիկնիկի համար ծածկոց, բժշկի 
համար ներարկիչ և այլն: 

Դաստիարակը պարտավոր է խրախուսել այն երեխաներին, ովքեր
ինքնուրույն կարող են գտնել առարկա-փոխարինիչներ տարբեր խաղերի 
համար: 

Միջին խմբի երեխաների համար առաջարկում ենք նույն բնույթի 
խաղեր, բայց այս խաղերը երեխաների մեջ ձևավորում են նոր որակներ` 
կապված իրենց տարիքային առանձնահատկությունների հետ: Այս 
խմբում առաջարկում ենք առարկաներից առանձնացնել յուրա
թյուններ (օրինակ` ձայնի տևողությունը, բարձրությունը կամ ցած
թյունը, նմանությունը որևէ երկրաչափական պատկերի, մեծությունը և 
այլն): Այս տարիքի երեխաները սկսում են ավելի ազատ վարվել տա
ծության մեջ գտնվող առարկաների փոխադարձ դասավորության հետ` 
լայնորեն օգտագործելով նման դասավորությունն արտացոլող ցու

Օղակի համարպետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են ձու, 

Գլանի համար պետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են շիշ, 

ամեն մի երեխայի տալիս ենք որևէ առարկա: 

Ո՞վ կարող է իր առարկայով նկարել այնպես, ինչպես մատիտով: 
Այն երեխան, որն ունի ձող, պետք է պատասխանի` ես, և ցույց տա, 

թե ինքն ինչպես կարող է անել: Դաստիարակը տալիս է նրան այն նկարը, 
յունը պարտադիր չէ, 

որ համապատասխանի իր ունեցած առարկային, կարևորը, որ նկարի մեջ 
լինի այդ առարկան): Դաստիարակը շարունակում է` նշելով, թե ով կա-
րող է խաղալ իր առարկայով` կարծելով, թե այն գնդակ է: Այն երեխան, 

յց տա ձևը: Դաս-
րակը նրան տալիս է այն նկարը, որտեղ պատկերված է գնդակ: Դաս-
րակը նման ձևով խաղարկում է մնացած առարկաները` հնարավո-

 
Նույն խաղը կարող ենք անցկացնել մեկ այլ տարբերակով: Սեղանին 

դասավորել մի քանի առարկաներ (ձողիկ, արկղիկ, օղակ, 
խիճ, լաթի կտոր և այլն) և հարցնել, թե այս առարկաներից որը կարող է 
լինել օճառ, կարտոֆիլ, թխվածքաբլիթ, տիկնիկի համար ծածկոց, բժշկի 

Դաստիարակը պարտավոր է խրախուսել այն երեխաներին, ովքեր 
փոխարինիչներ տարբեր խաղերի 

Միջին խմբի երեխաների համար առաջարկում ենք նույն բնույթի 
խաղեր, բայց այս խաղերը երեխաների մեջ ձևավորում են նոր որակներ` 
կապված իրենց տարիքային առանձնահատկությունների հետ: Այս 

րկում ենք առարկաներից առանձնացնել յուրահատկու-
ներ (օրինակ` ձայնի տևողությունը, բարձրությունը կամ ցածրու-

թյունը, նմանությունը որևէ երկրաչափական պատկերի, մեծությունը և 
այլն): Այս տարիքի երեխաները սկսում են ավելի ազատ վարվել տարա-

առարկաների փոխադարձ դասավորության հետ` 
նորեն օգտագործելով նման դասավորությունն արտացոլող ցուցում-
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ներ: Նոր կերպարներ ստեղծելու համար նախադպրոցական տարիքի 
երեխաները տեղափոխում են տարբերակնեը` ըստ իրենց անհատական 
հատկությունների ներկայացման ունակությունից դեպի ամբողջական, 
ընդլայնված և մանրամասն պատկերներ ստեղծելու ունակության: 

«Մտածի՛ր ինքդ» խաղը կազմակերպեցինք միջին խմբում` ենթարկե-
լով որոշակի փոփոխության, բայց ենթադրվող փոփոխությունը պետք է 
ցույց տա յուրաքանչյուր առարկայի օգտագործման հնարավոր տարբե-
րակը: Տալիս ենք առարկաների նոր խումբ (խորանարդ, դատարկ տուփ, 
թղթի փոքր կտոր, խճաքարեր, եղևնու կոներ): Դաստիարակը առաջար-
կում է երեխաներին պատկերացնել, թե ինչ կարող են խաղալ այս առար-
կաներով: Նոր իրերը դրվում են սեղանին, և երեխաները նշում են, թե որ 
խաղի համար կարող են այն օգտագործել: Ճիշտ պատասխանից հետո 
նրանք պետք է ցույց տան այն գործողությունը, որը կկատարի տվյալ 
խաղալիքը: Այն բանից հետո, երբ երեխաներն անվանում են մոտ 5-8 
տարբեր իրական խաղեր, դաստիարակը ավելացնում է նոր խաղալիք-
ներ: Օգտակար է խաղը կրկնել` ամեն անգամ փոխելով խաղալիքները:  

Հաջորդ խաղ-վարժությունը կազմակերպեցինք նույն խմբում: Այն 
անվանեցինք «Ի՞նչը սկզբում, ի՞նչը հետո» [4, 33]: 

Վարժությունը կարող ենք իրականացնել 3-5 երեխայի հետ միաժա-
մանակ: 

Դիդակտիկական նպատակն էԴիդակտիկական նպատակն էԴիդակտիկական նպատակն էԴիդակտիկական նպատակն է սովորեցնել առարկաները դասա-
վորել ըստ զարգացող դիպաշարի` կիրառելով օգնող միջոցները: 

Անհրաժեշտ նյութերԱնհրաժեշտ նյութերԱնհրաժեշտ նյութերԱնհրաժեշտ նյութեր    ենենենեն նկարները (2-4), որոնք դասավորված են 
որոշակի հաջորդականությամբ, արտացոլում են դիպաշարի զարգաց-
ման ընթացքը: Յուրաքանչյուր նկարի վերին մասում սոսնձված է մի 
քարտ, որը հեշտությամբ պետք է ծալել (թաքցնել), քարտի տակ նկարված 
է սլաք` սուր ծայրը դեպի առաջին նկարը, և այն ավարտվում է վերջին 
նկարի վերևում:  

Ընթացքն ապահովում էԸնթացքն ապահովում էԸնթացքն ապահովում էԸնթացքն ապահովում է դաստիարակը` ցույց տալով նկարները և 
բացատրելով, որ եթե դրանք դասավորվեն ըստ կարգի և ճիշտ, ապա 
կստեղծվի հետաքրքիր պատմություն: Անհրաժեշտ է կռահել, թե ինչ է 
տեղի ունեցել սկզբում, ինչ` հետո, և ինչպիսի ավարտ կլինի: Նկարները 
պետք է դասավորել մեկ գծի վրա:  

Սկզբում առաջարկում ենք երկու նկար, հետո` երեք, չորս և այլն: 
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Նկարները դասավորելուց հետո դաստիարակի խորհրդով առանձ-
նացնում են վերևում սոսնձված նկարները: Եթե տեսնում են ճիշտ սլաքը, 
ապա նկարը ճիշտ է ընտրված, եթե ոչ` պետք է ուղղել երեխաներին: Եթե 
վարժությունը ճիշտ է կատարված, առաջարկում ենք երեխաների նկար-
ների հիման վրա հորինել պատմվածք: 

Կազմակերպեցինք նաև «Գտնել ընկերներ» խաղը: 
Նպատակն է,Նպատակն է,Նպատակն է,Նպատակն է, հենվելով առարկաների տարբերության և ընդհանրու-

թյան վրա, սովորեցնել երեխաներին համեմատել առարկաները, գտնել 
դրանցում նմանությունները և տարբերություններ, դաստիարակել դիտո-
ղականություն, հնարամտություն, զարգացնել համահունչ խոսքը: 

Առաջին փուլում անհրաժեշտ է ստեղծել երեխայի համար անհրա-
ժեշտ դրդապատճառ. «Շրջանը, քառակուսին և եռանկյունը որոշեցին 
գտնել իրենց նման ընկերներ: Նրանք ամենուր փնտրում էին նրանց, բայց 
այդպես էլ չէին գտնում: Եկե՛ք օգնենք նրանց դա անել»: Երկրորդ փուլում 
կազմվում է գործողության ցուցիչ-տրամագիր: «Նախ` մենք կգտնենք 
«ընկերներ» եռանկյան համար, այսինքն` մենք առաջարկվող ձևերից 
կընտրենք որևէ գույնի և չափի բոլոր եռանկյունները: Դրանից հետո մենք 
նաև կընտրենք «ընկերներ» շրջանի և քառակուսու համար»: Երրորդ փու-
լում գործողությունները կատարվում են առարկաների հետ` բարձրա-
ձայն ասելով. «Վերցրե՛ք կարմիր, փոքր եռանկյունը, դրեք այն մեծ 
եռանկյան վրա», «Է՞լ որտեղ կա եռանկյուն», «Ահա կանաչ եռանկյունը, 
դրեք այն կարմիրի կողքին, այնուհետև դրեք կապույտ եռանկյունը», և 
շարունակում ենք այդպես, միչև գտնեն բոլոր եռանկյունները: «Գտե՞լ ենք 
բոլոր եռանկյունները»: Այսպիսով` բոլոր եռանկյունները ընտրվում և տե-
ղադրվում են եռանկյունների կողքին ՝ անկախ չափից և գույնից: Նման 
գործողություններ կատարում ենք մյուս պատկերների հետ: Հաջորդ 
փուլում երեխան ինքը պատմում է, թե ինչ է անելու, և կատարում է գոր-
ծողությունը: Կարող ենք ավելացնել երեխային ծանոթ այլ առարկաներ 
կամ սխալ նկարել գծերը և հրավիրել երեխային` գտնելու և բացատրելու 
սխալները, ճիշտ նկարելու գծերը: 

Այս գործողությունների իրականացումը նպաստում է երեխաների 
մեջ տրամաբանական մտածողության հիմքերի ձևավորմանը, որոնք ան-
հրաժեշտ են տվյալ տարիքի համար: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ելնելով վերը շարադրածից` գալիս ենք այն համոզման, որ խաղերը 
հետաքրքրում են երեխաներին իրենց խաղային գործողություններով` 
գտնել, գուշակել, անվանել, ասել և այլն: Նրանք հասնում են խաղային 
խնդրի լուծմանը` ղեկավարվելով կանոններով: Խաղալիս երեխան գի-
տակցաբար ենթարկվում է խաղի կանոններին, ձեռք է բերում ինքնա-
վստահություն, ինքնավերահսկում գործողությունները և հավատում իր 
ուժերին: Խաղերը դաստիարակում են ազնվություն, վճռականություն, 
ընկերասիրություն, ընկերոջը օգնելու կարողություն և խաղը ավարտին 
հասցնելու հետևողական կարողություն: Մտածողությունը զարգացնող 
խաղերը ոչ միայն փոխանցում են գիտելիքներ, այլև դաստիարակում են 
հանրային կարևոր փորձը փոխանցելու ունակություն: 

Երեխաների մտավոր զարգացման և դաստիարակության արդյունա-
վետ միջոցների օգտագործումը ապահովում է նրանց դպրոցի համար 
հաջող նախապատրաստմանը: 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мышление, наглядное моделирование, предмет-

заменитель, умственное воспитание, детская активность, игра-упражнение, 
активность, умственное развитие 

В данной статье мы рассматриваем роль игр и упражнений в развитии 
умственных способностей у детей. 

Наши исследования показали, что умственное развитие ребенка –
сложный и многосторонний процесс, включающий формирование позна-
вательних интересов, накопление разнообразных знаний и умений, 
овладение речью. Но основным его содержанием является развитие тех 
качеств, которые определяют легкость и быстроту усвоения новых знаний 
и умений. 

Наши исследования так же показали, что игровое замещение – начало 
большого пути, ведущего к использованию математических символов, 
числовых знаков и главное, к пониманию истинного значения слов, 
которые не только обозначают предметы и явления, но и указывают на то, 
какие признаки этих предметов и явлений являются важными, существен-
ными.  

В статье также обсуждается вопрос o том, что овладение внешними 
формами замещения и наглядного моделиривания, приводит к формирова-
нию способности использовать “в уме” самопрокси и наглядные модели, 
представлять с их помощью то, о чем рассказывают взрослые, зараннее 
“видеть” возможные результаты собственных действий. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что игры и упражнения играют 
важную роль в развитии умственных способностей детей. 
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The Development of Mental Abilities of Preschool ChildrenThe Development of Mental Abilities of Preschool ChildrenThe Development of Mental Abilities of Preschool ChildrenThe Development of Mental Abilities of Preschool Children    
Through Games and ExerciseThrough Games and ExerciseThrough Games and ExerciseThrough Games and Exercise    GamesGamesGamesGames    
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SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: thinking, visual modeling, substitution, mental education, 

children’s activity, exercise game, activity, mental development 
In this article, we examine the role of games and exercises in the 

development of mental abilities in children. 
Our research has shown that the mental development of a child is a 

complex and multifaceted process, including formation of cognitive interests, 
accumulation of diverse knowledge and skills, and mastery of speech. But its 
main content is the development of those qualities that determine the ease and 
speed of assimilation of new knowledge and skills. 

Our research has also shown that game substitution is the beginning of a 
long path leading to the use of mathematical symbols, numerical signs and, 
most importantly, to an understanding of the true meaning of words that not 
only denote objects and phenomena, but also indicate which features of these 
objects and phenomena are important and essential. 

The article also discusses the issue that the mastery of external forms of 
substitution and visual modeling leads to the emergence of the ability to use 
self-proxies and visual models “in the mind”, to imagine with their help what 
adults are talking about, to “see” in advance the possible results of their own 
actions. 

Thus, we conclude that games and exercises play an important role in the 
development of children’s mental abilities.    
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Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները 
մարմնական դաստիարակության գործընթացումմարմնական դաստիարակության գործընթացումմարմնական դաստիարակության գործընթացումմարմնական դաստիարակության գործընթացում    

 
Սարգիս Սարգիս Սարգիս Սարգիս Փահլևանյան Փահլևանյան Փահլևանյան Փահլևանյան     

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. մանկավարժական գիտություն, բարձր 

տեխնոլոգիաներ, համակարգչայնացման դարաշրջան, նորարարական 
տեխնոլոգիաներ, անվտանգ պայմաններ, մարմնական առողջություն, 
գիտատեխնիկական առաջընթաց 

 
Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     

Դաստիարակությունը մարդկության և մանկավարժական գիտու-
թյան կողմից գիտակցվում է որպես չափազանց բարդ գործընթաց, որը 
պահպանում է մարդկային հասարակության ինքնությունը և պայմաններ 
է ստեղծում հասարակության զարգացման, ինչպես նաև մարդ արարածի 
արդյունավետ գոյության համար: Ահա թե ինչու է այն օբյեկտիվորեն հա-
մարվում մեծագույն արժեք, որն արդիական է մարդկության թե՛ ներկայի 
և թե՛ ապագայի կամայական հանրույթի և յուրաքանչյուր մարդու 
համար: Ժամանակակից մարդաբանությունը դաստիարակությունն ըն-
կալում է որպես մի գործընթաց, որը պահպանում է հասարակության 
մարդասիրական բնույթը, պայմաններ է ստեղծում զարգացման և անձի 
արդյունավետ գոյության համար: Մարդաբանական մոտեցման տեսանկ-
յունից դաստիարակությունը դիտարկվում է որպես մարդկային կեցու-
թյան հատուկ մեթոդ և առանձնահատուկ գործունեություն, որն ունի 
չափազանց բարձր արժեք: Մարդն ունի դաստիարակման ընդունակու-
թյուն և կարիք, տեսականորեն նաև այս գործընթացի իմաստավորման 
պահանջմունք [1, 109]: Գիտատեխնիկական հեղափոխության, բարձր 
տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության զարգացման և գործունեության 
բոլոր ոլորտների համակարգչայնացման դարաշրջանում դաստիարա-
կության գործընթացը նույնպես ենթարկվում է տեխնոլոգացման, ինչպես 
դա տեղի է ունեցել արդյունաբերական արտադրության հետ, որտեղ 
տեխնոլոգիան գիտություն է արտադրության կազմակերպման մասին, 
որը նկարագրում է հումքի մշակման բոլոր գործողություններն ու մեթոդ-
ները մինչև վերջնական արդյունքի ստացումը: Բնական է, որ դաստիա-
րակությունը չի կարող այնպես տեխնոլոգացված լինել, ինչպես արտադ-
րությունը: Յուրաքանչյուր երկրում մարմնակրթության և սպորտի զար-
գացումը կախված է պետության գաղափարախոսությունից և քաղաքա-
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կանությունից, կյանքի հասարակական և տնտեսական պայմաններից, 
գիտության ու տեխնիկայի զարգացումից, ժողովրդի կենսամակարդակից, 
ավանդույթներից, աշխարհագրական և կլիմայական գործոններից: 
Մարմնական դաստիարակության գործում պահանջվում են մանկավար-
ժական նորարարական տեխնոլոգիաների օգտագործման օրինաչափու-
թյունների առավել հիմնավոր բացահայտումներ [4, 21]:  

Մարմնակրթության ձևավորման հարցերին նվիրված իր աշխատու-
թյան մեջ մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Ֆ. Ղազարյանը ևս ներկայացնում է իր պատկերացումը մանկավարժա-
կան տեխնոլոգիայի մասին: Նա միանգամայն արդարացիորեն գրում է, 
որ այդ տեխնոլոգիան ապահովում է ուսուցման գործընթացի կառավա-
րումը: Փաստորեն սա նոր խոսք է, քանի որ տեխնոլոգիան գնահատվում 
է որպես գործընթացը կառավարելու գործիքակազմ [2, 66-67]։ 

 
Մարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքներըՄարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքներըՄարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքներըՄարմնակրթության տեխնոլոգիայի կառուցման սկզբունքները    

Մարմնակրթության ձևավորման տեխնոլոգիայի կառուցման ժամա-
նակ որոշակի պայմաններում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ավագ դպրո-
ցականների ունակություններն ու պահանջները, հակումները, առողջա-
կան խնդիրները և հոգեբանական-անհատական հատկությունները` 
օգտվելով ընդհանուր տեղեկատվությունից և կիրառելով համապատաս-
խան մեթոդներ, հնարներ, միջոցներ` գնահատելով նրանց սկզբնական և 
վերջնական արդյունքները: Մարմնակրթության ձևավորման տեխնոլո-
գիան մշակելիս առաջին հերթին պետք է հաշվի առնվի սովորողի ազատ, 
անվտանգ, հարմարավետ, ոչ բախումնային, իր ուժերի վրա վստահ, 
հավատ ներշնչող, ինչպես նաև առողջաբանական (հիգիենիկ) պայման-
ների ապահովումը: Յուրաքանչյուր սովորողի նկատմամբ պետք է տածել 
մեծ ուշադրություն` գնահատելով նրա մտավոր, բարոյահոգեբանական, 
բարոյակամային և մարմնական ունակությունները: Յուրաքանչյուրին 
անհրաժեշտ է հավատ ներշնչել իր հնարավորությունների, ուժերի և 
կարողությունների նկատմամբ, որը մեծ նշանակություն ունի մարմնակր-
թության` առաջարկվող տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունավետության 
առումով:  

Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաներն այն բոլոր 
հոգեբանամանկավարժական տեխնոլոգիաներն են, ծրագրերը, մեթոդ-
ները, որոնք ուղղված են սովորողների մեջ առողջության անհատական 
որակների դաստիարակմանը և նպաստում են առողջության պահպան-
մանն ու ամրապնդմանը, առողջության` որպես արժեքի վերաբերյալ 
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պատկերացման, առողջ ապրելակերպ անցկացնելու շարժառիթի ձևա-
վորմանը: 

Այդ համակարգի մեջ մտնում են` 
1. ա) սովորողների առողջական վիճակի մշտադիտարկման տվյալ-

ների օգտագործումը, մշտադիտարկում, որն անցկացնում են 
բուժաշխատողները, բ) սեփական դիտարկումների տվյալների 
օգտագործումը` կրթական տեխնոլոգիաների իրականացման 
գործընթացում, գ) այդ առողջական վիճակի շտկումը` ունեցած 
տվյալներին համապատասխան, 

2. դպրոցականների տարիքային զարգացման առանձնահատկու-
թյունների հաշվառումը և կրթական ռազմավարության մշակումը, 
որը համապատասխանում է տվյալ տարիքային խմբի սովորող-
ների հիշողության, մտածողության, աշխատունակության, աշ-
խուժության առանձնահատկություններին,  

3. հոգեբանահուզական բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծումը տեխ-
նոլոգիայի իրականացման գործընթացում,  

4. սովորողների` առողջության, աշխատունակության պահպան-
մանն ու բարձրացմանը նպատակաուղղված առողջապահպան 
գործունեության տարբեր ձևերի օգտագործումը:  
 

ԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպան    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների    գործառույթներըգործառույթներըգործառույթներըգործառույթները    

Ձևավորող գործառույթ: Իրականացվում է անձի կայացման կենսա-
բանական և հանրային օրինաչափությունների հիման վրա: Անձի ձևա-
վորման հիմքում ընկած են ժառանգական հատկանիշներ, որ կանխորո-
շում են անհատի մարմնական և հոգեկան յուրահատկությունները: Անձի 
վրա ձևավորող ներգործությունը լրացնում են հանրային գործոնները` 
ընտանիքում և համադասարանցիների շրջանում իրավիճակը, առող-
ջության պահպանմանը և ամրապնդմանն ուղղված պայմանները, հասա-
րակության, ուսումնական գործունեության մեջ և բնական միջավայրում 
անձի գործառնության հիմքերը: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական գործառույթ: Ապահովում է 
առողջ ապրելակերպի փորձի ներմուծումը, ավանդույթների, արժեքային 
կողմնորոշումների փոխանցումը, որոնք ձևավորում են զգույշ վերաբեր-
մունք անհատական առողջության, մարդկային յուրաքանչյուր կյանքի 
արժեքավորության նկատմամբ: 

Ախտորոշիչ գործառույթ: Սրա էությունը սովորողների զարգացման 
մշտադիտարկման մեջ է` կանխատեսող վերահսկման հիման վրա, ինչը 
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թույլ է տալիս մանկավարժի գործողությունները, ջանքերն ու ուղղվածու-
թյունը համադրել երեխայի բնական հնարավորությունների հետ, ապա-
հովում է մանկավարժական գործընթացի հեռանկարային զարգացման 
նախադրյալների և գործոնների ճշգրտված վերլուծությունը, յուրաքան-
չյուր երեխայի կրթական ուղու անհատական անցկացումը: 

Հարմարվողական գործառույթ: Սովորողների մոտ առողջաստեղծ 
ուղղվածության, առողջ ապրելակերպի դաստիարակում, սեփական 
օրգանիզմի վիճակի բարելավում, բնական և հանրային միջավայրերի 
լարումնածին տարաբնույթ գործոնների հանդեպ դիմացկունության 
բարձրացում: Ապահովում է դպրոցականների հարմարակումը (ադապ-
տացիա) հանրայնորեն էական գործունեությանը: 

Անդրադարձ (ռեֆլեքսիվ) գործառույթ: Նախորդող անձնական 
փորձի իմաստավորում, առողջության պահպանում և ամրապնդում, ինչը 
թույլ է տալիս համադրել ձեռք բերված իրական արդյունքները հեռանկա-
րայինների հետ: 

Ներառող (ինտեգրատիվ) գործառույթ: Միավորում է ժողովրդական 
փորձը, տարաբնույթ գիտական հայեցակարգերն ու դաստիարակության 
համակարգերը` դրանք ուղղորդելով աճող սերնդի առողջության պահ-
պանմանը: 

ՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաներիՏեխնոլոգիաների    տիպերտիպերտիպերտիպերն են`ն են`ն են`ն են`    
▪ առողջապահպան (կանխարգելիչ պատվաստումներ, շարժողա-

կան աշխուժության ապահովում, վիտամինացում, առողջ սննդա-
կարգ), 

▪ առողջարարական (մարմնպատրաստականություն, մարմնաբու-
ժություն, համաբուժություն, կոփում, մարմնամարզություն, մեր-
սում, բուսաբուժություն, հոդաբուժություն), 

▪ առողջության ուսուցման տեխնոլոգիան (հանրակրթական ուսուց-
ման առարկայացանկ համապատասխան թեմաների ներառում), 

▪ առողջության մշակույթի դաստիարակումը (նախասիրական 
պարապմունքներ` սովորողների անձի զարգացման ուղղությամբ, 
արտադասարանային և արտադպրոցական միջոցառումներ, 
փառատոներ, մրցույթներ և այլն), 

▪ առանձնացված տեխնոլոգիաների աստիճանակարգային ներկա-
յացումը` կրթական գործընթացում սովորողների սուբյեկտային 
ներգրավվածության չափանիշով, 

▪ արտասուբյեկտային (կրթական գործընթացի արդյունավետ կազ-
մակերպման տեխնոլոգիաներ, առողջապահպան միջավայրի 
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ձևավորման տեխնոլոգիաներ, առողջ սննդակարգի կազմակեր-
պում (ներառյալ դիետիկ սնունդը)) և այլն: 

ԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպանԱռողջապահպան    կրթականկրթականկրթականկրթական    տեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներտեխնոլոգիաներ    
Առողջապահպան տեխնոլոգիաները ստեղծում են կրթական հաս-

տատությունում գտնվելու, սովորելու և աշխատելու անվտանգ պայման-
ներ, լուծում են կրթական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման 
խնդիրները, ուսումնական և մարմնական ծանրաբեռնվածությունների` 
երեխայի տարիքային հնարավորություններին համապատասխանելու 
խնդիրները, սովորողների կանխաբուժում, կանխարգելիչ ներարկումներ, 
շարժողական աշխուժության ապահովում, վիտամինացում, հիվանդա-
ցածության գործունացման ժամանակ միջոցառումներ և այլն: 

Առողջարարական տեխնոլոգիաներն ուղղված են սովորողների    
մարմնական առողջության ամրապնդման խնդիրների լուծմանը՝ մարմ-
նապատրաստականություն, մարմնաբուժություն, համաբուժություն, կո-
փում, մարմնամարզություն, մերսում: 

Առողջապահպան տեխնոլոգիաներ են հիգիենիկ ուսուցումը և 
կրթությունը, հիգիենիկ հմտությունների ուսուցումը, վնասվածքների 
կանխարգելումը, թմրանյութերի և հոգեմետ նյութերի չարաշահման կան-
խարգելումը, նոր առարկաների ներգրավումն ուսումնական գործ-
ընթացին: 

Մարմնական դաստիարակությունն անձի համալիր ձևավորման 
համակարգի անբաժան մասն է: Այն պետք է հանդես գա որպես 
«մարմնականի միջոցով դաստիարակություն», այլ ոչ թե որպես հաճախ 
ընկալվող «մարմնականի դաստիարակություն»: Դա նշանակում է, որ 
մարմնական դաստիարակությունը չի կարելի սահմանափակել միայն 
նրա շարժողական բաղադրիչով, որը ազդում է շարժողական ընդունա-
կությունների ձևավորման և մարմնական վիճակի բարելավման վրա: 
Առողջությունը առաջին հերթին կախված է կյանքի ոճից: Այդ ոճն անհա-
տականացված է: Այն պայմանավորված է հանրատնտեսական գործոն-
ներով, պատմական, ազգային և կրոնական ավանդույթներով, համոզ-
մունքներով, անձնական հակումներով: Մարմնադաստիարակությունը` 
որպես մանկավարժական առարկա, ունի իր առանձնահատկությունը: 
Դա այն է, որ նրա առաջ դրված խնդիրները լուծվում են մարդու շարժո-
ղական գործառույթյի գործունացման միջոցով կամ ավելի պարզ ասած` 
մարմնական վարժություններով: Մարմնական վարժություններ կոչվում 
են մարմնով կամ նրա առանձին մասերով կատարվող այն բոլոր շար-
ժումները, որոնց նպատակն է լուծել առողջարարական, ուսումնական և 
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դաստիարակչական խնդիրներ [3, 6]: Մարմնդաստիարակության կարևո-
րությունը ներկայումս մեծացել է կյանքի հարաճուն առաջընթացով: 
Մարդկությանը, բարիք տալուն զուգընթաց, անբարենպաստ պայմաններ 
է ստեղծել առողջության ամրապնդման և օրգանիզմի կոփման համար: 
Արմատապես փոխվում են մարդու գործունեությունը և կենցաղի բնույթը: 
Ժամանակակից համակարգիչներն ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, 
որ բնակչությունն աստիճանաբար զրկվում է ֆիզիկական աշխատանքից, 
սահմանափակվում է ջերմակարգավորիչ, կենսեռանդ, շնչառական, 
սիրտ-անոթային և այլ համակարգերի գործունեությունը: Գիտատեխնի-
կական առաջընթացի շնորհիվ բնակչության վրա ազդում են բազմաթիվ 
գործոններ, որոնք նպաստում են մտավոր, հուզական գործունության 
մեծացմանը` վնասակար ներգործություն թողնելով տեսողական, լսողա-
կան, շարժողական և այլ վերլուծիչների վրա: Ժամանակակից ապրելա-
կերպին բնորոշ է մկանային գործունեության սահմանափակվածու-
թյունը, որը գիտականորեն ստացել է թերուժություն (հիպոդինամիա) 
անվանումը: Թերուժության հետևանքով ժամանակակից մարդն ընկել է 
անբնական պայմանների մեջ: Այս երևույթը ոչ պակաս վտանգավոր է, 
քան թթվածնային անբավարարվածությունը: Ազգ- բնակչության, մանա-
վանդ մատաղ սերնդի մարմնական կոփվածությամբ ու ամրապինդ 
առողջությամբ են պայմանավորված մեր վաղվա օրը, հետագա հաջողու-
թյունները կամայական բնագավառում, ինչը բնակչության կյանքի տևո-
ղության ավելացման և ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գրա-
վականներից է: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Գիտատեխնիկական հեղափոխության, բարձր տեխնոլոգիաների, 
տեղեկատվության զարգացման և գործունեության բոլոր ոլորտների 
համակարգչայնացման դարաշրջանում դաստիարակության գործըն-
թացը նույնպես ենթարկվում է տեխնոլոգացման։ Յուրաքանչյուր երկրում 
մարմնակրթության և սպորտի զարգացումը կախված է պետության 
գաղափարախոսությունից և քաղաքականությունից, կյանքի հանրա 
տնտեսական պայմաններից, գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացումից, 
ժողովրդի կենսամակարդակից, ավանդույթներից, աշխարհագրական և 
կլիմայական գործոններից։ Մարմնադաստիարակության գործում պա-
հանջվում են մանկավարժական նորարարական տեխնոլոգիաների 
օգտագործման օրինաչափությունների առավել հիմնավոր բացահայ-
տումներ։ Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները այն 
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բոլոր հոգեբանամանկավարժական տեխնոլոգիաներն են, ծրագրերը, 
մեթոդները, որոնք ուղղված են սովորողների մեջ առողջության անհա-
տական որակների դաստիարակմանը և նպաստում են առողջության 
պահպանմանն ու ամրապնդմանը։ Մարմնադաստիարակության կարևո-
րությունը ներկայումս մեծացել է կյանքի հարաճուն առաջընթացով: 
Մարդկությունը, բարիք տալուն զուգընթաց, անբարենպաստ պայմաններ 
է ստեղծել առողջության ամրապնդման և օրգանիզմի կոփման համար։ 
Ժամանակակից ապրելակերպին բնորոշ է մկանային գործունեության 
սահմանափակվածությունը։ Ազգ-բնակչության, մանավանդ մատղաշ 
սերնդի մարմնական կոփվածությամբ ու ամրապինդ առողջությամբ են 
պայմանավորված մեր վաղվա օրը, հետագա հաջողությունները կամա-
յական բնագավառում, ինչը բնակչության կյանքի տևողության ավելաց-
ման և ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գրավականներից է։ 
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В эпоху научно-технической революции, высоких технологий, 
развития информации и компьютеризации всех сфер деятельности процесс 
воспитания также подвергается технологизации. В деле физического 
воспитания требуются более обоснованные выявления закономерностей 
использования педагогических инновационных технологий. Важность 
физического воспитания в настоящее время возросла с прогрессом в жизни, 
параллельно с даром добра человечеству также были созданы 
неблагоприятные условия для укрепления здоровья и закаливания 
организма. Современному образу жизни свойственна ограниченность 
мышечной деятельности. Физическая закаленность и здоровье нации-
населения, особенно молодого поколения, обуславливают наш завтрашний 
день, дальнейшие успехи в любой сфере, что является залогом увеличения 
продолжительности жизни населения и обеспечения национальной 
безопасности РА. Развитие физической культуры и спорта в каждой стране 
зависит от идеологии и политики государства, социально-экономических 
условий жизни, развития науки и технологии, уровня жизни населения, 
традиций, географических и климатических факторов.  
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In the era of the scientific and technological revolution, high technology, 
the development of information and the computerization of all spheres of 
activity, the process of education is also subject to technologization. The 
development of physical culture and sports in each country depends on the 
ideology and policy of the state, socio-economic conditions of life, development 
of science and technology, the standard of living of the people, traditions, 
geographical and climatic factors. The importance of physical education has 
increased with the progress in life, in parallel with the gift of goodness to 
humanity, unfavorable conditions have been created for strengthening health 
and hardening the body. The modern lifestyle is characterized by limited 
muscular activity. Physical strength and health of the nation-population, 
especially the younger generation, determine our future, our further success in 
any sphere, being the key to increasing the life expectancy of the population 
and ensuring the national security of the Republic of Armenia.  

 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    13.04.13.04.13.04.13.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.04.22.04.22.04.22.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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Մարմնամարզական վարՄարմնամարզական վարՄարմնամարզական վարՄարմնամարզական վարժությունների ուսուցման ժությունների ուսուցման ժությունների ուսուցման ժությունների ուսուցման 
առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները առանձնահատկությունները     

    ՀովիկՀովիկՀովիկՀովիկ    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    
ԱրկադիԱրկադիԱրկադիԱրկադի    ՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյան    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. բնական, կիրառական և արհեստական 

շարժումներ, «շարժումների դպրոց», գործընթաց, մեթոդներ, սկզբունք-
ներ, միջոց, կազմակերպման ձև, փուլեր 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Մարմնամարզությունը` որպես ուսումնական առարկա, հատուկ 
նշանակություն ունի մարմնակրթության ուսումնական հաստատություն-
ների կրթական համակարգերում:  

Մարմնամարզական վարժությունների հարուստ զինանոցն ընդ-
գրկում է բնական, կիրառական և արհեստական շարժումներ։ Մարմնա-
մարզական շարժումներն ուսումնասիրելիս սովորողները յուրացնում են 
տարրական «շարժումների դպրոցը» և այդ հենքի վրա ձեռք են բերում 
բարդ շարժողական ունակություններ, կատարելագործում են իրենց հա-
մադասիչ ընդունակությունները [6, 4]։  

    
Մանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնականՄանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնականՄանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնականՄանկավարժի վարպետությունը և անհատի մարմնական    

պատրաստությունըպատրաստությունըպատրաստությունըպատրաստությունը    
Ապացույցի կարիք չունի այն, որ մանկավարժական գործընթացի 

արդյունավետությունը կախված է մանկավարժի վարպետությունից:  
Մանկավարժի վարպետությունն արտահայտվում է մի շարք պա-

հանջներով, որոնցից են` 
▪ պարապմունքի մասնավոր նպատակի նկատմամբ գիտակցված 
վերաբերմունքի և կայուն հետաքրքրության կազմավորումը, 

▪ մարմնական պարապմունքների ժամանակ ուժերի արդյունավետ 
օգտագործման ուսուցումը:  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման գործընթացում, 
անշուշտ, կարևոր նշանակություն ունի անհատի մարմնական պատրաս-
տությունը: 

Ուսուցվող վարժության ընտրությունը կատարվում է` հաշվի առնե-
լով պարապողի մտավոր, մարմնական ու հոգեբանական պատրաստու-
թյան մակարդակները:  
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Քանի որ մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման գործըն-
թացը բազմակողմանի` կենսաբանական, հոգեբանական, մանկավարժա-
կան փոխկապակցված գործընթաց է, հետևաբար այն կառավարելու 
համար ուսուցիչը (մարզիչը) զինվում է մասնագիտական և հարակից 
գիտելիքների մի ամբողջ համակարգով:  

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման գործընթացը 
բնականորեն պահանջում է ուսուցման արդյունավետ մեթոդներ: Այդ 
մեթոդների հետևողական լուծման համար անհրաժեշտ է տիրապետել մի 
շարք հասկացությունների, որոնց իմացությունը պարտադիր է ուսուց-
ման ընթացքում: Դրանք են` «ուսուցման առարկա», «ուսուցման խնդիր», 
«ուսուցման մեթոդ», «մեթոդական հնարք», «ուսուցման սկզբունք», 
«ուսուցման միջոց», «կազմակերպման ձև» հասկացությունները: 

▪ Ուսուցման առարկան այն վարժությունն է, որն առաջադրված է 
յուրացնել:  

▪ Ուսուցման խնդիրը ցույց է տալիս ուսուցման ուղղությունը, օրի-
նակ` վարժությունը պատկերացնել, գործնականորեն յուրացնել, 
ամրակայել, կատարելագործել և այլն:  

▪ Ուսուցման մեթոդը խնդրի լուծման եղանակն է, օրինակ` վարժու-
թյան ուսուցումն ամբողջական և մասնատված մեթոդներով և 
այլն: 

▪ Մեթոդական հնարքները ուսուցման մեթոդի իրականացման եղա-
նակներն են, օրինակ` ցուցադրումը, բացատրությունը, վերլուծու-
թյունը, ձայնային և այլ ազդակները, օգնությունը, տպավորու-
թյունը և այլն:  

▪ Ուսուցման սկզբունքները նույն դիդակտիակական սկզբունք-
ներն են: 

▪ Ուսուցման միջոցները այս կամ այն հնարքի իրականացման նյու-
թատեխնիկական պարագաներն են, օրինակ` օգնության և ապա-
հովման գոտիներ, տեսախցիկներ, ցուցադրական նյութեր, պարա-
լոնային փոսեր, օժանդակ գործիքներ և այլն:  

▪ Ուսուցման կազմակերպման ձևերն են դասը, ուսումնամարզա-
կան հավաքները, լրացուցիչ կամ ստուգողական պարապմունք-
ները, ցուցադրական ելույթները և այլն:  

Դասերի ընթացքում կարող են օգտագործվել կազմակերպման մաս-
նակի ձևեր, որոնց ընտրությունը պայմանավորված է ուսուցման առար-
կայի բնույթով. օրինակ` տեղային ներգործության և ազատ վարժություն-
ների ուսուցումը կազմակերպվում է խմբակային և անհատական ձևերով: 
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Յուրացված վարժությունների ամրապնդման կամ կատարելագործման 
խնդիրներ լուծելիս օգտագործվում են հարահոս, մրցակցային և այլ ձևեր 
[2, 163-164]: 

Ուսուցման դիդակտիկական սկզբունքներըՈւսուցման դիդակտիկական սկզբունքներըՈւսուցման դիդակտիկական սկզբունքներըՈւսուցման դիդակտիկական սկզբունքները 

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցումը` որպես մանկա-
վարժական գործընթաց, ղեկավարվում է մանկավարժական գիտություն-
ների բազմաբովանդակ դրույթներով: Ուսումնադաստիարակչական այդ 
աշխատանքներում հատուկ տեղ են գրավում ուսուցման դիդակտիկա-
կան սկզբունքերը, որոնցից են ուսուցման դաստիարակչական, գիտակ-
ցականության և գործունության, զննականության, մատչելիության, 
հետևողականության, կայունության սկզբունքները [3, 135]: 

Դիդակտիկական սկզբունքները, իրենց ընդհանուր հատկանիշներով 
հանդերձ, մարմնամարզության մեջ հանդես են գալիս նաև տեղայնաց-
ված ձևով: Այսպես` դաստիարակչական ուսուցման սկզբունքը պահան-
ջում է, որ ուսուցման յուրաքանչյուր գործընթաց ուղղված լինի պարա-
պողների բարոյակամային հատկանիշների դաստիարակմանը: Բացի 
դրանից` պարապողների մեջ սկզբնավորվում են յուրահատուկ հատկա-
նիշներ. օրինակ՝ պարապունքների ընթացքում շարային կարգ ու կանոնի 
պահպանում, հրամանների հստակ կատարում, սահմանված մարզահա-
գուստի կրում, մարզավիճակի պահպանում, փոխադարձ հարգանքի ցու-
ցաբերում, հայրենասիրություն և այլն [2, 164]: 

Գիտակցականության սկզբունքըԳիտակցականության սկզբունքըԳիտակցականության սկզբունքըԳիտակցականության սկզբունքը պահանջում է պարապողներին 
բացատրել ուսուցվող վարժության նշանակությունը, առաջադրել հա-
տուկ կամ մասնակի շարժողական խնդիրներ, սովորեցնել կատարել 
վարժության ինքնուրույն վերլուծություն, նրա հարաչափերի (պարա-
մետր) ընկալում և այլն: 

Գործունության սկզբունքըԳործունության սկզբունքըԳործունության սկզբունքըԳործունության սկզբունքը աշակերտներից պահանջում է եռանդուն 
կերպով մասնակցել պարապունքներին, վարժության տեխնիկան յուրաց-
նելիս դրսևորել ինքնուրույնություն, ստեղծագործական մոտեցում, կա-
տարել փոխօգնություն և ապահովում, դիտել ու վերլուծել ընկերների 
փորձը և այլն: 

Զննականության սկզբունքըԶննականության սկզբունքըԶննականության սկզբունքըԶննականության սկզբունքը պահանջում է վարժությունների յուրաց-
ման գործընթացին ներգրավել հնարավորին չափ շատ զգայարաններ։ 
Հարկ է վարժությունը ներկայացնել բոլոր տարբերակներով, օգտագործել 
տեսագրություններ, ցուցադրել վարժության լավագույն կատարումները և 
դրա հետ համեմատել անհատական փորձերի տեսագրութունները: 
Մարմնամարզական վարժությունների կառուցվածքային բարդության 
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պատճառով զննականությունը հաճախ պահանջում է դրանք մասնատել, 
ընկալել առանձին մասերը, ապա կապակցել որպես ամբողջական վար-
ժություն: Զննական հնարքներ են նաև հարակից շարժումների հետ վար-
ժության համեմատությունը, մեթոդական նյութերի ուսումնասիրումը և 
այլն: 

Մատչելիության սկզբունքըՄատչելիության սկզբունքըՄատչելիության սկզբունքըՄատչելիության սկզբունքը պահանջում է, որ ուսուցվող վարժու-
թյունն իր բոլոր հարաչափերով համապատասխանի պարապողի ընդ-
հանուր և անհատական յուրահատկություններին:  

Վարժությունների յուրացման համար պարապողը պետք է ունենա 
համապատասխան շարժողական պաշար, ուժ, արագաշարժություն, 
հաճախ էլ կամքի ուժ, համարձակություն և այլն: Հետևաբար ուսուցվող 
վարժության դժվարության աստիճանը պետք է համապատասխանեցնել 
պարապողի ընկալողական հնարավորություններին: 

Երբեմն որպես հետաքրքրության շարժառիթ առանձին անհատների 
ներկայացվում է բարդը, դժվարը:  

Մատչելիությունը պահանջում է, որ ուսուցումն անցկացվի հայտ-
նիից անհայտ, հեշտից դժվար, պարզից բարդ սկզբունքներով: 

Հետևողականության սկզբունքըՀետևողականության սկզբունքըՀետևողականության սկզբունքըՀետևողականության սկզբունքը պահանջում է հետևողականորեն 
անցնել նորանոր շարժողական խնդիրների լուծման, անընդհատ 
հարստացնել պարապողների շարժողական պաշարը: Այս սկզբունքին 
հատուկ են հետևյալ դրույթները. ուսուցման յուրաքանչյուր նոր խնդիր 
պետք է հիմնված լինի նախորդ նվաճումների վրա։ Յուրացրածը կրկնելու 
և ամրապնդելու համար պարապունքները այնպես կապակցել, որ յուրա-
քանչյուրը տեղի ունենա նախորդի հենքին: Հետևողականության 
սկզբունքը խախտվում է, երբ ժամացուցակով նախատեսված ուսումնա-
կան պարապունքները բաց են թողնվում: 

Կուռ, կայուն ուսուցումը պահանջում է յուրացրած վարժությունների 
հետևողական կրկնություն:  

Ձեռք բերված շարժողական կապերը կրկնության միջոցով ամրա-
պնդվում ու կատարելագործվում են, վարժությունները դառնում են ամ-
րակայված շարժողական տիպ: Նրանց անխափան կատարման համար 
կրկնություններն իրագործվում են տարբեր պայմաններում` բնական, 
դյուրացված, դժվարացված, համակցված, մրցակցային [4, 94-100; 7, 44-45]: 

Դիդակտիկական սկզբունքներն ուսուցման գործընթացում կիրառ-
վում են ստեղծագործաբար: Նրանց այս կամ այն չափով անտեսումը 
նվազեցնում է ուսուցման արդյունավետությունը: 
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Ուսուցման փուլերըՈւսուցման փուլերըՈւսուցման փուլերըՈւսուցման փուլերը    

Յուրաքանչյուր նոր վարժության ուսուցման յուրացման գործընթացը 
պայմանականորեն բաժանվում է երեք փոխկապակցված փուլերի`    

1. վարժության տեխնիկայի կառուցվածքի մասին մտավոր, բազմա-
կողմանի պատկերացման ստեղծում, 

2. վարժության գործնական յուրացում, 
3. վարժության ամրապնդում և հետագա կատարելագործում: 
Վարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելըՎարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելըՎարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելըՎարժության տեխնիկայի մասին մտավոր պատկերացում ստեղծելը 

ուսուցման սկզբնական փուլն է, երբ տեղեկություն է տրվում ամբողջ 
վարժության համադասիչ կառուցվածքի և առանձին հարաչափերի 
մասին: Պարզաբանվում են շարժողական կազմի առանձին օղակների 
տարածաժամանակային գործողությունները, ներդրվող ուժերի բնույթը, 
եռանդաստեղծ շարժումները, նրանց համեմատական նմանությունը 
նախկինում յուրացրած շարժումների նկատմամբ և այլն: Պատկերացում 
ստեղծելու փուլն իր հերթին բաժանվում է երեք ենթափուլերի` 

ա) վարժության կառուցվածքի և նրանում գործող կենսամեխանիկա-
կան ուժերի ընկալում,  

բ) վարժության տեխնիկայի մտաշարժ կրկնություն` մտքի մեջ կա-
տարում, 

գ) վարժության տեխնիկային գործնական ծանոթացում, կատարման 
փորձեր: 

Առաջին ենթափուլում վարժության կառուցվածքի և նրանում գործող 
կենսամեխանիկական ուժերի ընկալումն է, որն իրագործվում է հիմնա-
կանում ցուցադրման, բացատրման և տեսական նյութերի ինքնուրույն 
ուսումնասիրման մեթոդներով: Ցուցադրումն ունի մի շարք ձևեր` դասա-
տուի, մարզչի կամ կատարող անհատի կողմից չափանմուշային տեխնի-
կայի, նրա տարբերակների և առանձին մասերի ցուցադրմամբ։ Բացի 
կենդանի ցուցադրումից` օգտագործվում են նաև պատրաստի նկարներ, 
հոլովակներ, կինոգրամներ, գծապատկերներ, տեսագրություններ: 

Վարժությունը տեսականորեն ուսումնասիրելու համար օգտագործ-
վում են գոյություն ունեցող մեթոդական նյութերը, ձեռնարկները, վերլու-
ծությունները և այլն: 

Երկրորդ` մտաշարժ իրագործման ենթափուլում պարապողները 
մտքում կատարում են այն, ինչ հասկացել են: Մտավոր կատարումը 
պետք է լինի ճիշտ` չափանմուշային համադասմա ռիթմով, քանի որ 
մտաշարժ կրկնության հետևանքով առաջացող մկանային ազդակները 
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պետք է խթանեն համադասման ճշգրիտ կապերի ձևավորումը և ոչ թե 
խոչընդոտեն նրան: 

Երրորդ ենթափուլում ստեղծված պատկերացումը ճշտելու և 
խորացնելու նպատակով պարապողները ամենաարդյունավետ պայման-
ներում փորձում են կատարել վարժությունը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 
դասատուի անմիջական օգնությունը:  

Պատկերացում ստեղծելու այս երեք ենթափուլերը հանդես են գալիս 
միասնաբար` մեկը մյուսին լրացնելով: 

Վարժության գործնական յուրացումըՎարժության գործնական յուրացումըՎարժության գործնական յուրացումըՎարժության գործնական յուրացումը ուսուցման հիմնական փուլն է, 
որի ընթացքում ոչ միայն ձևավորվում են նոր շարժողական ունակության 
համադասիչ կապերը, այլև ավելի է պարզեցվում և խորացվում մտավոր 
պատկերացումը: Վարժության գործնական ուսուցման ընթացքում մշակ-
վում են նաև շարժողական ապարատի որակական հատկանիշները՝ 
ուժը, մկանի կծկման արագությունը, ճկունությունը և այլն:    

Այս փուլում պարապողները բազմաթիվ կրկնությունների և սխալ-
ների վերացման միջոցով հասնում են վարժության ինքնուրույն կատար-
մանը: Գործնական յուրացման փուլում ուսուցման մեթոդի ընտրությունը 
պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով` վարժության բարդու-
թյամբ, պարապողների տեխնիկական պատրաստականության հենքով, 
մարմնական պատրաստականության մակարդակով, ինքնազգացողու-
թյամբ, վարժության նկատմամբ ունեցած ձգտումամբ, յուրացման ընթաց-
քով, օժանդակ միջոցների առկայությամբ և այլնով [1; 7, 42-43]: 

Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում Սխալների վերացման մեթոդները գործնական յուրացման փուլում 
պայմանավորված են մարմնամարզական վարժությունների կառուցված-
քային բարդության աստիճանով։ Նրանց գործնական յուրացման ընթաց-
քում սխալներն անխուսափելի են: 

Դա առավելապես վերաբերում է գործիքների վրա կատարվող վար-
ժություններին, որոնք բարդ համադասված շարժումներ են և միաժամա-
նակ պահանջում են մարմնական հատուկ ճիգեր (արագաուժային, պայ-
թուցիկ, տևական ուժ, ճկունություն և այլն): Նույնն այս կամ այն չափով 
կարելի է վերագրել մարմնամարզական և ազատ վարժություններին:  

Սխալները առաջադրված շարժողական ծրագրերից շեղումներն են: 
Գոյություն ունեն սխալների առաջացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատ-
ճառներ: Օբյեկտիվ են շարժողական ազդակների անդրադարձը, մարմ-
նական պատրաստականության անբավարարությունը, հին շարժողա-
կան ունակությունների ճնշումը նորի վրա, անհատի փորձի պակասը և 
այլն: Սուբյեկտիվ են անհատի վարժության կառուցվածքի անբավարար 
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կամ ոչ լիարժեք պատկերացումը, վախի զգացումը, տվյալ վարժության 
նկատմամբ ձգտում չունենալը և այլն [5, 229]: 

Եթե սխալների առաջացման պատճառները մարզման տվյալ ժամա-
նակահատվածում անհատի համար անհաղթահարելի են, նշանակում է, 
որ տվյալ վարժությունը նրան դեռևս մատչելի չէ: Սխալների պատճառ-
ների վերացման ուղիներն են հատուկ ֆիզիկական և հոգեբանական 
պատրաստականության բարելավումը, վարժության մասնատումը, նրա 
դյուրին տարբերակների յուրացումը, ուսուցող ծրագրերի օգտագործումը 
և այլն: Վարժության կառուցվածքային փուլերի տրամաբանական կապի 
հետևանքով մեկ սխալը կարող է պատճառ դառնալ սխալների շղթայի: 
Բոլոր դեպքերում պետք է թափանցել յուրացման գործընթացի խորքը, 
ճշգրտորեն որոշել սխալի առաջացման պատճառը և այն կանխարգելել: 

Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման Վարժության ամրապնդման և կատարելագործման փուլում, երբ 
շարժողական ունակությունն արդեն գործնականորեն ձևավորվել է, 
առավելությունը տրվում է նրա ամրապնդմանը և հետագա կատարելա-
գործման խնդիրներին:     

Այս փուլում էլ գործում են մի շարք ենթափուլեր, որոնք են` 
1. շարժողական ունակության ամրակայման և ամրապնդման, 
2. վարժության դասական և ինքնատիպ կատարման, 
3. տարբեր շարժումներն իրար կապակցելու և մրցման համակցու-

թյան մեջ ընդգրկելու, 
4. վարժությունը մրցակցային պայմաններում և բուն մրցումներում 

կատարելու: 
Շարժողական ունակության ամրապնդումը կատարվում է նրա բազ-

մակի կրկնություններով ինչպես ստանդարտ, այնպես էլ ոչ ստանդարտ 
պայմաններում: Այս ենթափուլում վերացվում է անմիջական օգնու-
թյունը: Ուսուցումն առավելապես ամբողջական մեթոդով է: Երբեմն 
կարելի է վարժությունը մասնատել` ամրակայելու համար նրա առանձին 
մասերը [6, 92-93]:  

ԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներԵզրահանգումներ    

Տիրապետելով ուսուցման գործընթացին, նրա փուլայնությանը, 
ուսուցման մեթոդներին, վարժությունների կատարման կարգընթացին, 
հետևողական կրկնողություններին և միաժամանակյա սխալների վերաց-
մանը` հանգում ենք հետևյալին. 

1. դյուրին կերպով լուծվում է մարմնամարզական վարժությունների 
տեխնիկայի յուրացումը, 



 
– 313 – 

2. համալիր կերպով մշակվում են շարժողական ընդունակություն-
ները, 

3. մարզվողների մեջ ձևավորվում են բարձր կամային հատկանիշ-
ներ, 

4.  ուսուցման առանձին մեթոդները, սկզբունքները, կազմակերպման 
ձևերը կազմում են ընդհանրական միասնություն՝ մարմնական 
դաստիարակության գործընթացը գրագետ կազմակերպելու 
համար։ 

    
    
    

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականությունունունուն    
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ները (մեթոդական նամակ ֆիզիակական կուլտուրայի ինստի-
տուտի ուսանողների համար), Երևան, 19885: 

2.  Խիզանցյան Ռ., Մարմնամարզություն, Դասագիրք, Երևան 2009: 
3. Ղազարյան Ֆ., Գրիգորյան Ա. Ա., Ֆիզիկական դաստիարակու-
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Особенности обучения гимнастических упражненийОсобенности обучения гимнастических упражненийОсобенности обучения гимнастических упражненийОсобенности обучения гимнастических упражнений    
        

ՕՕՕՕвик Саргсянвик Саргсянвик Саргсянвик Саргсян    
    Аркадий СафарянАркадий СафарянАркадий СафарянАркадий Сафарян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։։։։ естественные, прикладные и исскусвенные 

движения, “школа движения”, процесс, методы, принципы, средства, виды 
организации, фазы  

Обучение гимнастических упражнений считается многосторонным 
педагогическим процессом. В нем сочетаются передовые знания педагога с 
учебным материалом, методами, принципами и формами организации. 

Процесс обучения гимнастических упражнений естественно требует 
применения эффективных методов обучения. Для эффективного решения 
этих задач необходимо освоить ряд понятий, знание которых необходимо в 
процессе обучения. 

Твердое, устойчивое обучение требует систематического повторения 
усвоенных упражнений. 

Приобретенные двигательные навыки укрепляются и совершенству-
ются благодаря повторениям. Для их бесперебойного выполнения повто-
рения осуществляются в различных условиях. 

Дидактические принципы творчески применяются в учебном 
процессе. Их игнорирование снижает эффективность преподавания. 

Процесс обучения каждому новому упражнению условно разделен на 
три взаимосвязанных этапа: 

1. Создание всестороннего мысленного понимания структуры техни-
ки упражнений, 

2. Практическое освоение упражнения, 
3. Закрепление упражнения и дальнейшее совершенствование. 
В итоге упрощается процесс обучения гимнастическим упражнениям, 

комплексно развивается подвижность, формируются волевые качества, 
кроме того, индивидуальные методы тренировки, принципы и формы 
организации создают целостный блок для грамотной реализации процесса 
физического воспитания. 
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The The The The Peculiarities of Teaching Gymnastics ExercisesPeculiarities of Teaching Gymnastics ExercisesPeculiarities of Teaching Gymnastics ExercisesPeculiarities of Teaching Gymnastics Exercises    

Hovik SargsyanHovik SargsyanHovik SargsyanHovik Sargsyan    
Arkady SafaryanArkady SafaryanArkady SafaryanArkady Safaryan    

SSSSummaryummaryummaryummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: natural, applied and artificial movements, “school of 

movement”, process, methods, principles, means, forms of organization, phases 
The training of gymnastics exercises is considered a multi-sided 

pedagogical process. It combines the advanced knowledge of the teacher with 
teaching materials, methods, principles and forms of organization. 

The process of teaching gymnastics exercises naturally requires effective 
teaching methods. In order to do this effectively, it is necessary to master a 
number of concepts which are essential in the learning process.  

Strong, consistent training requires systematic repetition of mastered 
exercises.  

The acquired motor skills are reinforced and improved through 
repetitions. In order to perform them smoothly, repetitions are performed in 
different conditions.  

 Didactic principles are applied creatively in the teaching process. Ignoring 
them reduces the effectiveness of teaching.  

 The process of learning each new exercise is conventionally divided into 
three interrelated stages: 

1. Creating a comprehensive mental understanding of the structure of 
exercise techniques, 

2. Practical mastering of the exercise, 
3. Reinforcement of the exercise and further improvement. 
As a result, the process of teaching gymnastics exercises is simplified, 

mobility is comprehensively developed, strong-willed traits are formed, besides 
individual training methods, principles and forms of organization create a 
complete unit for the proper implementation of physical education. 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ    
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    

    
Ալեքյան ԶառաԱլեքյան ԶառաԱլեքյան ԶառաԱլեքյան Զառա – ՎՊՀ օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի 

մագիստրանտ, zara.alekyan.98@bk.ru 
Առաքելյան ԳայանեԱռաքելյան ԳայանեԱռաքելյան ԳայանեԱռաքելյան Գայանե – Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան ավագ 

դպրոցի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ, 
zarinyan@bk.ru 

Ասատրյան ՄարգարիտԱսատրյան ՄարգարիտԱսատրյան ՄարգարիտԱսատրյան Մարգարիտ – ՀՊՄՀ մանկավարժության 
համահամալսարանական ամբիոնի դոցենտ, 
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
asatryan.margarit@gmail.com 

Ասլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան ԱրփինեԱսլանյան Արփինե – ՀԱՊՀ հայցորդ, arpineap@mail.ru 
Բաղդասարյան ՎահրամԲաղդասարյան ՎահրամԲաղդասարյան ՎահրամԲաղդասարյան Վահրամ – Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 
Baghdasaryanv@gmail.com 

Գասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան Քրիստինե – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի հայցորդ, 
gasparyan.kristine@inbox.ru 

Գրիգորյան ԱննաԳրիգորյան ԱննաԳրիգորյան ԱննաԳրիգորյան Աննա – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի դոցենտ, 
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
annagrig1950@mail.ru 

Էմինյան Գագիկ Էմինյան Գագիկ Էմինյան Գագիկ Էմինյան Գագիկ – Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան ավագ 
դպրոցի տնօրեն, geminyan@mail.ru 

Թորաբի Մարիամ Թորաբի Մարիամ Թորաբի Մարիամ Թորաբի Մարիամ –––– ԻԻՀ Սպահանի համալսարան, ԵՊՀ 
ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտ, 
maryam_torabi63@yahoo.com 

Խաժակյան Վաչագան Խաժակյան Վաչագան Խաժակյան Վաչագան Խաժակյան Վաչագան – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի դոցենտ, 
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
khazhakyan.vachagan@gmail.com  

Կարապետյան ԾովինարԿարապետյան ԾովինարԿարապետյան ԾովինարԿարապետյան Ծովինար – ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
karapetyantsovinar@yahoo.com 
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Կոստանդյան ՆունեԿոստանդյան ՆունեԿոստանդյան ՆունեԿոստանդյան Նունե – ՎՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, nunekostandyan@mail.ru 

Համբարձումյան Անի Համբարձումյան Անի Համբարձումյան Անի Համբարձումյան Անի – ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության 
ասպիրանտ, aniham17@gmail.com 

ՀամբարձումյաՀամբարձումյաՀամբարձումյաՀամբարձումյան Նաիրան Նաիրան Նաիրան Նաիրա – ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի 
ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, nairahambardzumyan@yahoo.com  

Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի դասախոս, 
vsuphilosophy@gmail.com 

Հովսեփյան ՆունեՀովսեփյան ՆունեՀովսեփյան ՆունեՀովսեփյան Նունե – ՎՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, nune.hovsepyan.68@mail.ru 

Մանուկյան Արմինե Մանուկյան Արմինե Մանուկյան Արմինե Մանուկյան Արմինե – Վանաձորի թիվ 28 ՆՈՒՀ 
դաստիարակչուհի, kvirabyan60@gmail.com 

Մատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան Հենրի – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի ասպիրանտ, 
henri.matinyan@gmail.com 

Մինասյան ՍասունՄինասյան ՍասունՄինասյան ՍասունՄինասյան Սասուն – ՀՊՏՀ «Մակրոտնտեսական վերլուծություն» 
մասնագիտությամբ մագիստրանտ, sasminasyan@gmail.com 

Մովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան ՖելիքսՄովսիսյան Ֆելիքս – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի վարիչ, 
պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, history-
vph@mail.ru 

Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա Շահվերդյան Թերեզա – ՎՊՀ հայոց լեզվի և գրականության 
ամբիոնի պրոֆեսր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, tereza.shahverdyan@mail.ru 

Շահվերդյան ՄարգարիտաՇահվերդյան ՄարգարիտաՇահվերդյան ՄարգարիտաՇահվերդյան Մարգարիտա – մանկավարժության և 
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, հոգեբանական 
գիտությունների թեկնածու, aravott@mail.ru 

Չատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան Զոյա – ՎՊՀ պատմության ամբիոնի հայցորդ, 
chatinyanz@mail.ru 

Ռուխկյան ԷմինեՌուխկյան ԷմինեՌուխկյան ԷմինեՌուխկյան Էմինե – Հայ-ռուսական համալսարանի հայցորդ, 
emineh.rukhkian@yandex.com 
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Սարգսյան ԿարինեՍարգսյան ԿարինեՍարգսյան ԿարինեՍարգսյան Կարինե – ՎՊՀ օտար լեզուների և գրականության 
ամբիոնի դասախոս, karinesargsyan244@gmail.com 

Սարգսյան ՀովիկՍարգսյան ՀովիկՍարգսյան ՀովիկՍարգսյան Հովիկ – ՎՊՀ արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտ, 
hoviksarg66@gmail.com 

Սարոյան ՆռանեՍարոյան ՆռանեՍարոյան ՆռանեՍարոյան Նռանե – ԵՊՀ գրականության տեսության և 
գրաքննադատության ամբիոնի ասպիրանտ, 
euronur11@gmail.com 

Սաֆարյան ԱրկադիՍաֆարյան ԱրկադիՍաֆարյան ԱրկադիՍաֆարյան Արկադի – Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի 
մարմնակրթության ուսուցիչ, arkadisarafyan.07@mail.ru 

Սիմոնյան ՀամլետՍիմոնյան ՀամլետՍիմոնյան ՀամլետՍիմոնյան Համլետ – ԵՊՀ փիլիսոփայության բաժնի 
մագիստրանտ, hamlet.simonyan.99@gmail.com 

Ստեփանյան Արինե Ստեփանյան Արինե Ստեփանյան Արինե Ստեփանյան Արինե – ՎՊՀ էկոնոմիկայի, իրավունքի և 
կառավարման ամբիոնի դասախոս, Եվրոպական 
համալսարանի հայցորդ, arin-step88@mail.ru 

Վարդանյան Լուսիկ Վարդանյան Լուսիկ Վարդանյան Լուսիկ Վարդանյան Լուսիկ – ՎՊՀ օտար լեզուների և գրականության 
ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, l_vard@yahoo.com 

Վիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան ՔարմիլեՎիրաբյան Քարմիլե – ՎՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի ասիստենտ, մանկավարժական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, kvirabyan60@gmail.com 

Փահլևանյան ՍարգիսՓահլևանյան ՍարգիսՓահլևանյան ՍարգիսՓահլևանյան Սարգիս – «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական 
միջազգային համալսարանի դասախոս, մանկավարժական 
գիտությունների թեկնածու, sargis.1956@mail.ru 
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КРАТКИЕКРАТКИЕКРАТКИЕКРАТКИЕ    СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ    ОБОБОБОБ    АВТОРАХАВТОРАХАВТОРАХАВТОРАХ    СТАТЕЙСТАТЕЙСТАТЕЙСТАТЕЙ    
    

Алекян Зара Алекян Зара Алекян Зара Алекян Зара ––––    Ванадзорский государственный университет, 
магистрант кафедры иностранных языков и литературы, 
zara.alekyan.98@bk.ru    

Амбарцумян Ани Амбарцумян Ани Амбарцумян Ани Амбарцумян Ани –––– Ереванский государственный университет, 
аспирант кафедры зарубежной литературы, 
aniham17@gmail.com    

Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира –––– Институт литературы НАН РА, старший 
научный сотрудник, кандидат филологических наук, доцент, 
nairahambardzumyan@yahoo.com    

Аракелян ГаянеАракелян ГаянеАракелян ГаянеАракелян Гаяне – Ванадзорская старшая школа №13 им. 
С. Налграняна, учитель истории и обществознания, 
zarinyan@bk.ru 

Арутюнян АниАрутюнян АниАрутюнян АниАрутюнян Ани – Ванадзорский государственный университет, 
преподаватель кафедры истории, vsuphilosophy@gmail.com 

Асатрян МаргаритАсатрян МаргаритАсатрян МаргаритАсатрян Маргарит – Армянский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, asatryan.margarit@gmail.com 

Асланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян АрпинеАсланян Арпине – Армянский государственный педагогический 
университет, соискатель, arpineap@mail.ru 

Багдасарян ВаграмБагдасарян ВаграмБагдасарян ВаграмБагдасарян Ваграм – профессор кафедры математики и 
информатики, доктор экономических наук, 
Baghdasaryanv@gmail.com 

Варданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян Лусик – Ванадзорский государственный университет, 
доцент кафедры иностранных языков и литературы, кандидат 
филологических наук, l_vard@yahoo.com 

Вирабян КармилеВирабян КармилеВирабян КармилеВирабян Кармиле – Ванадзорский государственный университет, 
ассистент кафедры педагогики и психологии, кандидат 
педагогических наук, доцент, kvirabyan60@gmail.com 

Гаспарян КристинеГаспарян КристинеГаспарян КристинеГаспарян Кристине – Ванадзорский государственный университет, 
соискатель кафедры истории, gasparyan.kristine@inbox.ru 
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Григорян АннаГригорян АннаГригорян АннаГригорян Анна – Ванадзорский государственный университет, 
доцент кафедры истории, кандидат философских наук, 
annagrig1950@mail.ru 

Карапетян Цовинар Карапетян Цовинар Карапетян Цовинар Карапетян Цовинар – Армянский государственный экономический 
университет, доцент кафедры макроэкономики, кандидат 
экономических наук, karapetyantsovinar@yahoo.com 

Костандян НунеКостандян НунеКостандян НунеКостандян Нуне – Ванадзорский государственный университет, 
доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 
психологических наук, nunekostandyan@mail.ru 

Манукян АрминеМанукян АрминеМанукян АрминеМанукян Армине – Ванадзорское дошкольное образовательное 
учреждение №28, воспитательница, kvirabyan60@gmail.com 

МатиняМатиняМатиняМатинян Генри н Генри н Генри н Генри – Ванадзорский государственный университет, 
аспирант кафедры истории, henri.matinyan@gmail.com 

Минасян СасунМинасян СасунМинасян СасунМинасян Сасун –Армянский государственный экономический 
университет, магистрант по специальности 
“Макроэкономический анализ”, sasminasyan@gmail.com 

МовсисМовсисМовсисМовсисян Феликс ян Феликс ян Феликс ян Феликс – Ванадзорский государственный университет, 
заведующий кафедрой истории, доктор исторических наук, 
профессор, history-vph@mail.ru 

Овсепян Нуне Овсепян Нуне Овсепян Нуне Овсепян Нуне – Ванадзорский государственный университет, 
преподаватель кафедры педагогики и психологии, 
nune.hovsepyan.68@mail.ru 

Пахлеванян Саргис Пахлеванян Саргис Пахлеванян Саргис Пахлеванян Саргис – Армяно-Российский международный 
университет имени Мхитара Гоша, преподаватель, кандидат 
педагогических наук, sargis.1956@mail.ru 

Рухкян ЭминеРухкян ЭминеРухкян ЭминеРухкян Эмине – Российско-армянский университет, соискатель, 
emineh.rukhkian@yandex.com 

СаргсяСаргсяСаргсяСаргсян Карине н Карине н Карине н Карине – Ванадзорский государственный университет, 
преподаватель кафедры иностранных языков и литературы, 
karinesargsyan244@gmail.com 

Саргсян ОвикСаргсян ОвикСаргсян ОвикСаргсян Овик – Ванадзорский государственный университет, 
доцент кафедры искусства и спорта, hoviksarg66@gmail.com 



 
– 321 – 

СароянСароянСароянСароян    НранеНранеНранеНране – Ереванский государственный университет, 
аспирант кафедры теории литературы и литературной критики, 
euronur11@gmail.com 

Сафарян АркадийСафарян АркадийСафарян АркадийСафарян Аркадий – Ванадзорская школа №18, учитель 
физкультуры, arkadisarafyan.07@mail.ru 

Симонян ГамлетСимонян ГамлетСимонян ГамлетСимонян Гамлет – Ереванский государственный университет, 
магистрант кафедры филологии, hamlet.simonyan.99@gmail.com 

Степанян Арине Степанян Арине Степанян Арине Степанян Арине – Ванадзорский государственный университет, 
преподаватель кафедры экономики, права и менеджмента, 
соискатель в Европейском университете, arin-step88@mail.ru 

Тораби Тораби Тораби Тораби МариамМариамМариамМариам – Исфаханский университет, Исламская Республика 
Иран, Ереванский государственный университет, аспирант 
кафедры общего языкознания, maryam_torabi63@yahoo.com 

Хажакян ВачаганХажакян ВачаганХажакян ВачаганХажакян Вачаган – Ванадзорский государственный университет, 
доцент кафедры истории, кандидат исторических наук, 
khazhakyan.vachagan@gmail.com 

Чатинян Зоя Чатинян Зоя Чатинян Зоя Чатинян Зоя – Ванадзорский государственный университет, 
соискатель кафедры истории, chatinyanz@mail.ru 

Шахвердян МаргаритаШахвердян МаргаритаШахвердян МаргаритаШахвердян Маргарита – Ванадзорский государственный 
университет, преподаватель кафедры педагогики и психологии, 
кандидат психологических наук, aravott@mail.ru 

Шахвердян ТерезаШахвердян ТерезаШахвердян ТерезаШахвердян Тереза – Ванадзорский государственный университет, 
профессор кафедры армянского языка и литературы, доктор 
филологических наук, tereza.shahverdyan@mail.ru 

Эминян ГагикЭминян ГагикЭминян ГагикЭминян Гагик – Ванадзорская старшая школа №13 
им. С. Налграняна, директор, geminyan@mail.ru 

 
    
    

        



 
– 322 – 

BRIEF INFORMATION ABBRIEF INFORMATION ABBRIEF INFORMATION ABBRIEF INFORMATION ABOUT THE AUTHORS OF TOUT THE AUTHORS OF TOUT THE AUTHORS OF TOUT THE AUTHORS OF THE ARTICLESHE ARTICLESHE ARTICLESHE ARTICLES    
 

Alekyan Zara Alekyan Zara Alekyan Zara Alekyan Zara – Vanadzor State University, Master’s Student of the Chair 
of Foreign Languages and Literature, zara.alekyan.98@bk.ru 

Arakelyan GArakelyan GArakelyan GArakelyan Gayane ayane ayane ayane – Vanadzor High School № 13 after S. Nalghranyan, 
History and Social Studies Teacher, zarinyan@bk.ru 

Asatryan MargaritAsatryan MargaritAsatryan MargaritAsatryan Margarit – Armenian State Pedagogical University, Associate 
Professor of the Chair of Pedagogy, Candidate of Pedagogical 
Sciences, asatryan.margarit@gmail.com 

Aslanyan ArpineAslanyan ArpineAslanyan ArpineAslanyan Arpine – Armenian State Pedagogical University, Applicant, 
arpineap@mail.ru 

Baghdasaryan VahramBaghdasaryan VahramBaghdasaryan VahramBaghdasaryan Vahram – Professor of the Chair of Mathematics and 
Informatics, Doctor of Economics, Baghdasaryanv@gmail.com 

Chatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan Zoya – Vanadzor State University, Applicant of the Chair of 
History, chatinyanz@mail.ru 

Eminyan GagikEminyan GagikEminyan GagikEminyan Gagik – Vanadzor High School № 13 after S. Nalghranyan, 
Principal, geminyan@mail.ru 

Gasparyan ChristineGasparyan ChristineGasparyan ChristineGasparyan Christine – Vanadzor State University, Applicant of the Chair 
of History, gasparyan.kristine@inbox.ru 

Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna – Vanadzor State University, Associate Professor of the 
Chair of History, Candidate of Philosophy, annagrig1950@mail.ru 

Hambardzumyan AniHambardzumyan AniHambardzumyan AniHambardzumyan Ani – Yerevan State University, Postgraduate Student 
of the Chair of Foreign Literature, aniham17@gmail.com 

Hambardzumyan NairaHambardzumyan NairaHambardzumyan NairaHambardzumyan Naira – NAS RA Institute of Literature, Senior 
Researcher, Candidate of Philological Sciences, Associate 
Professor, nairahambardzumyan@yahoo.com 

Harutyunyan Ani Harutyunyan Ani Harutyunyan Ani Harutyunyan Ani – Vanadzor State University, Lecturer of the Chair of 
History, vsuphilosophy@gmail.com 

Hovsepyan NuneHovsepyan NuneHovsepyan NuneHovsepyan Nune – Vanadzor State University, Lecturer of the Chair of 
Pedagogy and Psychology, nune.hovsepyan.68@mail.ru 

    
    



 
– 323 – 

Karapetyan TsovinarKarapetyan TsovinarKarapetyan TsovinarKarapetyan Tsovinar – Armenian State University of Economics, 
Associate Professor of the Chair of Macroeconomics, Candidate of 
Economics, karapetyantsovinar@yahoo.com 

Khazhakyan Vachagan Khazhakyan Vachagan Khazhakyan Vachagan Khazhakyan Vachagan – Vanadzor State University, Associate Professor 
of the Chair of History, Candidate of Historical Sciences, 
khazhakyan.vachagan@gmail.com 

Kostandyan NuneKostandyan NuneKostandyan NuneKostandyan Nune – Vanadzor State University, Associate Professor of 
the Chair of Pedagogy and Psychology, Candidate of 
Psychological Sciences, nunekostandyan@mail.ru 

Manukyan ArmineManukyan ArmineManukyan ArmineManukyan Armine – Vanadzor Preschool Educational Institution № 28, 
Educator, kvirabyan60@gmail.com 

Matinyan Henri Matinyan Henri Matinyan Henri Matinyan Henri – Vanadzor State University, Postgraduate Student of 
the Chair of History, henri.matinyan@gmail.com 

Minasyan SasunMinasyan SasunMinasyan SasunMinasyan Sasun – Armenian State University of Economics, Master’s 
degree in ‘‘Macroeconomic Analysis’’, sasminasyan@gmail.com 

Movsisyan Felix Movsisyan Felix Movsisyan Felix Movsisyan Felix – Vanadzor State University, Head of the Chair of 
History, Doctor of Historical Sciences, Professor, history-
vph@mail.ru 

Pahlevanyan SargisPahlevanyan SargisPahlevanyan SargisPahlevanyan Sargis – Mkhitar Gosh Armenian-Russian International 
University, Lecturer, Candidate of Pedagogical Sciences, 
sargis.1956@mail.ru 

RukhkRukhkRukhkRukhkyyyyan Eminean Eminean Eminean Emine – Armenian-Russian University, Applicant, 
emineh.rukhkian@yandex.com 

Safaryan Arkady Safaryan Arkady Safaryan Arkady Safaryan Arkady – Vanadzor School № 18, Physical Education Teacher, 
arkadisarafyan.07@mail.ru 

Sargsyan HovikSargsyan HovikSargsyan HovikSargsyan Hovik – Vanadzor State University, Associate Professor of the 
Chair of Arts and Sports, hoviksarg66@gmail.com 

Sargsyan KarineSargsyan KarineSargsyan KarineSargsyan Karine – Vanadzor State University, Lecturer of the Chair of 
Foreign Languages and Literature, karinesargsyan244@gmail.com 

Saroyan Nrane Saroyan Nrane Saroyan Nrane Saroyan Nrane – Yerevan State University, Postgraduate Student of the 
Chair of Literary Theory and Criticism, euronur11@gmail.com 

    



 
– 324 – 

Shahverdyan MargaritaShahverdyan MargaritaShahverdyan MargaritaShahverdyan Margarita – Vanadzor State University, Lecturer of the 
Chair of Pedagogy and Psychology, Candidate of Psychological 
Sciences, aravott@mail.ru 

Shahverdyan Teresa Shahverdyan Teresa Shahverdyan Teresa Shahverdyan Teresa – Vanadzor State University, Professor of the Chair 
of Armenian Language and Literature, Doctor of Philological 
Sciences, tereza.shahverdyan@mail.ru 

Simonyan HamletSimonyan HamletSimonyan HamletSimonyan Hamlet – Yerevan State University, Master’s Student of the 
Chair of Philology, hamlet.simonyan.99@gmail.com 

Stepanyan Arine Stepanyan Arine Stepanyan Arine Stepanyan Arine – Vanadzor State University, Lecturer of the Chair of 
Economics, Law and Management, Applicant at the European 
University, arin-step88@mail.ru 

Torabi MariamTorabi MariamTorabi MariamTorabi Mariam – University of Isfahan, Islamic Republic of Iran, 
Yerevan State University, Postgraduate Student of Chair of 
General Linguistics, maryam_torabi63@yahoo.com 

Vardanyan Lusik Vardanyan Lusik Vardanyan Lusik Vardanyan Lusik – Vanadzor State University, Associate Professor of the 
Chair of Foreign Languages and Literature, Candidate of 
Philological Sciences, l_vard@yahoo.com 

Virabyan Karmile Virabyan Karmile Virabyan Karmile Virabyan Karmile – Vanadzor State University, Assistant of the Chair of 
Pedagogy and Psychology, Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, kvirabyan60@gmail.com 

    
    
        



 
– 325 – 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ    
    

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Թերեզա ՇահվերդյանԹերեզա ՇահվերդյանԹերեզա ՇահվերդյանԹերեզա Շահվերդյան    
Միջինհայերենյան  ածականների և մակբայների 
համեմատական վերլուծություն .......................................................................  8 
Լուսիկ Վարդանյան,Լուսիկ Վարդանյան,Լուսիկ Վարդանյան,Լուսիկ Վարդանյան,    Զառա Ալեքյան Զառա Ալեքյան Զառա Ալեքյան Զառա Ալեքյան     
Well-ի միջանձնային գործառույթները քաղաքավարության  
դրական և բացասական ընկալումների համաշարում ................................ 26  
Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ Թորաբի Թորաբի Թորաբի Թորաբի     
Սայաթնովագիտության լեզվաբանական ճյուղի մասին ............................. 38  
    
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Նաիրա ՀամբարձումյանՆաիրա ՀամբարձումյանՆաիրա ՀամբարձումյանՆաիրա Համբարձումյան    
Պարոդիա և միֆ .................................................................................................. 50  
Նռանե ՍարոյանՆռանե ՍարոյանՆռանե ՍարոյանՆռանե Սարոյան    
Մոտավոր հանգերի առանձնահատկությունները  
Եղիշե Չարենցի քառյակներում ....................................................................... 59  
Էմինե ՌուխկյանԷմինե ՌուխկյանԷմինե ՌուխկյանԷմինե Ռուխկյան    
 «Հեռուստաալիքի ձևաչափ». հասկացության բնորոշումը, հիմնական 
հատկությունները և բաղադրիչները (ժամանակակից հայկական 
հեռուստատեսության օրինակով) ................................................................... 70  
Անի Համբարձումյան Անի Համբարձումյան Անի Համբարձումյան Անի Համբարձումյան     
«Դիմակ» և «խամաճիկ» հասկացությունների արտահայտումը    
Լուիջի Պիրանդելլոյի «Հենրի IV» դրամայում................................................ 81 
    
ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ      

    
    Ֆելիքս  Մովսիսյան Ֆելիքս  Մովսիսյան Ֆելիքս  Մովսիսյան Ֆելիքս  Մովսիսյան     
«Մասյաց աղավնի» պարբերականը Իտալիայի միավորման համար  
մղած պայքարում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի դերի մասին ............................ 91  
Քրիստինե ԳասպարյանՔրիստինե ԳասպարյանՔրիստինե ԳասպարյանՔրիստինե Գասպարյան    
«Մեղու» հանդեսը 1863 թ. արևմտահայ Ազգային  
սահմանադրության մասին............................................................................. 118  
    



 
– 326 – 

Հենրի Մատինյան Հենրի Մատինյան Հենրի Մատինյան Հենրի Մատինյան     
Հայ-լեհական առևտրատնտեսական համագործակցությունը  
1990-ական թվականներին .............................................................................. 132   
Զոյա ՉատինյանԶոյա ՉատինյանԶոյա ՉատինյանԶոյա Չատինյան    
Զմյուռնիայի «Աղքատախնամ» և «Աղքատասիրաց»  
ընկերությունները ............................................................................................. 148 
 
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Համլետ ՍիմոնյանՀամլետ ՍիմոնյանՀամլետ ՍիմոնյանՀամլետ Սիմոնյան    
Միջսերնդային արդարության հղացքը և  
դրա  ձևավորման նախադրյալները .............................................................. 163 
ԱնԱնԱնԱնննննաաաա    ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան    
Անցումային հասարակություններում ազգ-պետությունների 
փոխակերպումների մի քանի հարցեր .......................................................... 173  
Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան Անի Հարությունյան     
Բախումնային (կոնֆլիկտային) խոսույթը՝ որպես անձի ու 
հասարակության ձևավորման անհրաժեշտ գործոն .................................. 183 
 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

    
Վահրամ Բաղդասարյան, Արփինե ԱսլանյանՎահրամ Բաղդասարյան, Արփինե ԱսլանյանՎահրամ Բաղդասարյան, Արփինե ԱսլանյանՎահրամ Բաղդասարյան, Արփինե Ասլանյան    
Մարզի հանրատնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների  
որոշման համար կիրառվող կյանքի որակի ինտեգրալային  
ցուցիչի կառուցման մեթոդաբանությունը ................................................... 201 
Ծովինար ԿարապետյանԾովինար ԿարապետյանԾովինար ԿարապետյանԾովինար Կարապետյան, , , , Սասուն Մինասյան Սասուն Մինասյան Սասուն Մինասյան Սասուն Մինասյան     
Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի փուլերում .... 210  
Արինե ՍտեփանյանԱրինե ՍտեփանյանԱրինե ՍտեփանյանԱրինե Ստեփանյան    
Զբաղվածության մակարդակի վրա ազդող գործոնները 
ՀՀ մարզերում .................................................................................................... 217  
 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ    

    
Նունե ԿոստանդյանՆունե ԿոստանդյանՆունե ԿոստանդյանՆունե Կոստանդյան    
Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց 
ազդեցությունը հոգեշտկման գործընթացի վրա ......................................... 232  
 



 
– 327 – 

Մարգարիտա Շահվերդյան, ՆունեՄարգարիտա Շահվերդյան, ՆունեՄարգարիտա Շահվերդյան, ՆունեՄարգարիտա Շահվերդյան, Նունե    Հովսեփյան Հովսեփյան Հովսեփյան Հովսեփյան     
«Փակ» անբարենպաստ ընտանիքների երեխաների  
հոգեբանական հիմնախնդիրները ................................................................. 239 
Գայանե Առաքելյան, Գագիկ ԷմինյանԳայանե Առաքելյան, Գագիկ ԷմինյանԳայանե Առաքելյան, Գագիկ ԷմինյանԳայանե Առաքելյան, Գագիկ Էմինյան    
Ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող հոսքային դասարանների 
դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպան և  
պլանավորման մի քանի առանձնահատկություններ ................................ 245  
Մարգարիտ ԱսատրյանՄարգարիտ ԱսատրյանՄարգարիտ ԱսատրյանՄարգարիտ Ասատրյան    
Անձնակենտրոն  կրթության առանձնահատկությունները 
մանկավարժական բուհում ............................................................................. 254  
Վաչագան Խաժակյան  Վաչագան Խաժակյան  Վաչագան Խաժակյան  Վաչագան Խաժակյան      
«Վերածնունդը 16-րդ դարի իսպանական մշակույթում» թեմայի 
լուսաբանման նշանակությունը «Վերածննդի դարաշրջանը»  
դասընթացն ուսուցելիս ................................................................................... 263 
Կարինե Սարգսյան Կարինե Սարգսյան Կարինե Սարգսյան Կարինե Սարգսյան     
Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը օտար լեզուների  
ուսուցման գործընթացում .............................................................................. 277  
Քարմիլե Քարմիլե Քարմիլե Քարմիլե Վիրաբյան,Վիրաբյան,Վիրաբյան,Վիրաբյան,    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    Մանուկյան Մանուկյան Մանուկյան Մանուկյան     
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների 
զարգացումը խաղերի և խաղ-վարժությունների ընթացքում ................... 286  
Սարգիս ՓահլևանյանՍարգիս ՓահլևանյանՍարգիս ՓահլևանյանՍարգիս Փահլևանյան    
Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները  
մարմնական դաստիարակության գործընթացում ..................................... 297  
Հովիկ Սարգսյան, Արկադի Սաֆարյան                                                   Հովիկ Սարգսյան, Արկադի Սաֆարյան                                                   Հովիկ Սարգսյան, Արկադի Սաֆարյան                                                   Հովիկ Սարգսյան, Արկադի Սաֆարյան                                                                                                                                                                           
Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման 
առանձնահատկությունները .......................................................................... 306   
    
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ.................................................... 316 
 
 
  



 
– 328 – 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ    
ЯЗЫКОЗНАНИЕЯЗЫКОЗНАНИЕЯЗЫКОЗНАНИЕЯЗЫКОЗНАНИЕ    

    
Тереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза ШахвердянТереза Шахвердян    
Сопоставительный анализ прилагательных и  
наречий среднеармянского языка ....................................................................... 8 
Лусик Варданян, Зара АлекянЛусик Варданян, Зара АлекянЛусик Варданян, Зара АлекянЛусик Варданян, Зара Алекян    
Межличностные функции well в контексте  
положительной и отрицательной вежливости ................................................ 26 
Мариам ТорабиМариам ТорабиМариам ТорабиМариам Тораби    
О лингвистическом направлении 
в исследованиях творчества Саят-Новы ........................................................... 38 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ    

    
Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян Наира Амбарцумян     
Пародия и миф ..................................................................................................... 50 
Нране СароянНране СароянНране СароянНране Сароян    
Характеристики приблизительных рифм катренов Егише Чаренца ............ 59 
Эмине РухкянЭмине РухкянЭмине РухкянЭмине Рухкян    
 «Формат телеканала»: определение понятия, основные свойства и 
элементы (на примере современного армянского телевидения) .................. 70 
Ани АмбарцумянАни АмбарцумянАни АмбарцумянАни Амбарцумян    
Выражение концептов «Маска» и «Марионетка» в драме 
Луиджи Пиранделло «Генри IV» ...................................................................... 81  
 
ИСТОРИОВЕДЕНИЕИСТОРИОВЕДЕНИЕИСТОРИОВЕДЕНИЕИСТОРИОВЕДЕНИЕ    

    
Феликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс Мовсисян    
Журнал «Масьяц агавни» («Масисский голубь») о роли  
Виктора Эммануила в борьбе за объединение Италии .................................. 91 
Кристине ГаспарянКристине ГаспарянКристине ГаспарянКристине Гаспарян    
Журнал «Мегу» (“Пчела”) о Западноармянской Национальной 
Конституции 1863 г........................................................................................... 118 
Генри МатинянГенри МатинянГенри МатинянГенри Матинян    
Армяно-польское торгово-экономическое сотрудничество в 1990-е гг. ... 132 
 



 
– 329 – 

Зоя ЧатинянЗоя ЧатинянЗоя ЧатинянЗоя Чатинян    
Организации «Дом призрения» и «Богадельня» в Смирне .......................... 148 
 
ФИЛОСОФИЯФИЛОСОФИЯФИЛОСОФИЯФИЛОСОФИЯ    

    
Гамлет СимонянГамлет СимонянГамлет СимонянГамлет Симонян    
Концепт межпоколенческой справедливости и  
предпосылки её формирования....................................................................... 163 
Анна ГригорянАнна ГригорянАнна ГригорянАнна Григорян    
Некоторые вопросы относительно трансформации государств-наций в 
переходных обществах ...................................................................................... 173 
Ани АрутюнянАни АрутюнянАни АрутюнянАни Арутюнян    
Конфликтный дискурс как необходимый фактор  
формирования личности и общества .............................................................. 183 
 
ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА    

    
Ваграм Багдасарян, Арпине АсланянВаграм Багдасарян, Арпине АсланянВаграм Багдасарян, Арпине АсланянВаграм Багдасарян, Арпине Асланян    
Методика построения интегрального показателя качества жизни, 
применяемого для определения проблем социально-экономического 
развития региона ............................................................................................... 201 
Цовинар Карапетян, Сасун МинасянЦовинар Карапетян, Сасун МинасянЦовинар Карапетян, Сасун МинасянЦовинар Карапетян, Сасун Минасян    
Неопределенность в стадиях жизненного цикла инновации ..................... 210 
Арине Степанян Арине Степанян Арине Степанян Арине Степанян     
Факторы, влияющие на уровень занятости в регионах РА .......................... 217 
 
ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА    

    
Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян     
Мотивы пациента и психолога-консультанта и их влияние 
на психотерапевтический процесс.................................................................. 232 
Маргарита Шахвердян, НунМаргарита Шахвердян, НунМаргарита Шахвердян, НунМаргарита Шахвердян, Нунeeee    ОвсепянОвсепянОвсепянОвсепян    
Психологические проблемы детей из семьи  
со скрытой формой неблагополучия .............................................................. 239 
Гаяне Аракелян, Гагик ЭминянГаяне Аракелян, Гагик ЭминянГаяне Аракелян, Гагик ЭминянГаяне Аракелян, Гагик Эминян    
Некоторые особенности планирования воспитательных работ 
в новых потоковых классах старшей школы .................................................. 245 



 
– 330 – 

Маргарит АсатрянМаргарит АсатрянМаргарит АсатрянМаргарит Асатрян    
Особенности личностно-ориентированного образования 
в педагогическом вузе ....................................................................................... 254 
Вачаган ХажакянВачаган ХажакянВачаган ХажакянВачаган Хажакян    
Значение освещения темы «Возрождение в испанской культуре  
16-го векa» в процессе обучения курса «Эпоха Возрождения» ................... 263 
Карине СаргсянКарине СаргсянКарине СаргсянКарине Саргсян    
Развитие разговорной речи студента в процессе преподавания 
иностранных языков ......................................................................................... 277 
Кармиле Вирабян, Армине МанукяанКармиле Вирабян, Армине МанукяанКармиле Вирабян, Армине МанукяанКармиле Вирабян, Армине Манукяан    
Развитие умственных способностей детей дошкольного возраста  
во время игр и игр-упражнений ...................................................................... 286 
Саргис Саргис Саргис Саргис ПахлеванянПахлеванянПахлеванянПахлеванян    
Образовательные технологии, формирующие здоровье  
в процессе физического воспитания .............................................................. 297 
ՕՕՕՕвик Саргсян, Аркадивик Саргсян, Аркадивик Саргсян, Аркадивик Саргсян, Аркадийййй    СафарянСафарянСафарянСафарян    
Особенности обучения гимнастических упражнений ................................ 306 
  
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ ........................................... 319 
  



 
– 331 – 

CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS    
 
LINGUISTICSLINGUISTICSLINGUISTICSLINGUISTICS    

    
Tereza ShTereza ShTereza ShTereza Shahverdyanahverdyanahverdyanahverdyan    
Comparative Analysis of Middle Armenian Adjectives and Adverbs .................. 8 
Lusik Vardanyan, Zara AlekyanLusik Vardanyan, Zara AlekyanLusik Vardanyan, Zara AlekyanLusik Vardanyan, Zara Alekyan    
Interpersonal Functions of well at the Crossroads 
of Positive and Negative Politeness ...................................................................... 26 
Mariam TorabiMariam TorabiMariam TorabiMariam Torabi    
On the Linguistic Direction in Sayat-Nova Studies ............................................ 38 
 
LITERARY STUDIESLITERARY STUDIESLITERARY STUDIESLITERARY STUDIES    

 
Naira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira HambardzumyanNaira Hambardzumyan    
Parody and Myth................................................................................................... 50 
Nrane SaroyanNrane SaroyanNrane SaroyanNrane Saroyan    
Characteristics of Near Rhymes of Eghishe Charents’s Quatrains ...................... 59 
Emine RukhkyanEmine RukhkyanEmine RukhkyanEmine Rukhkyan    
“TV Channel Format’’: Definition of the Concept, Basic Properties and 
Elements (on the Example of Modern Armenian Television) ............................ 70 
Ani HambardzumyanAni HambardzumyanAni HambardzumyanAni Hambardzumyan    
Expression of the Concepts of ‘‘Mask’’ and ‘‘Puppet’’  
in Luigi Pirandello’s Drama ‘‘Henry IV’’ ..................................................................  
HISTORICAL STUDIESHISTORICAL STUDIESHISTORICAL STUDIESHISTORICAL STUDIES    

    
Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan    
The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on  
Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for  
the Unification of Italy ......................................................................................... 91 
Kristine GasparyanKristine GasparyanKristine GasparyanKristine Gasparyan    
The Magazine ‘‘Meghu’’ (‘‘The Bee’’) on the 1863  
Western Armenian National Constitution ........................................................ 118 
Henri MatinyanHenri MatinyanHenri MatinyanHenri Matinyan    
Armenian-Polish Trade and Economic Cooperation in the 1990s ................... 132 
 
 



 
– 332 – 

Zoya CZoya CZoya CZoya Chatinyanhatinyanhatinyanhatinyan    
The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” in Smyrna .......... 148 
 
PHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHY    

    
Hamlet SimonyanHamlet SimonyanHamlet SimonyanHamlet Simonyan    
The Concept of Intergenerational Justice and  
the Prerequisites for Its Formation .................................................................... 163 
Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan Anna Grigoryan     
Some Questions on the Transformations of the Nation-States 
in the Transitional Societies ............................................................................... 173 
Ani Harutyunyan Ani Harutyunyan Ani Harutyunyan Ani Harutyunyan     
Conflict Discourse as a Necessary Factor  
in the Formation of Individual and Society ....................................................... 183 
  
ECONOMICSECONOMICSECONOMICSECONOMICS    

    
Vahram Baghdasaryan, Arpine AslanyanVahram Baghdasaryan, Arpine AslanyanVahram Baghdasaryan, Arpine AslanyanVahram Baghdasaryan, Arpine Aslanyan    
The Method of Constructing an Integral Indicator of the Quality of Life,  
Used to Identify the Problems of the Socio-Economic Development  
of the Region ....................................................................................................... 201 
Tsovinar Karapetyan, Sasun MinasyanTsovinar Karapetyan, Sasun MinasyanTsovinar Karapetyan, Sasun MinasyanTsovinar Karapetyan, Sasun Minasyan    
Uncertainty in the Stages of the Innovation Lifecycle ...................................... 210 
Arine StepanyanArine StepanyanArine StepanyanArine Stepanyan    
Key Factors Affecting the Employment Rate in the Regions of RA ................. 217 
 
PSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND METHODOLOGYPSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND METHODOLOGYPSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND METHODOLOGYPSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND METHODOLOGY    

    
Nune KostandyanNune KostandyanNune KostandyanNune Kostandyan    
Motives of the Patient and the Counseling Psychologist and Their  
Impact on the Psychotherapeutic Process ......................................................... 232 
Margarita Shahverdyan, Nune HovsepyanMargarita Shahverdyan, Nune HovsepyanMargarita Shahverdyan, Nune HovsepyanMargarita Shahverdyan, Nune Hovsepyan    
Psychological Problems of Children from ‘‘Covert’’ Dysfunctional Families .. 239 
Gayane Arakelyan, Gagik EminyanGayane Arakelyan, Gagik EminyanGayane Arakelyan, Gagik EminyanGayane Arakelyan, Gagik Eminyan    
Some Peculiarities of Organizing and Planning Educational Work of Newly 
Organized Streaming Classrooms of a High School ........................................... 245 
 



 
– 333 – 

 
Margarit Asatryan Margarit Asatryan Margarit Asatryan Margarit Asatryan     
The Peculiarities of Self-Centered Education in a Pedagogical University ...... 254 
Vachagan KhazhakyanVachagan KhazhakyanVachagan KhazhakyanVachagan Khazhakyan    
The Significance of Covering the Topic 
 “Renaissance in the Spanish Culture of the 16th Century” 
in Teaching “Epoch of Renaissance” Course ...................................................... 263 
Karine SargsyanKarine SargsyanKarine SargsyanKarine Sargsyan    
The Development of Spoken Language of the Student  
in the Process of Teaching Foreign Languages .................................................. 277 
Karmile Virabyan, Armine ManukyanKarmile Virabyan, Armine ManukyanKarmile Virabyan, Armine ManukyanKarmile Virabyan, Armine Manukyan    
The Development of Mental Abilities of Preschool Children 
Through Games and Exercise Games ................................................................. 286 
Sargis PahlevanyanSargis PahlevanyanSargis PahlevanyanSargis Pahlevanyan    
Educational Technologies Shaping Health  
in the Process of Physical Education .................................................................. 297 
Hovik Sargsyan, Arkady SafaryanHovik Sargsyan, Arkady SafaryanHovik Sargsyan, Arkady SafaryanHovik Sargsyan, Arkady Safaryan    
The Peculiarities of Teaching Gymnastics Exercises ......................................... 306 
 
BRIEF INFORMATION ABOUT THE AUTHORS OF THE ARTICLES ......... 322 
        



 
– 334 – 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    
    

Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ 
անգլերենով: Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և 
էլեկտրոնային տարբերակներով: Համակարգչային շարվածքը. 
Microsoft Office Word 2007 ծրագրով, A4 ձևաչափի թղթի վրա, 
լուսանցքները վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, 
ձախից (Left)` 30 մմ, աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode 
(Sylfaen), ռուսերենի և անգլերենի դեպքում՝ Times New Roman, 
տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5, 
պարբերությունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգ-տագործել մեկից ավելի 
տառաբացատ: Աղյուսակները, նկարները, գծագրական պատկեր-
ները պետք է ունենան համարակալում, վերնագրային բացատրու-
թյուն՝ 10 տառաչափով, թավ, շեղ (Bold, Italic): Դրանց բարձրու-
թյունը չգերազանցի 170 մմ, լայնությունը՝ 110 մմ: Աղյուսակների 
տեքստը պետք է լինի 10 տառաչափով: Բանաձևերը և մաթեմա-
տիկական արտահայտությունները ներկայացվում են Microsoft 
Equation, շեղ (Italic), իսկ հիմնականները՝ առանձին տողով, 
մեջտեղում, կարող են համարակալվել նույն տողի աջ անկյունում՝ 
կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների համար, որոնք պարու-
նակում են խորհրդանշաններ և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, 
պարտադիր է նաև այդ սիմվոլների էլեկտրոնային ֆոնտը: Առաջին 
էջի վերևում, մեջտեղում տրվում է վերնագիրը (Bold), առանց 
գլխատառերի: Հաջորդ տողում կենտրոնում ազգանուն, անուն 
(թավ և շեղ (Bold, Italic)), գիտական աստիճան, կազմակերպու-
թյուն: Հաջորդ տողում գրել՝ «Հանգուցային բառեր.» արտահայտու-
թյունը և 6-8 հանգուցային բառեր կամ բառակապակցություն: 
Հանգուցային բառերի շարքում չեն ներառվում վերնագրում արդեն 
իսկ նշված բառերը: Տեքստում հղումները տրվում են կամ 
ուղղանկյուն փակագծերում [], կամ էջի ներքևում՝ հերթական 
համարակալմամբ: Իսկ ծանոթագրությունները տրվում են միայն 
էջի ներքևում՝ հերթական համարակալմամբ: Տեքստի վերջում 
գրվում է «Գրականություն» բառը (Bold) առանց գլխատառերի: 
Հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով 
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համարակալ-ված: Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփո-
փումները՝ երկու լեզուներով, որոնք իրենց բովանդակությամբ և 
հանգուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած 
լինեն 150-200 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ 
տողում՝ ազգանուն, անունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդ-
վածի), և առանձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը՝ համապատաս-
խան լեզվով, առանց գլխատառերի, հանգուցային բառերը, 
ամփոփման տեքստը: Ամփոփումները չպետք է պարունակեն 
հապավումներ, հղումներ և մեջբերումներ: Ամփոփումները պետք 
է հոդվածի մասին պատկերացում տան հոդվածից առանձին և 
արտացոլեն հոդվածի բովանդակությունը: Հոդվածի առավելա-
գույն ծավալը    15 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ ֆիզիկամաթեմատի-
կական, բնագիտական, տեխնիկական գիտությունների համար, 
բ) 6 էջ՝ հումանիտար և հասարակագիտական գիտությունների 
համար, գ) 8 էջ՝ ուսումնամեթոդական աշխատանքների համար: 
Հոդվածի ծավալի՝ առաջադրված չափանիշներին չհամապա-
տասխանելու դեպքում տպագրության վերաբերյալ որոշումը 
կայացնում է խմբագրական խորհուրդը: Հոդվածի ծավալի մեջ չեն 
ներառվում երկու լեզվով ամփոփումները և գրականության, 
աղբյուրների, համառոտագրությունների ցանկերը: 

 
Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Հեռ.՝ (+374 322) 20917 
Կայքէջ՝ www.vsu.am 

էլ. փոստ՝ texekagir@vsu.am 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статьи должны быть представлены в бумажном и 
электронном виде. Компьютерное оформление: файл Microsoft 
Office Word 2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, снизу − 
25 мм, слева − 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт − Unicode (Sylfaen), для 
русского и английского языков − Times New Roman,  размер шрифта 
− 12, межстрочный интервал − 1,5, абзац (первая строка) − 0,75 см. 
Не использовать более одного пробела. Таблицы, рисунки и 
графические изображения должны иметь нумерацию, их заголовки 
должны иметь размер шрифта − 10 (Bold, Italic). Их высота не 
должна превышать 170 мм, ширина − 110 мм. Размер шрифта в 
таблице – 10. Формулы и математические выражения представ-
ляются в формате Microsoft Equation, курсивом, а основные − 
отдельной строкой в центре, могут быть пронумерованы в правом 
углу той же строки в круглых  скобках ().Если статья содержит 
символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, то необходим и 
электронный фонт этих символов. На первой странице по центру 
указывается заголовок (Bold), без заглавных букв (кроме инициалов). 
На следующей строке посередине должны быть указаны фамилия и 
имя автора, ученая степень и название организации (Bold, Italic). 
Через строку написать словосочетание «Ключевые слова:» и 6-8 
ключевых слов или словосочетаний. Слова, используемые в 
заголовке статьи, не должны включаться в ключевые слова. Ссылки 
в тексте даются либо в квадратных скобках [], либо в нижней части 
страницы. Примечания даются в конце страницы с возрастающей 
нумерацией. В конце текста пишется слово «Литература» (Bold), без 
заглавных букв. Со следующей строки – список литературы с 
возрастающей нумерацией. После списка литературы представ-
ляются резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые 
слова на двух языках должны быть идентичными и состоять из 150-
200 слов. Резюме должно отражать основные утверждения статьи. 
Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке – 



 
– 337 – 

фамилия и имя автора, затем слово «Резюме» на соответствующем 
языке, без заглавных букв, после этого – ключевые слова и текст 
резюме. Резюме не должно содержать ссылок на литературу, 
аббревиатуры и цитаты. Максимальный объем статьи – 15 страниц, 
минимальный: а) 4 страницы для физико-математических, естест-
венных, технических наук, б) 6 страниц для гуманитарных и 
общественных наук, в) 8 страниц для учебно-методических статей. 
В случае, если объем статьи не соответствует установленным 
критериям, решение о публикации статьи принимается редакцион-
ной коллегией. Объем статьи не включает резюме на двух языках, 
списки литературы, источников и примечаный. 

Статьи будут опубликованы только после прохождения 
экспертизы и проверки на плагиат. 
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The articles are published in Armenian, Russian or English. The 
articles must be submitted in paper and electronic versions. The 
computer layout should be in Microsoft Office Word 2007 on A4 paper, 
margins: top − 20 mm, bottom − 25 mm, left − 30 mm, right − 10 mm. 
Font − Unicode (Sylfaen), in case of Russian and English − Times New 
Roman, font size − 12, line spacing – 1,5, paragraph (First line) − 0.75 
cm. No double space. Tables, pictures and graphic images should have 
numbering; their titles should have the font size – 10 (Bold, Italic). Their 
height should not exceed 170 mm, width − 110 mm. The font size of the 
tables should be 10. Formulas and mathematical expressions are 
presented in Microsoft Equation (Italic), and the main ones are on a 
separate line in the middle and can be numbered in the right hand 
corner of the same line, in round brackets (). If the article contains some 
symbols not found in Sylfaen font, the electronic font of those symbols 
is required as well. At the top of the first page, in the middle, the title of 
the article is written in Bold, without uppercase letters (except the 
initials). The author’s surname, name, academic degree and the name of 
organization should be in the middle of the next line (Bold, Italic). The 
next line should start with the phrase – ‘‘Key words:’’, which should 
comprise 6-8 key words or expressions. Words used in the title should 
not be included in the key words. References in the text are given either 
in square brackets [] or at the bottom of the page (numbered). Footnotes 
are given only at the bottom of the page (numbered). At the end of the 
text, the word ‘‘Bibliography’’ should be written in Bold, without 
uppercase letters. The list of literary sources is presented in the next line 
in alphabetical order. Bibliography is followed by summaries in two 
languages, which should be identical in their content and key words and 
consist of 150-200 words. The summaries should reflect the content of 
the article (should not be taken from the text). First, the title of the 
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article is written, the author’s surname and name are in the next line. 
The word “Summary” in the corresponding language follows in a 
separate line, without uppercase letters.  Key words and the text of the 
summary come next. Summaries should not contain abbreviations, 
references and citations. The maximum length of the article is 15 pages, 
the minimum: a) 4 pages for physico-mathematical, natural and 
technical sciences, b) 6 pages for humanities and social sciences, c) 8 
pages for teaching and methodological articles. In case the length of the 
article does not meet the set criteria, the decision concerning the 
publishing of the article is made by the editorial board. Summaries in 
two languages, lists of literary sources, footnotes and abbreviations are 
not included in the text length. 

Articles will be published only after being checked by plagiarism 
detection software and being reviewed. 
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