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 ՄԱՍՆԻԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ 

ԴԵՐԱՆՎԱՆ ԹՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. թվի կարգ,  հոգնակի թիվ, 

մասնիկավորում, անձնական դերանուններ, ցուցական դերանուններ, 

ստացական դերանուններ, անորոշ դերանուններ, հարցական և 

հարաբերական դերանուններֈ 

Ключевые слова и выражения: категория числа,  множественное число, 

аффиксация, личные местоимения, указательные местоимения, 

притяжательные местоимения, неопределенные местоимения, вопроси-

тельные и относительные местоимения. 

Key words and expressions: category of number,  plural number, affixation, 

personal pronouns, demonstrative pronouns, possesive pronouns, indefinite 

pronouns, interrogative and relative pronouns. 

 

Թվի քերականական կարգն արտահայտում է քանակայնության 

գաղափար, որ տարածվում է հաշվելի առարկաների վրա: Հին հայերենում 

(և բազմաթիվ այլ լեզուներում) անվան եզակի թիվը նշույթավորված չէ. իբրև 

քերականական իմաստի արտահայտման միջոց` հանդես է գալիս բառի 

ուղիղ ձևը, որ հատկանշվում է զրո ձևույթով: Ի հակադրություն զրո ձևույթի, 

հոգնակի թիվը նշույթավորված է. հոգնակիության գաղափարն արտա-

հայտվում է թվանիշ թեքույթների միջոցովֈ  

Թվակազմության ոլորտում ինքնատիպություն են ցուցաբերում 

դերանունները. դերանվան թվակազմությունը որոշակիորեն տարբերվում է 

գոյական, ածական և թվական անունների թվակազմության օրինաչափու-

թյունից. դերանունը թվակազմական տարբեր դրսևորումներ ունի, որոնք 

տիպաբանական  տարբեր հատկանիշներ են ցուցաբերում և տարբեր 
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տեսանկյունից համապատասխանում են տարբեր կառուցատիպի լեզուների 

տիպաբանական չափանիշներին1ֈ   

Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք թվակազմության 
մասնիկավորման իրողությանը՝ որպես կցական կառուցատիպի լեզուներին 

բնորոշ տիպաբանական հատկանիշ2ֈ 

Թվակազմության մասնիկավորման եղանակը բնորոշ է դերանվան 

որոշ տեսակների, որոնք հոգնակի թվի իմաստն արտահայտում են -ք 

մասնիկով կամ այդ տարրն ունեցող բաղադրյալ  այլ  մասնիկներովֈ 
Մասնիկավորման եղանակով հոգնակի թիվ են կազմում անձնական, 

ցուցական, ստացական և որոշյալ դերանունները (անձնական և որոշյալ 

դերանունները՝ որոշակի բացառություններով)ֈ Թվակազմությունը պետք է 

դիտարկել հոլովակազմության հետ միասնաբար, քանի որ հին հայերենում 

հոգնակի թվի հոլովակերտ մասնիկները համատեղում են նաև թվի 

քերականական իմաստ. այլ կերպ ասած՝ բառաձևի արտահայտության 

պլանում հոլովակազմությունը և հոգնակիակազմությունը համատեղվում 

են3ֈ 

ա) Անձնական դերանվան թվակազմությունը. 
Անձնական դերանունները թվակազմական անմիօրինակություն են 

ցուցաբերում. որոշ դեպքերում հստակ է մասնիկների դերը, որոշ 

դեպքերում մասնիկավորումը զուգակցվում է տարահիմքությանը, որոշ 

դեպքերում թվակազմական մասնիկները զետեղվում են բառի 

կառուցվածքում՝ փոխանակ եզրափակելու բառաձևի կաղապարը և այլն4ֈ 

Առաջին դեմքի ես անձնական դերանվան հոգնակին է մեք. 
ընդունված է այդ ձևը համարել տարահիմքություն, սակայն բառաձևի 

արտահայտության պլանում հոգնակիակերտ -ք մասնիկի  առկայությունը 

ցույց է տալիս, որ թվակազմական մակարդակում գործ ունենք նաև 

մասնիկավորման եղանակի հետֈ Հոգնակի թվի հոլովական համակարգում 

                                                           

1 Դերանվան թվի քերականական կարգի մասին տե՛ս Գ.Ջահուկյան, Ժամանակակից 

հայերենի տեսության հիմունքները, Ե., 1974, էջ 213-215ֈ 
2 Դերանվան թվի տարահիմքության դրսևորումներն առանձին ուսումնասիրության  

նյութ կարող  են դառնալֈ 
3 Հմմտ. Հ.Պետրոսյան, Գոյականի թվի կարգը հայերենում, Ե., 1972, էջ 123ֈ 
4 Գրաբարի գործող ձեռնարկներում դերանվան թվակազմությունը չի 

մեկնաբանվում. դերանվան հոգնակի ձևերը տրվում են ըստ դեմքերի և ըստ 

հոգնակի ուղղականիֈ Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976ֈ 

Խաչատրյան Լ., Թոսունյան Գ., Գրաբարի դասագիրք, Ե., 2004ֈ Հ. Ավետիսյան, Ռ. 

Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե., 1992ֈ 
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այլ օրինաչափություն է գործում (տարահիմքություն). սեռական՝ մեր, 
տրական՝ մեզ, սակայն հոգնակի գործիական  հոլովում դարձյալ առկա է 

մասնիկավորման իրողությունը, ինչպես՝ մե-ք > մե-ւ-ք  // մե-ա-ւ-ք (մեօք)ֈ  
Երկրորդ դեմքի դու անձնական դերանվան հոգնակին մասնիկավոր 

է՝ դու-ք, հոգնակի թվի հոլովական համակարգում գործում է տարա-

հիմքություն. սեռական՝ ձեր, տրական՝ ձեզ,  հոգնակի գործիականում 

դարձյալ առկա է մասնիկավորման երևույթը՝ ձե-ւ-ք // ձե-ա-ւ-ք (ձեօք)ֈ  
Երրորդ դեմքի նա դերանվան հոգնակին խառը կազմություն ունի, 

թեև նրա արտահայտության պլանում ակնհայտ է հոգնակիակերտ -ք 

մասնիկի առկայությունը, ինչպես՝ նո-ք-աֈ  Հոգնակի թվի թեք հոլովներում 

գործում է ք-ց հերթագայությունը՝ սեռական-տրական՝ նոցա, հայցականում՝ 

ք-ս հերթագայությունը՝ (զ)նոսա, գործիականում հանդես է գալիս -ք 

մասնիկը՝ որպես թվակազմական ցուցիչ՝ նոքա-ւ-ք (նոքօ-ք)ֈ 
Երրորդ դեմքի անձնական դերանվան բառային տարբերակները՝ 

ինքն և իւր, հոգնակին կազմում են մասնիկավորման եղանակովֈ Ինքն 
դերանվան հոգնակի ուղղականը կազմվում է եզակի սեռականից՝ 

համապատասխան մասնիկի միջոցով՝ ինքն - ինքեան - ինքեան-քֈ -Իւր 

անձնական դերանունը եզակի թվի ուղղականի ձև  չունի, հոգնակի 

ուղղականը վկայված է իւր-եանք ձևով, որից կարելի է եզրակացնել, որ այն 

կազմվել է ինքն դերանվան համաբանությամբ՝ ինքեան-ք, իւրեան-քֈ  
Ինքն և իւր դերանունների հոգնակիակազմությունը տարբերվում է 

անձնական մյուս դերանունների հոգնակի ձևակազմությունից. դա մասնա-

վորապես երևում է հոգնակի հոլովական համակարգում, որտեղ գործում է 

անվանական հոլովակազմությունըֈ Հոգնակի ուղղական և գործիական 

հոլովներում թվի գաղափարն արտահայտվում է -ք մասնիկի միջոցով՝ 

ինքեան-ք, ինքեամ-բ-ք և իւրեան-ք, իւրեամ-բ-քֈ Մյուս թեք հոլովներում 

գործում է ք-ց հերթագայությունը, իսկ հայցականում՝ ք-ս, ինչպես՝ ինքեան-
ց, յինքեան-ց, (զ)ինքեան-ս և իւրեան-ց, յիւրեան-ց, (զ)իւրեան-սֈ 

բ) Ցուցական դերանունների հոգնակիակազմությունը. 
Ցուցական դերանունները հոգնակի թվի իմաստն արտահայտում են 

տարբեր ձևերովֈ Սա, դա, նա դերանունների հոգնակի թվում կարելի է ցույց 

տալ հոգնակիակերտ -ք մասնիկի դերը՝ սա - սո-ք-ա, դա - դո-ք-ա, նա - նո-
ք-ա5ֈ 

                                                           

5 Ա.Բագրատունին տալիս է դրանց հոգնակիի այլ ձևեր ևս, ինչպես՝ նայք, սայք,  (Ա. 

Բագրատունի, Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց, Վենետիկ, 1852, էջ 88)ֈ 

Ինչպես նկատելի է, այս բառերի արտահայտության պլանում դարձյալ առկա է 

հոգնակերտ -ք մասնիկըֈ 
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-Ք հոգնակիակերտ մասնիկը հանդես է գալիս հոգնակի գործիա-

կանում՝ ստեղծելով միևնույն բառաձևում կրկնակի հոգնակերտներ՝   սո-ք-
ա-ւ-ք (սոքօ-ք), դո-ք-ա-ւ-ք (դոքօ-ք), նո-ք-ա-ւ-ք (նոքօ-ք)ֈ Մյուս հոլովներում 

գործում է ք-ց հերթագայությունը, իսկ հայցականում՝ ք-ս, ինչպես՝ սո-ց-ա, 
դո-ց-ա, նո-ց-ա և (զ)սոսա, (զ)դոսա, (զ)նոսաֈ  

Այս, այդ, այն ցուցական դերանունները  հոգնակի թվում ունեն ձևա-

կազմական տարբերակներ, որոնց արտահայտության պլանում ակնհայտ է 

-ք մասնիկի հոգնակիակազմ դերը, ինչպես՝ այս - այս-ք // այս-ո-ք-իկ, այդ - 
այդ-ք // այդ-ո-ք-իկ, այն - այն-ք // այն-ո-ք-իկֈ  

Հոգնակի թվի հոլովական իմաստներն արտահայտվում են ք-ց և ք-ս 

հերթագայությունների միջոցով, որ անվանական հոլովման տիպին բնորոշ 

հատկանիշ էֈ Կարճ ձևերը հոգնակի հայցականում թվակազմական (-ս) 

մասնիկ չեն ստանում ինչպես՝ այս-ց // այս-ո-ց-իկ, այդ-ց // այդ-ո-ց-իկ, այն-
ց // այն-ո-ց-իկ,  (զ)այս- // (զ)այս-ո-ս-իկ, (զ)այդ- // (զ)այդ-ո-ս-իկ, (զ)այն- // 
(զ)այն-ո-ս-իկֈ  

Հոգնակի գործիականում թվի քերականական իմաստն արտահայտ-

վում է -ք  մասնիկով, որը եզրափակում է բառաձևի կաղապարը. նկատենք, 

որ գործիականի հոլովահիմքում առկա է հոգնակերտ -ք մասնիկ, ինչպես՝ 

այսոքի-ւ-ք // այսոքիմ-բ-ք, այդոքի-ւ-ք // այդոքիմ-բ-ք, այնոքի-ւ-ք // 
այնոքիմ-բ-քֈ Հմմտ. Զի Աստուած այսոքիւք հաճեսցի ընդ մեզ (Եղ., 24)ֈ Առ 

այսոքիւք և առասպելք աշխարհիս մերոյ զբազմահմուտ Ասորին արդարա-

ցուցանեն (Խոր., 56)ֈ  

Ցուցական դերանունների հոգնակի թվով գործածությունը դիտար-

կենք շարահյուսական մակարդակում, քանի որ այն պայմանավորված է 

հոգնակի լրացյալներին համաձայնելու շարահյուսական հատկանիշովֈ 
Գոյականների հետ գործածվում են այս, այդ, այն, սոյն, դոյն, նոյն 

դերանունները (սա, դա, նա դերանունները հանդես են գալիս անկախ 

գործածությամբ)ֈ  

Վերոնշյալ դերանունները գոյականների հետ գործածվում են թե՛ 

նախադաս և թե՛ վերջադաս շարադասությամբֈ Նախադաս գործածությամբ 

հոգնակի ուղղական, հայցական, մասամբ էլ գործիական հոլովներում 

դերանունները մնում  են եզակի՝ այս ագարակք -այսց ագարակաց - այսց 
ագարակաց -զայս ագարակս-յայսց ագարակաց - այսու ագարակաւք (օք) // 
այսոքիւք ագարակաւք (օք)ֈ Հմմտ. Եւ ոչ ինչ ընդհատ յայսց պատուոց տայ 

դայեկին իւրում Սմբատայ, բայց միայն յերկուց գնդացն (Խոր., 174)ֈ Զայսց 
երկուց պատուիրանաց կախեալ կան օրէնք և մարգարէք (Եզն., 277)ֈ Եւ ի 

բոլորեսին  յայսոսոիկ թուղթսն  վաւերական մատանի Վասակայ եդեալ էր 

(Եղ., 132)ֈ  
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Հետադաս գործածության դեպքում դերանունները հանդես են գալիս 

երկար ձևով և թվով ու հոլովով համաձայնում են հոգնակի  լրացյալին. 

վերջինս ստանում  է դերանվան արմատական բաղաձայնը՝  ագարակքս 
այսոքիկ -ագարակացս այսոցիկ -ագարակացս այսոցիկ -(զ)ագարակսս 
զայսոսիկ - յագարակացս յայսցանէ -ագարակաւքս այսոքիւքֈ  Հմմտ. Արքն 
այնոքիկ ծառայք են Աստոծոյ բարձրելոյ (Եզն., 185)ֈ  Յաւուրսն յայնոսիկֈ  
Մշակացն այնոցիկ (ՆՀԲ, 1, 91)ֈ  Ոմն Մորփիւղիկեայ միաբանեալ 

զասացեալ կողմանս զայսոսիկ, և գրգռի պատերազմ ընդ Վաղարշակայ 

(Խոր., 106)ֈ Ասաց նմա զբանս զայսոսիկ (Եղ., 114)ֈ 

Ունեն անկախ գործածություն` Զի՞նչ գործիցեն այնոքիկ, որ վասն 

մեռելոցն մկրտեցան (Եզն., 293)ֈ Որոց անուանքն են այսոքիկ (Եղ., 178)ֈ  

Հանդես են գալիս իբրև նախադրության խնդիր` Ո՞չ ամենեքեան 

հոգիք հարկաւորք են ... ի սպասաւորութիւն վասն այնոցիկ (Եզն., 108)ֈ  

Թվակազմական նույն օրինաչափությունն է գործում սոյն, դոյն, նոյն 

դերանունների հոգնակի թվում՝ սոյն - սո-ք-ին //սոյն-ք, դոյն - դո-ք-ին // 

դոյն-ք, նոյն - նո-ք-ին // նոյն-քֈ  
Հոգնակի թվի թեք հոլովներում գործում է ք-ց հերթագայությունը. եթե 

հոգնակի ուղղականում -ք մասնիկը թվակազմական ցուցիչ է, ապա այդ 

դերը թեք հոլովներում կատարում է -ց հոլովակերտը, ինչպես՝ սոքին - 
սոցին, դոքին -դոցին, նոքին -նոցին, սակայն թեք հոլովներում այդ 

դերանուններն ունեն տարբերակներ, որոնց արտահայտության պլանում 

առկա է կրկնակի -ց- տարր. մի դեպքում այն հոգնակի իմաստի կրող է, 

մյուս դեպքում՝ հոլովակերտի, որ դարձյալ հոգնակի իմաստ է արտա-

հայտում, ինչպես՝ սոքին - սոցին - սոցուն // սոցուն-ց, դոքին -դոցին // 
դոցուն-ց, նոքին - նոցին -նոցուն // նոցուն-ցֈ Հոգնակի հայցականում թվի 

քերականական իմաստն արտահայտվում է ք-ս հերթագայության միջոցով՝ 

(զ)սոսին, (զ)դոսին, (զ)նոսինֈ Հոգնակի գործիականում առկա է կրկնակի 

հոգնակերտ մասնիկ՝ կրկնակի -ք, որոնցից մեկը առկա է բառաձևի 

կառուցվածքում, մյուսը՝  հոգնակի գործիականի հոլովակերտն է՝ սոքիմ-բ-
ք, դոքիմ-բ-ք, նոքիմ-բ-ք // նոքում-բ-քֈ  

Հոգնակի գործիականը, որպես օրինաչափություն, կազմվում է եզակի 

գործիականից՝ -ք հոլովակերտի միջոցով արտահայտելով հոգնակիության 

իմաստ, սակայն այս ցուցական դերանունները հոգնակի գործիականը 

կազմում են երկու եղանակով՝ երկու տարբեր հիմքերովֈ Նախ՝ եզակի 

գործիականից՝ սովիմ-բ-ք, դովիմ-բ-ք, նովիմ-բ-ք, երկրորդ՝ սոքիմ-բ-ք, 
դոքիմ-բ-ք, նոքիմ-բ-ք ձևերը թեև եզակի գործիականի ձևեր են, սակայն 

եզակի այդ ձևերի հիմքը հոգնակի ուղղականն է, որի արտահայտության  

պլանում կատարվել է մասնակի առնմանություն՝ սոքի(ն>)մ-բ-ք, դոքի(ն>)մ-
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բ-ք, նոքի(ն>)մ-բ-ք, կա նաև նոքում-բ-ք ձևը, որտեղ կատարվել է նաև 

ձայնդարձ՝ ի>ուֈ  
Այս դերանունները գոյական անունների հետ գործածվում են միայն 

նախադաս  դիրքով և նրանց համաձայնում են թվով ու հոլովով. հոգնակի 

ուղղական,  հայցական և գործիական հոլովներում դերանունները կարող 

են հանդես գալ նաև եզակի թվով՝ նոյն // նոքին ագարակք - նոցին 
ագարակաց - նոցին ագարակաց - (զ)նոյն // զ)նոսին  ագարակս - ի նոցունց 
ագարակաց - նովին ագարակաւք (օք)ֈ Հմմտ. Կասկած ունէր տակաւին ի 
նոցուն ի դահճացն (Եղ., 181)ֈ Նոքումբք ցուցմամբք  (ՆՀԲ, 2, 439)ֈ Զի նոյն 

աստուած է` որ արդարացուցանէ զթլպատութիւնն հաւատովք և 

զանթլպատութիւնն նովին հաւատովք (Եզն., 169)ֈ Ապա և կին թագաւորին 

ևս գրգռէր զթագաւորն սովին բանիւք (Բուզ., 108)ֈ 

Հանդես են գալիս նաև ինքնուրույն կիրառությամբ. Նոքա կերպա-

րանողք են, և սոքա զեղխք ... այլ կրօնիւք նոյնք և նոյնպիսիք (Եզն., 117)ֈ Եւ 

այլ ինչ բազում նման սոցին էր զԱստուծով (Եզն., 136)ֈ  

գ) Ստացական դերանունների հոգնակիակազմությունը.  

Դերանվան համակարգում հոգնակիակազմ -ք մասնիկը անշեղորեն 

գործում է ստացական դերանունների թվակազմության ոլորտումֈ 

Ստացական դերանունների  թվակազմական հիմքերը անձնական 

դերանվան սեռական հոլովաձևերն են. դրանք եզակի սեռականում 

բառաձևից անցել են բառային մակարդակ, որոնց վրա ավելանում է 

հոգնակիակերտ -ք մասնիկըֈ Հմմտ. ես - իմ -իմ-ք,  դու - քոյ-քոյ-ք, իւր- իւր-
ք, մեք - մեր - մեր-ք, դուք - ձեր - ձեր-քֈ  

Հոգնակի ուղղակում թվի քերականական իմաստն արտահայտվում է 

մասնիկավորման միջոցով, որ գործում է հայցականում և մյուս թեք 

հոլովներումֈ Ստացական դերանունները պատկանում են անվանական 

հոլովման տիպին. հոլովական իմաստներն արտահայտում են մասնիկա-

վորմամբ, որոնք, ինչպես նշել ենք, կատարում են երկակի գործառույթ կամ 

քերականորեն բազմիմաստ են. դրանք արտահայտում են հոլովի և թվի 

քերականական  իմաստներֈ Եթե հոգնակի ուղղականում հոլովի և թվի 

քերականական իմաստներն արտահայտվում են -ք  մասնիկի միջոցով, 

ապա մյուս հոլովներում այդ իմաստները դրսևորվում են հերթագայու-

թյունների միջոցով, որ բնութագրական է հոլովման  անվանական տիպինֈ 

Հմմտ. իմք - իմոց - իմոց (զ)իմս - յիմոց, նմանապես՝ մերք -մերոց.... , 

իւրք - իւրոց..., ձերք - ձերոց... և այլնֈ Քոյք ստացական դերանունը թեք 

հոլովներում ունի զուգահեռ ձևեր՝ քոց  // քոյոց, քոց // քոյոց, ի քոց // ի քոյոցֈ  
Բացառություն է կազմում հոգնակի գործիականը, որի հոլովական 

իմաստը դրսևորվում է եզակի գործիական հոլովաձևով, իսկ թվի իմաստը՝ -
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ք մասնիկովֈ Հմմտ. իմք - իմով-ք, քոյք - քով-ք  // քոյով-ք, իւրք - իւրով-ք, 

մերք - մերով-ք, ձերք - ձերով-քֈ 

Ստացական դերանունների հոգնակի գործածությունը պայմանա-

վորված է շարահյուսական հատկանիշով. շարահյուսական մակարդակում 

այդ դերանունները  գոյական անունների հետ ունեն թե՛ նախադաս և թե՛ 

վերջադաս շարադասություն և թվով ու հոլովով համաձայնում են հոգնակի  

լրացյալինֈ Հմմտ. Որ և սիրելի իմոց իսկ ախորժակացս է (Խոր., 1)ֈ Եւ դու 

լուիցես յերկնից, եւ քաւիչ լիցիս մեղաց ծառայից քոց (Բ Մնա., Զ, 27)ֈ Բանաս 

զձեռն քո, եւ լցուցանես զամենեսեան քաղցրութեամբ կամօք քովք  (Սաղ., 

ՃԽԴ, 16)ֈ Իսկ դու խստացար ընդ իս, և քովք կամօք՝ առանց իմոց կամաց 
եղեր ընդ իս թշնամի (Բուզ., 141)1ֈ  ... Սատակել զնա ըստ բանին  Տեառն, զոր 

խօսեցաւ ի ձեռն ծառայից իւրոց մարգարէից (Դ  Թագ., ԻԴ, 3)ֈ Ի նա յուսա-

ցաւ  սիրտ իմ ...եւ  ես կամօք իմովք խոստովան եղէց նմա (Սաղ., ԻԷ, 7)ֈ   

Հազվադեպ հոգնակի գործիականում ստացական դերանունները 

հոգնակի լրացյալի հետ հանդես են գալիս եզակի թվովֈ Հմմտ. Ունի քոյով 
կամօք զՄիածնիդ քո զօրինակ (Ագաթ., 53)ֈ Իւրով անարատ կրօնիւքն (ՆՀԲ, 

1, 874)ֈ Եւ անցին զքոյով պատուիրանօքդ, և անկան ի մահ` իւրեանց 

պատուիրանազանցութեամբն (Ագաթ., 188)ֈ  

դ) Որոշյալ դերանունների հոգնակիակազմությունը. 
Հին հայերենի դերանվան համակարգում որոշյալ դերանունները 

(բացառությամբ ամենայն-ի) հոգնակիակազմ են և արտահայտում են 

հավաքական առարկաների ամբողջությունֈ Այդ դերանունները կազմվում 

են -եքին//-եքեան ածանցներով, որոնց արտահայտության պլանում առկա է 

-ք հոգնակերտ տարրը,  ինչպես՝ ամեն-եքին, ամեն-եքեան, բոլոր-եքին, 
բոլոր-եքեանֈ  

Հոգնակի թեք հոլովներում թվակազմական -ք տարրը ենթարկվում է 

ք-ց հերթագայության, հայցականում՝ ք-ս, հմմտ.  ամենեքին // ամենեքեան - 
ամենեցուն // ամենեցունց և զամենեսին // զաեմենեսեան  և այլնֈ  

Որոշյալ դերանունները հանդես են գալիս առանձին շարահյուսական 

դերով, իսկ գոյական անունների լրացման դերում թվով և հոլով չեն 

համաձայնում նրանցֈ  Հմմտ. Ամենեքին երկուորիք են եւ անծնունդ ոչ գոյ  ի 

նոսա (Երգ., Զ, 5)ֈ Զի ամենեքեան առասպելս արկանեն (Եզն., 228)ֈ Զնա 

                                                           

1 Օրինաչափ է քոյովք կամօք ձևը, քանի որ քո ստացական դերանունը նախադաս 

գործածվելիս հոլովվում է քոյ հիմքով (Տե՛ս Ա.Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, էջ 

87)ֈ  
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պարտ էր իմանալ պատճառ իւրեանց և արարիչ ամենեցուն (Եզն., 129)ֈ Եւ 

արկանէր ի գեհեն զամենեսին (Եզն., 246)ֈ  

Հոգնակի գործիականում թվակազմական մասնիկը պահպանվում է, 

որ ավելանում է եզակի գործիականի ձևին. ընդ որում, իբրև հավաքական 

իմաստի դերանուն, այն եզակի հոլովաձևեր չունի, սակայն հոգնակի 

հոլովաձևի կառուցվածքային վերլուծությունը հաստատում է, որ հավա-

նական է նախագրային հայերենում նրա գործածությունը եզակի թվովֈ 

Այսպես, հոգնակի ամենեքում-բ-ք և բոլորեքում-բ-ք ձևերը հաստատում են, 

որ հոգնակի գործիականի -ք մասնիկից առաջ ամենեքում-բ և բոլորեքում-բ 

բառաձևերը եզակի գործիականի ձևեր են, ընդ որում՝ կազմված ամենեքին և 

բոլորեքին ձևերից, որոնց վերջին -ն ձայնորդը -բ հոլովակերտից առաջ 

ենթարկվել է մասնակի առնմանության և վերածվել -մ ձայնորդի, 

միաժամանակ տեղի է ունեցել նաև այլ կարգի հնչյունափոխություն՝ ի-ու, 

հմմտ. ամենեք-ի-ն-բ  > ամենեք - ու - մ-բ, որից՝ ամենեքու - մ-բ-քֈ  Այլ  կերպ 

ասած՝ հոգնակի գործիականում կարելի է ցույց տալ հոգնակիակերտ 

կրկնակի մասնիկներֈ Հմմտ. Դարձեալ փութայ ամենեքումբք հանդերձ ըստ 

Քրիստոսի հետոցն վարել (Բուզ., 66)ֈ Յետ փոքու ժամանակի` աղէտք 

անցին զամենեքումբք (Խոր., 126)ֈ 

ե) Հարցական և հարաբերական դերանունների հոգնակիա-
կազմությունը. 

Հարցական դերանունների մի մասը հոգնակի թիվը կազմում է 

մասնիկավորման եղանակով. որպես ընդհանուր հոգնակիակերտ ցուցիչ՝ 

հանդես է գալիս -ք մասնիկըֈ Այդ դերանուններն են՝ ո՞  և ո՞վ, որոնք համա-

պատասխանաբար ունեն հոգնակի հետևյալ ձևերը՝ ո՞ - ո՞յ - ք և ո՞վ - ով-քֈ 
Հմմտ. Ո՞  ելցէ մեզ առ քանանացին (Դատ., Ա, 1)ֈ Ո՞յք եմք՝ Աստուծոյ օրէնս 

դնելով (ՆՀԲ, 2, 502)ֈ Ո՞վ է սա որ ելեալ գայ  սպիտակաւ (Երգ., Ը, 5)ֈ Ո՞վք են 

ճշմարիտ երկրպագուքն (ՆՀԲ, 2, 524)ֈ  
Հաճախ ո՞յք ձևը հանդես է գալիս իբրև ո՞ և ո՞վ դերանունների ընդհա-

նուր հոգնակիֈ Հմմտ. Եւ ո՞յք արդեօք այսպիսեաց ճառից առաջինք, եթէ ոչ 

ոք ի Հոմերոսէ պատմին (Խոր., 89)ֈ   

Հոգնակի թվի հոլովական իմաստներն արտահայտվում են ք-ց և ք-ս 

հերթագայությունների միջոցով՝ ոյք - ոյց - ոյց- (զ)ոյս - յոյցֈ Հմմտ. Զո՞րս 

յայտնեցից եւ յաղագս ո՞յց նշանակեցից (Նար., 66)ֈ  

  Ո՞//ո՞վ հարցական դերանունների հոգնակի գործիականը պակասավոր 

ձև է. հոլովական այդ իմաստով գործածվում է որ հարաբերական դերան-

վան հոգնակի գործիականը, որ մասնիկավոր կազմություն է՝ որո՞վ-քֈ  
Հարցական դերանուն է համարվում նաև քանի՞ բառը, որի հոգնակին 

մասնիկավոր կազմություն է՝ քանի՞-քֈ Հոգնակի թվի հոլովական իմաստ-

ները դարձյալ արտահայտվոնւմ են ք-ց և ք-ս հերթագայություններով, 
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ինչպես՝ քանեա՞ց - քանեա՞ց- (զ)քանի՞ս - ի քանեա՞ցֈ  Հմմտ. Քանի՞  
նկանակ հաց ունիք, եւ նոքա ասեն՝ Եւթն (Մար., Ը, 5)ֈ Քանեա՞ց կանանց 

զերկունս ի ծնեցելոցն շնորհ դիւրաւ ամբողջ ապրեցուցի (ՆՀԲ, 2, 979)ֈ 

Պարտ է խնդրել, թէ քանի՞ս ունի նշանակութիւնս հոմանունն (ՆՀԲ, 2, 979)ֈ  

Հոգնակի գործիականում, որպես թվակազմական ցուցիչ, հանդես է 

գալիս -ք հոգնակերտը, որ ավելանում է եզակի գործիականին, ինչպես՝ 

քանեա՞ւ - քանեա՞ւ-քֈ  
Հոգնակի թիվը մասնիկավորմամբ է արտահայտում նաև որ 

հարաբերական դերանունը, ինչպես՝ որ - որ-քֈ Հմմտ. Յանկողնի իմում ի 

գիշերի խնդրեցի զոր սիրեանց անձն իմ .... եւ ոչ գտի (Երգ., Գ, 1)ֈ  Որք ի 

խաւարին եւ ի միգին իցեն՝ տեսցեն աչք կուրացելոցն (Եսայ., ԻԹ, 18)ֈ     
Հոգնակի թվի հոլովական իմաստները դարձյալ արտահայտվում են 

ք-ց և ք-ս հերթագայություններով, ինչպես՝ որք - որոց - որոց- (զ)որս - յորոցֈ 
Հմմտ. Որոց  ոգիքն թուլացեալ են յերկնաւոր առաքինութենէն` յոյժ ընդ 

ահիւ անկեալ է բնութիւն մարմնոյ ... (Եղ., 14)ֈ Յորոց և իմաստունքն տեղի 

տուեալ փախչին ի նոցանէ  (Եղ., 8)ֈ  

Հոգնակի գործիականում ունի որով-ք մասնիկավոր կազմությունը, որ 

դիտարկեցինք հարցական դերանունների հատվածումֈ Հմմտ. Զհիւղեայսն 

կարծիս, որովք Յոյնքն մոլորեցան, բաւական համարեսցուք առաջնոց 

բանիցն յանդիմանութեամբ վճարել (Եզն., 111)ֈ  

զ) Փոխադարձ և անորոշ դերանունների հոգնակիակազմությունը. 
Ինչպես նշեցինք, թեև դերանուն խոսքի մասը հին հայերենում 

թվակազմական տարատեսակ դրսևորումներ ունի, այնուամենայնիվ այդ 

դրսևորումներում իշխում է մասնիկավորումըֈ 

Մասնկավորումը գործում է նաև փոխադարձ դերանունների թվի 

կարգում. փոխադարձ դերանունները անեզական անուններ են, չունեն 

հոգնակի ուղղականի ձևեր. դրանց ելակետային վիճակը հոգնակի սեռա-

կան հոլովաձևն, որ հոլովի և թվի քերականական իմաստներն արտա-

հայտում է -ց մասնիկի միջոցով, ինչպես՝ միմեանց, իրերացֈ  Ակնհայտ է, որ 

այս ձևերը ծագում են նախագրային հայերենում երբևէ գոյություն ունեցած 

միմեանք, իրեարք ձևերից, որոնք ժամանակի ընթացքում դուրս են եկել 

դերանվան ձևաբանական համակարգիցֈ Այդ ձևերի հոգնակի ուղղականի -

ք մասնիկից կարելի է բխեցնել հոգնակի սեռականի -ց մասնիկը, որ 

հետևանք է ք-ց հերթագայության՝ քերականական արժեքովֈ Մենք քանիցս 

խոսել ենք թեք հոլովներում՝ ք-ց, հայցականում՝ ք-ս հերթագայությունների 

մասին, նկատենք, որ նույն իրողությունը դիտարկելի է նաև փոխադարձ 

դերանունների հոլովման համակարգումֈ Հմմտ. Եւ յորժամ պատահէին 

միմեանց` դարձեալ միւսանգամ զմիմեանս սատակէին (Եղ., 118)ֈ Դեռ ևս 
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զիրեարս սատակէին (Եղ., 180)ֈ Գազանացեալ զօրութեամբ յիրեարս 

յարձակէին (Եղ., 116)ֈ  

Հոգնակի գործիականը քերականական իմաստն արտահայտում է -ք 

մասնիկի  միջոցով, որ ավելանում է անգործածական եզակի գործիականի 

ձևերին՝ միմեամ-բ-ք, իրերա-ւ-քֈ Հմմտ. Սկսան իբրև արբեալք անզգայք 
զմիմեամբք ելանել ի բանից պատասխանիս (Եղ., 161)ֈ Զմիմեամբք 

դիզանէին ի միմեանց վերայ (Ագաթ., 90)ֈ  

Հոգնակի թիվը մասնիկավորմամբ է արտահայտում նաև այլ անորոշ 

դերանունը՝ այլ - այլ-ք, որի թեք հոլովներում և հայցական  նույնպես 

գործում է ք-ց և ք-ս հերթագայությունըֈ Հոգնակի թվով հանդես է գալիս 

ինչպես առանձին կիրառությամբ, այնպես էլ գոյականական անդամի  

լրացման դերով, ինչպես՝ Զայլս ևս զարհուրեցուցանել կամիս (Ագաթ., 65)ֈ 

Յաղագս զի ոչ սակս Ադամայ և այլոց նահապետացն միաբանեցան այլքն ի 

պատմագրաց (Խոր.,13)ֈ Բազում արք անուանիք ... հոգացան ոչ միայն զգիրս 

դիւանացն այլոց ազգաց թագաւորացն և զմեհենիցն յեղուլ ի յոյն բան (Խոր., 

8)ֈ 

Հոգնակի լրացյալներին համաձայնում է հոլովով և թվով, ինչպես՝ Զոր 

պատմէ Պաղեփատոս և Պուրփիւր և այլք բազուք (Խոր., 205)ֈ Գողք և 

սպանողք, և կնահանք և այլք այսպիսիք փախուցեալ անդր անկանէին 

(Խոր., 288)ֈ Խռովութիւնքն յառաջագոյն յառնէր առ այլովք ... թագաւորօք 

(Եղ., 78)ֈ  

Հավաքական գոյականների լրացման դերում հանդես է գալիս 

հոգնակի թվով, հմմտ. Դիմեաց գալ թագաւորն Տիրան հանդերձ այլովք 
աւագանովն մտանել յեկեղեցին (Եղ., 28)ֈ  

Դերանվան որոշ տեսակների թվի քերականական կարգի ուսումնա-

սիրությունը ցույց է տալիս, որ դերանվանական բառաձևերի արտա-

հայտության պլանում գործում է մասնիկավորումը՝ որպես քերականական 

իմաստների արտահայման միջոցֈ Ընդ որում՝ դերանունների համա-

կարգում հոգնակի թիվն արտահայտության տարբեր դրսևորումներ ունիֈ  

Անձնական, ցուցական, ստացական, անորոշ, հարցական և հարա-

բերական դերանունների հոգնակի թիվը կազմվում է հոգնակիակերտ -ք 

մասնիկի  միջոցով, որոնց թեք հոլովաձևերում և հայցականում գործում են 

ք-ց և ք-ս հերթագայություններըֈ  

Փոխադարձ դերանունների հոգնակին արտահայտվում է անհետա-

ցած հոգնակի ուղղականից սերած հոգնակի սեռականում՝ ք-ց, հոգնակի 

հայցականում ք-ս հերթագայությամբ. այդ բառերի արտահայտության պլա-

նում հոգնակերտ -ք մասնիկը հանդես է գալիս հոգնակի գործիականումֈ  
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Որոշյալ դերանունները հոգնակիակազմ են. դրանք անեզական 

բառեր են, որոնց  արտահայտության պլանում հոգնակիակերտ մասնիկ-

ներն անբաժան են բառի կառուցվածքիցֈ  

Դերանվան որոշ տեսակների հոգնակիակազմության քննությունը 

ցույց է տալիս, որ այդ բառերը թվի քերականական կարգն արտահայտում 

են մասնիկների միջոցովֈ Ըստ այդմ՝ մասնիկավորումը՝ որպես տիպաբա-

նական հատկանիշ, բնորոշ է նաև դերանուն խոսքի մասին՝ քերականական 

որոշ իմաստներ արտահայտելու առումովֈ  

 

 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ա) Բնագրային օրինակների սկզբնաղբյուրներ 

 

Ագաթ. - Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1909: 

Բուզ. - Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1913: 

Եզն. - Եզնկայ  Կողբացւոյ՝ Բագրեւանդայ  եպիսկոպոսի  Եղծ  աղանդոց, 

Վենետիկ, 1826: 

Եղ. - Եղիշէի վարդապետի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, 

Երևան, 1957: 

Խոր. - Մովսէսի Խորենացւոյ  Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1913: 

Նար. - Գր.Նարեկացի,  Մատեան ողբերգութեանց (Գրիգորի Նարեկայ 

Վանից վանականի Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840, էջ 1-268)ֈ 

ՆՀԲ - Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հհ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1836-1837ֈ 

 

բ) Աստվածաշունչ մատեան հին և նոր կտակարանաց, Հայաստանի 

աստուածաշնչային ընկերութիւն, Մեծ Բրիտանիա, 1997. 

 

Դատ.- Դատաւորք 

Երգ.- Երգ երգոց 

Եսայ.- Եսայի 

Թագ.- Գիրք թագաւորութեանց Դ  

Մար.- Աւետարան ըստ Մարկոսի 

Մնա.- Մնացորդաց Բ 

Սաղ.- Գիրք սաղմոսաց 
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Լալիկ Խաչատրյան 

Մասնիկավորումը հին հայերենի  դերանվան թվի 

քերականական կարգում 

Ամփոփում 

Դերանվան որոշ տեսակների թվի քերականական կարգի ուսումնա-

սիրությունը ցույց է տալիս, որ հին հայերենում դերանվանական բառա-

ձևերի արտահայտության պլանում գործում է մասնիկավորումը՝ որպես 

քերականական իմաստների արտահայման միջոցֈ   

Անձնական, ցուցական, ստացական, անորոշ, հարցական և հարա-

բերական դերանունների հոգնակի թիվը կազմվում է հոգնակիակերտ -ք 

մասնիկի  միջոցով, որոնց թեք հոլովաձևերում և հայցականում գործում են 

ք-ց և ք-ս հերթագայություններըֈ  

Փոխադարձ դերանունների հոգնակին արտահայտվում է անհետա-

ցած հոգնակի ուղղականից սերած հոգնակի սեռականում՝ ք-ց, հոգնակի 

հայցականում ք-ս հերթագայությամբ. այդ բառերի արտահայտության պլա-

նում հոգնակերտ -ք մասնիկը հանդես է գալիս հոգնակի գործիականումֈ  

Որոշյալ դերանունները հոգնակիակազմ են. դրանք անեզական 

բառեր են, որոնց արտահայտության պլանում հոգնակիակերտ մասնիկներն 

անբաժան են բառի կառուցվածքիցֈ Դերանվան որոշ տեսակների 

հոգնակիակազմության քննությունը  ցույց է տալիս, որ այդ բառերը թվի 

կարգն արտահայտում են մասնիկների միջոցովֈ Ըստ այդմ՝ մասնիկա-

վորումը՝ որպես տիպաբանական հատկանիշ, բնորոշ է նաև դերանուն 

խոսքի մասինֈ 

 

 

Лалик  Хачатрян 

Аффиксация в грамматической категории числа местоимения 

 в древнеармянском языке 

Резюме 

Анализ грамматической категории числа некоторых видов 

местоимений показывает, что в древнеармянском языке для выражения их 

грамматических значений употребляется аффиксация.  

Множественное число личных, указательных, притяжательных, 

неопределенных, вопросительных и относительных местоимений образуется  

с частицей -ք. В флективном и  в косвенном падеже этих местоимений  

выявляется альтернация ք-ց и ք-ս. 

Множественное число притяжательных  местоимений выражается в 

множественном родительном падеже от утраченного иминительного падежа 

с чередованием ք-ց и в множественном винительном - с чередванием ք-ս . 
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Определенные местоимения не имеют форму множесвенного числа; они 

являются словами не имеющий единственного числа. В плане выражения 

таких единиц частицы, образующие множесвенное число, неотделимы от 

структуры слова. 

Исследование образования множесвенного числа некоторых видов 

местоимений свидетельствует, что эти слова выражают категорию числа с 

помощью аффиксов. Таким образом, аффиксация, как типологический 

признак, характерен и для местоимений. 

 

 

Lalik Khachatryan 

Affixation in the grammatical category of number of pronoun in Old Armenian 

Summary 

The аnalysis of grammatical category of number of some pronouns shows 

that  in Old Armenian affixation is used as a mean of expression of grammatical 

meanings of pronouns. 

The plural form of personal, demonstrative, possesive, indefinite, 

interrogative and relative pronouns is formed with particle  -ք: The oblique cases 

and accusative case of these pronouns have ք-ց and ք-ս alternations. The plural 

form of possesive pronouns is expressed in genitive plural of lost plural nominative 

with ք-ց alternation and in plural accusative with ք-ս alternation. Definite 

pronouns have plural form; they are non-singular words. The number-forming 

particles of these  words are undivided from word structure. 

The analysis of number- formation of some pronoun types shows that those 

words express category of number through affixes. Thus, affixation as a typological 

indication, refers to pronoun too. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  25.09.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  16.10.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  01.12.2020թ. 
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ   ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  

Երևանի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ                                                                                                          

susannagrigoryan@ysu.am 

 

ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐԵՑՈՒ ՏԱՂԵՐԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Գրիգորիս Աղթամարցի, 

ածանց, բառապաշար, հարադրական, համադրական, իմաստային, 

աշխարհըմբռնում, տաղաչափական, կաղապար: 

Ключевые слова и выражения: Григорис Ахтамарци, суффикс, лексика, 

аналитический, синтетический, смысловой, миропонимание,  метрический, 
модель. 

Key words and expressions: Grigoris Akhtamartsi, suffix, vocabulary, 

analytical, closed/synthetic, semantic, world perception, prosodic, pattern.    

 

Լեզվի քերականական կառուցվածքի տարժամանակյա յուրահատ-

կությունների բացահայտման, հայերենի զարգացման միտումների, ինչպես 

նաև առանձին հեղինակների լեզվի և ոճի ուսումնասիրության համար 

կարևոր է հեղինակի ստեղծագործության լեզվական միավորների քննու-

թյունը:  

Մեր հոդվածի նյութը 16-րդ դարի  բանաստեղծ Գր. Աղթամարցու 

տաղերն1 են: Դրանք  հիմնականում աշխարհիկ զգացումների արտահա-

յտություններ են՝ հագեցած հույզով, սիրով դեպի արարչագործ մարդն ու 

բնությունը, դեպի խաղաղ, երջանիկ կյանքը:   

Միջին հայերենով գրված  երկերում լեզուն  միատարր չէր. այն աչքի 

էր ընկնում՝ ա) արաբական, պարսկական, թուրքական, եվրոպական 

փոխառությունների առատությամբ, ինչպես նաև բարբառային ու 

ժողովրդախոսակցական հատկանիշներով, բ) գրաբարախառն միջին հայե-

րենի գործածությամբ, որը հակված էր դեպի գրաբարյան դարձվածքներն ու 

գործածությունից դուրս մղվող քերականական ձևերըֈ 

Գր. Աղթամարցու տաղերի լեզվում բառակազմության հիմնական 

եղանակներն են բառաբարդումն ու ածանցումը: Բանաստեղծի ոճական 

առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ նրա գործածած բարդ և 

ածանցավոր բառերը հիմնականում հարազատ են ժողովրդական լեզվա-

մտածողությանը:  

                                                           

1 Գրիգորիս Աղթամարցի: Տաղեր: Եր., 1984:  

mailto:susannagrigoryan@ysu.am
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Համադրական բարդությունների մեջ բնականաբար գերիշխում են 

հոդակապով բարդությունները, որոնց կաղապարային կառույցները 

հետևյալն են. 

ա) Գոյական + գոյական՝ եղեգնախունկ (77), լաստափայտ (47), ղամբարա-

փայլ (61), մարգարտաքրտունք (86), ոտնաչափ (28), րաբունապետ (33):  

բ)Ածական + գոյական՝ ահագնատեսիլ (80),  ահեղակերպ (93), նրբաձայն 

(22), սխրասարաս (47), սրբակրօն (21), սքանչելատեսիլ (76), քաղցրա-

բարբառ (91),   քաղցրաճաշակ (92):  

գ) Ածական + ածական՝ գեղեցկագեղ (91), հրաշազան (74), վայելչագեղ (96), 

քաղցրահոսան (86):  

դ) Գոյական+ բայահիմք՝ աստուածածան (28), աստուածասպան (71),  

երգագիր (46), ծաղկածաւալ (75), ծոցածին (19), կենսատու (44), հողաթափ 

(32), տիրածին (44), տիրասպան (31), օձապատիր (63): 

ե) Գոյական + կապ՝ խաչանման (71):  

զ) Մակբայ + բայ՝ արագահաս (22), մշտաբուխ (78), յարազուարճ (25):  

է) Գոյական + ածական՝  լուսապայծառ(93),  ծաղկալի (82), փառակից (42):  

ը) Թվական + գոյական՝ քառաթեւ (31), քառանիւթ (77), քառասար (47):   

թ) Թվական + բայ՝ միածին:  

ժ) Գոյական + կապ՝ թիկնամէջ (29):  

ժա) Ածական + բայահիմք՝ բարեյաղթ  (33), գեղապաճոյճ (59), թեւաթափ 

(41), մերձակայ (59), պղծասէր (31), սրբակեաց (20),  քաղցրախօս (68):    

Անհոդակապ բարդությունները փոքրաթիվ են՝  ազատարար (43), 

աստուածընկալ (45), արեւմուտք (45), արձանունակ (49), բանսարկու (56), 

բուրվառ (64), երկրպագու (50), եօթնարփի (43), երեքկին /եռապատիկ/՝(31), 

թէպէտ (42), կանաչտերեւ (106), ջրհոր (63), տեառնեղբայր (45):  

Ածանցման հիմնակաղապարն իրենից ներկայացնում է մեկ հիմնա-

կան և մեկ երկրորդական ձևույթի` ածանցի բաղադրություն, իսկ ըստ 

հիմնական ձևույթի նկատմամբ ածանցի գրաված դիրքի՝  այդ բառերը   բա-

ժանվում են նախածանցավոր և վերջածանցավոր կաղապարների, որոնցից 

վերջինները մշտապես գերակշռում են: Ածանցավոր բառերի սերող հիմքերը 

կարող են լինել ոչ միայն պարզ, այլև բաղադրյալ կազմություններ, ըստ որի 

էլ առաջանում են նախածանցների և վերջածանցների, ինչպես նաև տարբեր 

ձևավորում ունեցող հիմքերի ու ածանցների զուգորդություններ:  

   Մենք ածանցավոր  բառերը առանձնացրել ենք՝ ա) ըստ հիմնական 

ձևույթի նկատմամբ ածանցի գրաված դիրքի՝ նախածանցավոր և վերջա-

ծանցավոր կաղապարներ,  բ)  ըստ սերող հիմքի կազմության: Գր. Աղթա-

մարցու  բառապաշարում զգալիորեն արդյունավետ է արմատ+վերջածանց -

կաղապարը՝ հետևյալ վերջածանցներով՝ –ական՝ արքական (45), դիւական 

(47), եդեմական (43), զօրական (22), լալական  (54), հալածական (48), 
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մաքրական  (44), մոլորական (60), պատուական (40), պարտական (43), 

ջերմական (44), սխրական (47), փրկական (45): Տաղերում տարբեր 

քանակությամբ հանդիպում են նաև /ա/բար՝ արիաբար (32), թագնաբար 

(94), րաբունաբար (59), /ա/գին՝ ահագին (32), զայրագին (23), լալագին (24),  

կողկողագին (53), մեծագին (66), վշտագին (53), տրտմագին (23), -/ա/գոյն՝ 

մանկագոյն (22), փոքրագոյն (22),  -ալի՝ պանծալի (47), սոսկալի (62), 

տարփալի (65), -ակ՝ կոչնակ (22), հրաւիրակ (55), տապանակ (63),  -ակի՝ 

շուրջանակի (33), -եռակի (42), վաղվաղակի (30),  -ային՝ աշնանային(57), -

/ա/պան՝ պանդոկապան (22), -/ա/պէս՝ ծառայապէս(71), -արան՝ դիտարան 

(47), հարսնարան (64), -աւոր՝ երկնաւոր (32), կրօնաւոր (21), մաքսաւոր (17), 

պատշաճաւոր (73), վարսաւոր (74), -ացի՝ առնացի (21), -եալ՝ գովեալ (46), 

դրւատեալ (47), երանեալ (28), խաւարեալ (17), օրհնեալ (46), -եան՝ 

բելիարեան (47), եսայեան (69),  յակոբեան (47), նոյեան (47), -ելի՝ գովելի (20), 

դաւանելի (48), եղկելի (17), ողորմելի (43), փոխելի (32), -եղ՝ զօրեղ (47), -

եղէն՝ ամպեղէն (100),  լուսեղէն (67), հոգեղէն (63), հողեղէն (43), հրեղէն (43), 

մոմեղէն (106),  շողեղէն (79), -իկ՝ սակաւիկ (104), -ութիւն՝ բնութիւն (30), 

ճգնութիւն (28), -ողորմութիւն (28), - ունի՝ տէրունի (52), -ուչ՝ վայելուչ (30), -

օրէն՝ արքայօրէն (43), համօրէն (78): Բաղադրյալ հիմքով  կաղապարը 

ներկայացնում է՝  ա) նախածանց+վերջածանցավոր բառ՝ անարժան (23), 

անբաժանելի (42), ՝ անեղական2 (74), անմարմնական (63), անյիշելի (28), 

անքննաբար (18), գերունակ (96), ներգրեալ(59), բ) նախածանցավոր բառ + 

վերջածանց՝ անկասկածական (47), անկողոպտելի (46), անհատաբար (42),  

անճառելի (69), անշիջելի (57), անսայթաքական (47):   

Նկատելի է, որ Գր. Աղթամարցու բազմաթիվ տաղերում –ական  

ածանցը պայմանավորում է   հանգերի դասավորությունը: Բանաստեղծը 

գործածել է նաև  բայական ածանցներով հետաքրքիր կազմություններ՝  -

արտ՝ արտաբուրել (73), գերընդունել (59). բայերի կերտումը այլ խոսքի մա-

սերից տեղի է ունենում պարզապես բայական վերջավորության կցումով3:      

Նախածանցավոր կաղապարներից  Գր. Աղթամարցու տաղերում  

հաճախական են պարզ հիմքով մասնակաղապարները: Վերջածանցների 

համեմատությամբ սակավաթիվ են նախածանցները:  Ժխտական ածանց-

ներից ավելի գործուն է –ան ժխտական նախածանցը՝ անախտ (48), 

անաղօտ (78), անամաչ (40), անբիծ(48), անեղ (29), անզրաւ (18), անթարշամ 

(74), անծին(18), անկէզ (62), անճառ (20), անմահ (42), անյաղթ (28), անշահ 

                                                           

2 Նշված կառույցը կարելի է մեկնաբանել նաև որպես նախծանցավոր բառ + 

վերջածանց կաղապար(անեղ+ական):  
3 Տե՛ս Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Եր., 1987, էջ 300:  
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(38), անպատում(47), անջան (90), անսասան (47), անսկիզբ (18), անսուտ(68), 

անտես (56), անտուն (57), անփուտ (68), մեկ գործածություն ունի –ապ 

նախածանցը՝ ապիկար (28), ևս մեկ գործածություն՝ -տ նախածանցը՝ տգեղ 

(63): Մյուս նախածանցներից Աղթամարցու տաղերում գործածական են 

հետևյալները՝ -գեր՝ գերազարդ (59), գերակատար, -ենթ՝ ենթակայ (73), -

մակ՝ մակագիծ (69), -յար՝ յարակայ (18), -նախ՝ նախահայր (43), նախա-

մարգարէ (76), նախանկար (46), նախաստեղծ (79), -տար՝ տարակոյս (73):  

Գր. Աղթամարցու տաղերը հարուստ են  ժողովրդական լեզվից եկող 

հարադրություններով ու դարձվածքներով, որոնք իրենց նշանակությամբ 

կապվում են մարդուն, նրա  զգացումներին, արտաքին աշխարհի տարբեր 

երևույթներին ու դրանց հատկություններին՝ դրանով արտացոլելով 

հեղինակի վերաբերմունքը, հայ ժողովրդի պատկերավոր մտածողությունը՝ 

հնչեղություն ու նրբերանգային ճկունություն հաղորդելով տաղերին: 

Անվանական հարադրությունները հարակցական և շաղկապական 

կազմություններ են՝ հայերեն և փոխառյալ, հոմանիշ և հականիշ 

բաղադրիչներով, ՝ գուժ եւ գան (101), թագ եւ պսակ (52), տիւ ու գիշեր (40), 

տուն եւ տեղ (34), ցայգ եւ ցերեկ (19): Հանդիպում է նաև միայն փոխառյալ 

բաղադրիչներով հարադրություն՝ կահ ու պէկահ (պարսկ.)՝ ժամանակ ու 

անժամանակ: Կահ ու պէկահ ձայնըդ կուգայ, //Ի մեր պաղչից ել ու գնա (35): 

Կրկնավոր բարդության բաղադրիչներ են կազմում գոյականը՝ ազգի 

ազգի(73), խուրտ ու մուրտ (90), որաղ-որաղ4 (38)՝, ածականը՝ երագ-երագ 

(36), պաղ-պաղ (38), պէս-պէս (97), վառ ի վառ (76), մակբայը՝ ըստէպ-

ըստէպ (92):   

Աղթամարցու ստեղծագործության մեջ մեծ թիվ են կազմում  հարա-

դրավոր բայերը, որոնք ժողովրդական տաղերգության անբաժան ուղեկիցն 

են, ժողովրդականություն ու աշխուժություն են հաղորդում Գր. Աղթա-

մարցու տաղերին, բանաստեղծական պատկերը դարձնում կենդանի ու 

գրավիչ, բանաստեղծի լեզուն՝ զգացմունքային ու արտահայտիչ: Դրանք, 

անկախ իրենց բաղադրիչների բնույթից և միասնական նշանակությունից, 

հարադրության հիմունքով կազմում են հարադրական բարդության մի 

ամբողջական խումբ5: Ըստ խոսքիմասային պատկանելության՝  գերազան-

ցում են գոյական հարադիրներով բայերը, համեմատաբար սակավ են պարզ 

ու ածանցավոր ածականներով հարադրությունները, իսկ ձայնարկությամբ 

կազմված միայն մեկ հարադրություն է հանդիպում: Հարադրավոր բայերի 

                                                           

4 Տե՛ս վարաղ (արաբ., պարսկ.)՝ ոսկու կամ արծաթի բարակ թերթ (Տե՛ս Ռ. 

Ղազարյան, Մ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան,  Եր., 2009, էջ 732): 
5 Տե՛ս Ա. Մարգարյան Հայերենի հարադիր բայերը, Եր., 1966, էջ 9:  
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մեծ մասում հարադիրն ու բայը կարող են փոխարինվել մեկ բառով: Բայա-

կան հարադրությունների մեջ և դարձվածքներում ակտիվ մասնակցու-

թյունն  ունեն անել, առնել, ասել, գալ, լինել,  կանչել, կատարել, տալ 

բայերը6: Հիմնականում, ինչպես նշում է Մ. Աբեղյանը, բայն ու հարադիրը 

միասին ստանում են մեկ բառի նշանակություն և կարող են մեկ բառով 

փոխանակվել, սակայն սրանց մեջ կան նաև դարձվածներ, որոնց 

շարահյուսական կապակցությունը թեպետ հասկանալի է, բայց բայն ու 

հարադիրը միասին իմաստի փոփոխությամբ ստանում են  մի նոր, 

փոխաբերական նշանակություն7: Ա.  Այտընյանը այսպիսի հարադրու-

թյունները համարում է ոճեր՝ «ի սովորութենէ որոշ նշանակութիւն մը 

առած8»: Սրանք արտահայտում են յուրահատուկ իմաստային կամ 

անթարգմանելի դարձվածի նշանակություն և, հետևաբար, իսկական 

դարձվածային հարադրավոր բայեր են9: Իրենց բովանդակությամբ ու 

բնույթով ինչպես նաև բաղադրիչների արտահայտած իմաստով զանազան 

ձևեր են ներկայացնում: Դարձվածային հարադրական բայերի գերադաս 

բառերի իմաստային դաշտերից  քանակապես  գերազանցում են մարմնի 

մասեր, մարդկային հարաբերություններ, զգացումներ, ապա բնության 

զանազան երևույթներ արտահայտող բառերով կազմվածները, քանի որ 

Աղթամարցու տաղերում  գլխավորը մարդն է և բնությունը: Ներկայացնենք 

հարադրավոր բարդությունների ոչ բայական բաղադրիչների՝ հարա-

դիրների բառային բնույթը և ձևաբանական կառուցվածքը: Դրանք արտա-

հայտվում են.   

Ա) գոյականով՝ Ապաստան լինել՝  ապաստանել: Զկոյսն ապաստան 

լե՛ր դու (18): Աւերակ դառնալ՝ ավերվել: Քակի քո ամուր պատդ, դառնաս 

աւերակ (99): Բարեխօս լինել՝ բարեխօսել: Լե'ր մեզ բարեխօս կրկին(70): 

Գանգատ առնել՝ գանգատվել: Գանգատ առնեմ սիրով քեզ (55):  Գուն 

առնուլ՝ գունավորվել: Հոտ քո զանազան ծաղկանց, // Գուն առեալ 

արեգականց (65): Դատ առնել՝ դատել: Յորժամ գայ յերկնէ, // Նըստեալ դատ 

առնէ (61): Խելքը ժողովել՝ խելքի գալ: Յիմար Աղթամարցի, խելքըդ ժողովէ 

(105): Խնամք տանել՝ խնամել: Տանէր նորա խնամք զինչ իւր զաւակի (29): 

Կեանք տալ՝ ծնել, կենդանացնել: Կեանք տըւաւ ի քէն նախնոյն (63): Հոգ 

տանել՝ հոգալ: Վարդն ի պլպուլն երբ խօսեցաւ, //Այլ տրտմութեան հոգ չի 

                                                           

6 Պ. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Եր., 1973, էջ 91:  
7 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Երկեր, Զ հ., Եր., 1974, էջ 137-140:  
8 Ա. Այտընյան, Քննական քերականութին աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, 

Վիեննա, 1866, էջ 318:  
9 Տե՛ս Ա. Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 206-207:  
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տարաւ (41):   Հովանի լինել՝ հովանավորել: Գլխոյս իմոյ լե՛ր հովանի (93):  

Ձայն ածել՝ խոսել: Վարդն տեսաւ զպլպուլն ուրախ, // Որ ձայն կածէր ինքըն 

անահ (37): Ձայն տալ՝ կանչել: Ձա՛յն տուր ինձ, ո'վ տարփալի (65): Ճառ 

առնել՝ խոսել, ճառել: Լեզու չկա առնէ քեզ ճառ (40): Ճարակ անել՝ օգնել: 

Գրիգորի՛ս, քեզ ճարա՛կ արա //Եւ զմեղաց աղտն ի քէն լուա՛ (55): Միտ դնել՝ 

Ուշադրություն դարձնել, հետևել:  Թէ միտ դընես ու լսես, // Զծառայս քո 

անտես չառնես (55): Յուշ լինել՝ հիշել: Այս կեանքս անցաւոր է՝ քեզ յուշ լիցի 

(83): Շունչը քաղել՝ ալեկոծվել: Առանց քո տեսուդ շունչըս կու քաղի (83): 

Ողբ ասել՝ ողբալ: Փոխան ուրախութեան , ողբ ասեմ վարդիս(100): 

Պատասխանի առնել՝ պատասխան տալ: Սիրտըս վառեալ հըրով այրի, // 

Թէ ինձ չառնես պատասխանի (98): Ստին(ք) տալ ՝ կերակրել: Տանէր նա ի 

կանայս, զի ըստին տացին(24): Վախճան առնուլ` վախճանվել: Էառ 

զվախճան անդէն ի յասպարիսին (33):   Ուղի անկանել՝ ճանապարհ ընկնել: 

Ելեալ ուղի անկեալ վանք մի գընացին  (21):  Քէն անել՝ խռովել: Կարծեմ եթէ 

ծաղկունքն արին հետ ինձ քէն...(100):  

Բ) Ածական հարադիրով՝ Անճարակ լինել՝ անճարանալ: Ղարղ  եղայ 

ի ներս 'ւ եղէ անճարակ (90): Անտես առնել՝ անտեսել: ...որ ոչ անտես առնէ 

զգործս իւրոյ ձեռին (19): Ապուշ մնալ` ապշել: Ահիւ ապուշ մնացեալ եւ 

զարմանային (26): Հակառակ կալ՝ հակառակվել: Քանզի չեղեր, ասէ, դու 

կարող//Կալ հակառակ եւ չարին յաղթող (43):  Հեղձամղձուկ լինել ՝ 

խեղդվել: Լինէր հեղձամղձուկ առաջին չարի (30): Ուրախ առնել՝ 

ուրախացնել: Զվարդն եւ զպլպուլն ուրախ առնէր (41): Ուրախ լինել՝ 

ուրախանալ: Ուրախ եղեւ մայրն Եվայ՝ //Անմարմինն մարմնանայ (70): 

Լսելի անել՝ լսեցնել: Րոտեալ սիրով քո ըղձալի // Զձայն քո արա ինձ լսելի 

(96): Շիւար անել՝ մոլորեցնել: Զիմ վարդն ի քէն տարան ւ արին զիս շիւար 

(99):  

Գ) Կախյալ բայարմատներով՝ Այց անել՝ այցելել: Նոր միացիր ընդ 

մեռելոյս // Եւ այց արա կորուսելոյս (97): Թոյլ տալ ՝ թույլատրել:  Ասէր թէ՝ 

թոյլ տուք ինձ մընա իմ խըղին (25): Դարձ լինել՝ վերադառնալ: Թէ ոչ դարձ 

լինիցի վանս Մարինոսին, // Ելանեմք մեք ամէնքս ի վանաց քոյին (25): 

Կենդան կենալ՝ կենդանի մնալ: Յինէն զերեսըդ շրջես,// Զիա՞րդ կենդան 

կենամ ես( 62):  Մեղ դնել՝ մեղադրել: Մեղ չի դընես: Ժամուս միտքս է մոլար,  

ինձ մեղ չի դնես (57):     

Դ) Մակբայով՝ Շուրջ գալ՝ պտտվել, ման գալ: Շուրջ գամ ու փնտրեմ 

ըզքեզ անխափան (88):   
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Ե) Անվանական հարադրությամբ՝ Դուր եւ դադար առնուլ10՝ 

հանգստանալ:  Չառնում դուր եւ դադար եւ ոչ շինեմ բուն (103): Վայ եւ եղուկ 

ասել (հարադիրն արտահայտված է ձայնարկություններով): Վայ եւ եղուկ 

ասէր նա ինքն իւր անձին  (27):   

Տաղերում հանդիպում են նաև տարբեր հոլովներով դրված գոյակա-

նով հարադրությունները՝ Կատարել զաղօթս`աղոթել:  Կատարելով  անդէն 

զաղօթս ըստ կարգին (24): Կենալ ի յոտաց՝ կանգնել: Զգաստացի՛ր հիմիկ եւ 

կա՛ց ի յոտաց (87):   Յիշման առնել՝ հիշել: Եւ յիշման արարէք զմեզ արժանի 

(28):  

Հատկանշական է, որ տաղերում գործածված են փոխառյալ 

հարադիրներով բազմաթիվ հարադրություններ, որոնց մեջ փոխառյալ 

բաղադրիչը լինում է  առաջադաս և վերջադաս: Մեր ուսումնասիրության 

մեջ, իհարկե, այդպիսի բաժանում չենք արել՝ գիտակցելով, որ դա արհես-

տական կլինի՝ կախված տաղերի մեջ քառատողերի հանգերի դասա-

վորությունից և հեղինակի նախընտրությունից:  

Ներկայացնենք փոխառյալ բաղադրիչերով հարադրությունները 

համապատասխան օրինակներով՝ նշելով փոխառության աղբյուրը: Առնել 

յատապ (արաբ., պարսկ., թուրք.) ՝  տանջել, չարչարել: Քանի՞ առնէք դուք 

ինձ յատապ, // Սիրտս ի սիրու եղեր քապապ (36):  Դառնալ փոշիման 

(պարսկ.)` զղջալ: Երբ որ մտանես ի հող 'ւ ի տապան, //Ապա աւաղես, 

դառնաս փոշիման (91): Զար(պարսկ.)  անել՝ ողբալ: Քանի՞ անեմ զար յիր 

սիրուն (98):  Լինել պէհալ (պարսկ.)՝  թուլանալ, խեղճանալ:  Տեսաւ պլպուլն, 

եղաւ պէհալ (37) : Լինել  քապապ (արաբ.)՝  սիրուց  խորովվել, մտածել: 

Սիրտս ի սիրու եղեր քապապ (36): Կանչել ղազալ (արաբ., պարսկ.)՝  տաղ  

ասել (98): Կանչեց պլպուլն ըզղազալին (98): Ղամբար (հունարեն)՝  կազմել՝ 

լուսավորել: Լուսափայլ ղամբար կազմես, քաղցրահամ կերակուրն ի քէն 

(78):  Ղարղ լինել (արաբ., պարսկ.)՝ սուզվել: Ղարղ եղայ ի ներս 'ւ եղէ 

անճարակ(90):  Հերիք (թուրք.) անել՝ բավականացնել:  Ծաղկունքն ասեն՝ 

hերի՛ք արա (35): Մաղասկաթ (թուրք.) դառնալ ՝ ընկնավորվել,  լուսնոտել: 

Ով որ տեսանէ, դառնայ մաղասկաթ (81): Նազ (պարսկ., թուրք.) առնել ՝ 

փայփայել, գուրգուրել՝ Ով նենգութեամբ առնէ քեզ նազ, // Թող իւր աւուրքն 

դառնա նըվազ (36): Նատար//նազար առնել (արաբ., պարսկ., թուրք.)՝ 

հայացք գցել: ...դու նայիս եւ առնես նատար (89):  Շատլըխ (թուրք.) անել՝ 

ուրախանալ: Գարունն երեկ պըլպուլն յայգին, // Ծաղկունքն ամէն շատլըխ 

                                                           

10 Գրաբարի բառարաններում հեղինակային վկայություններով արձանագրված է 

«Դուլ եւ դադար առնուլ» տարբերակը:  Աղթամարցու տաղում «դուր»  ձևը 

հավանաբար  ժողովրդական է՝  բանավոր խոսքի ազդեցության հետևանք:  



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

23 

 

արին (97): Պէուշ (պարսկ.) լինել (39)` ուշաթափվել: Թըմրաւ պլպուլն, եղեւ 

պէուշ (39): Սալամ (արաբ.) գալ` ողջունել : Յամէն սապահ որ լուսանար, // 

Պլպուլն ի վարդն ի սալամ գար  (41): Ֆըղան (պրսկ., թուրք.) կանչել` լաց ու 

կոծ անել: Քանի՞ ֆըղան կանչեմ անչափ (41): Ֆըրեաթ (պարսկ. թուրք.) 

առնել՝ ողբալ, օգնության կանչել: Ֆըրեաթ կառնէ ինքն յամէն ժամ (39):  

Տաղերում հանդիպում է նաև մեկ եռաբաղադրիչ հարադրություն, որի  

փոխառյալ հարադիրն արտահայտվում է բաղհյուսական հարադրությամբ՝   

Զար ու ֆիղան (պարսկ., թուրք.) կանչել` լաց ու կոծ անել: Խնդրէր եւ 

հարցանէր ըզիւր սիրելին, // Կանչէր զար ու ֆիղան ի մէջ գիշերին(99): 

Գր. Աղթամարցու տաղերում գործածված են նաև գրաբարյան 

նախդրավոր  փոքրաթիվ հարադրություններ ու դարձվածքներ: Հատկապես 

շատ են այն օրինակները, որոնց մեջ բայն ու հարադիրը կապվում են  «ի» 

նախդրով և արտահայտում զանազան իմաստներ: Ինչպես նշում է Ա. 

Մարգարյանը, մի շարք շրջաբանական ասություններ դուրս չեն եկել 

գրաբարի ոլորտներից՝ իբրև մտածողության ձևեր, շատերն էլ, դարերի 

ընթացքում, պայմանավորված հայերենի ու նրա բառապաշարի զարգաց-

ման օրենքներով, կրել են մի շարք փոփոխություններ՝ պահելով իրենց 

կյանքը լեզվի մեջ, ձևափոխվել են և գնացել դեպի պարզեցում կամ նույնու-

թյամբ գործածվում են նաև այսօր11»:  

Բերենք տաղերում գործածված նախդրավոր դարձվածքների օրինակ-

ներ:  Դառնալ ի հող` հողանալ: Նա բարկացաւ, ասաց ՝ դա՛րձ ի հող (43): 

Զահի հարկանել՝ վախենալ, սարսափել: Հայրն զահի հարեալ եւ ասաց 

նոցին (26): Զանձն կոծել՝ կուրծքը ծեծել, մղկտալ՝ Կոծէր զանձն եւ փետէր 

զմօրուսն ընդ հերին (26): Թափել /ի/ մեղաց՝ մեղքերից ազատել: Վերըստին 

ի մեղաց թափեա՛, //Եւ յուսով դու խոստովանեա՛(18): Ի յաւարտ ածել՝ 

վերջացնել:  Ըզվարս ճգնութեան սուրբ Մարինոսի// Ոտնաչափ համառօտ ի 

յաւարտ ածի (28): Ի յափ ածել՝ ձեռքը գցել (41): Եղեւ պլպուլն թեւաթափ. // 

Թէ՝ Ե՞րբ ածեմ ըզվարդն ի յափ (41): Ի յիմաստ ածել՝ խելքի բերել: Զյիմարս ի 

յիմաստ ածես (55): Ի վայր արկանել՝ տապալել, կործանել: Րամըք 

այլազգեաց գնդին, // Հարեալ զքեզ ի վայր արկին (35): Ի քուն կենալ ՝ քնել, 

անտարբեր լինել: Է՞ր անհոգ ի քուն կենաս //Յանցաւոր աշխարհիս վերայ 

(55): Հարկանել զգլուխն ի քար ւ ի գետին՝ անելանելի վիճակում լինել: Եւ 

հարկանէր զգլըուխն ի քար ւ ի գետին(26): Յահի հարկանել` վախենալ: 

Հայրն զահի հարեալ եւ ասաց նոցին (26): Յամօթ առնել՝ խայտառակել: 

Զթշնամին յամօթ առնէ (35): Յանձին կալնուլ՝ հանձն առնել: Եւ նա 

                                                           

11 Ալ. Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 223: 
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խոնարհութեամբ կալաւ ի յանձին (24):  Յանձն առնուլ ՝ ստանձնել: Եւ շատ 

զհալածանս կամաւ յանձն առին //Եւ զարիւնս իւրեանց ի յերկիր հեղին (19):   

Ալ. Մարգարյանը գտնում է, որ միջին հայերենում նվազում են 

գրաբարի համար սովորական անցյալ դերբայի և դիմավոր բայի հարա-

դրությամբ կազմված ձևերը12: Այնուամենայնիվ, նմանատիպ որոշ թվով 

հարադրություններ առանձնացրել ենք Գր. Աղթամարցու տաղերում: 

Սրանք հիմնականում կազմված են հոմանիշ զույգերից: Ապշեալ 

հիմարանալ ` Ապշեալ յիմարեցաւ անկաւ ի տեղին (27): Բարդեալ դիզել ՝ 

Բանիւ քո բարդեալ դիզես զամենայն պարգեւք հոգեղէն (78): Բուսեալ 

ծաղկել: Տունկ յանմահական դրախտէն // Բուսեալ ծաղկեցաւ ի քէն (67): 

Դիմեալ երթալ: Գերագոյն քան զբնութիւն, // Դիմեալ երթամք 

յԵրուսաղէմ(71):  Հաճեալ հաւանել (30): Հաճեալ հաւանեցաւ կամօքն 

իւրային(30): Ղօղեալ թաքչել: Ղօղեալ յինէն թաքեար, թէ մեռանիմ ես (58): 

Նուաղեալ մաշել: Մարմինս ի նուաղեալ մաշի (65): Չըւեալ գնալ: Եւ դեպ ի 

յարեւելս չըւեալ գնացին (29): Պասքեալ ծարաւել: Զպասքեալ ծարաւիս 

արբո՛(67): Վառեալ բոցակիզել:  Անշէջ վառեալ բոցակիզէ (96): Քօղեալ 

ծածկել: Տերեւապատ քօղեալ ծածկի (73):  

Ընդհանուր առմամբ, Գր. Աղթամարցու լեզուն աչքի է ընկնում բառա-

պաշարի հարստությամբ, ինքնատիպությամբ ու բազմազանությամբ, 

բառակազմական միջոցների գործածման յուրահատկությամբ՝ պայմանա-

վորված տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ լեզվական օրինաչափություն-

ներով:  

                                                                                     

 

Սուսաննա  Գրիգորյան  

Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերի բառակազմությունը 

Ամփոփում 

Հարուստ է ու բազմաշերտ է Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերի 

բառապաշարը: Նրա բանաստեղծությունները լեզվական առումով մեծ 

հետաքրքրություն են ներկայացնում: Բանաստեղծը վարպետորեն օգտա-

գործել է մեր լեզվի հարուստ բառային կազմը, ինչպես նաև ըստ անհրա-

ժեշտության  օգտագործելով մայրենի լեզվի բազմաթիվ հնարավորություն-

ներն ու իմաստային բազմազանությունը`ստեղծել նոր բառեր և արտա-

հայտություններ՝ դրանով իսկ հարստացնելով ոչ միայն իր ստեղծագործու-

թյունների, այլև մեր լեզվի բառային կազմը:  

                                                           

12 Տե՛ս նույն տեղում,  էջ 317:  
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Բանաստեղծի գործածած բարդ և ածանցավոր բառերը հիմնականում 

բարեհունչ են և հարազատ ժողովրդական լեզվամտածողությանը:  

                                                                                                                          

  Сусанна Григорян 

Словообразование в стихах Григорис Ахтамарци 

Резюме 

Богат и разнообразен лексикон стихотворений Григорис Ахтамарци. 

Его стихотворения  представляют особый интерес в языковом значении. 

Писатель мастерски использовал весь богатый лексический состав нашего 

языка, а также, по мере необходимости, словообразовательные возможности 

армянского языка, создавая новые слова и выражения, обогащая самым не 

только язык собственных произведений, но и состав литературного языка.  

Используемые автором сложные и  прификсально – суффиксальные 

слова в основном благозвучны и близки народному языковому мышлению.    

 

                                                                                                 Susanna  Grigoryan  

The word-formation of Grigoris Aghtamartsi‟s verses 

Summary 

The vocabulary of Grigoris Aghtamartsi‟s verses is rich and many-layered. 

His verses have great importance from the linguistic point of view. The poet has 

masterly made use of the rich vocabulary of our language as well as the numerous 

opportunities of the Armenian language and its semantic variety by creating new 

words and phrases and in that way enriching not only the word structure of our 

language, but also that of his own verses. The compound and affixed words mainly 

sound well and are typical of the colloquial language and mentality of ordinary 

people.                    

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  20.05.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  05.06.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  01.12.2020թ. 
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ԱՐՍԻՆԵ   ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ՊՆ Ռազմական ավիացիոն համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

arsineaghajanyan@yahoo.com 

 

ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. լեզու, մշակույթ, 

լեզվամտածողություն, ազգային ինքնություն, լեզվամշակույթ, 

սոցիալականացում, նույնականություն, գլոբալացում: 

Ключевые слова и выражения: язык, культура, лингвистическое 

мышление, национальная идентичность, языковая культура, социализация, 

идентичность, глобализация. 

Key words and expressions:  language, culture, languistic thinking, national 

identity, language culture, socialization, identity, globalization. 

 

Յուրաքանչյուր մշակույթ անպայման ունի ազգային որոշակի 

նկարագիր, որը պատմականորեն ձևավորված գործունեության գերակա 

ոլորտների, կենսափորձի և աշխարհատեսության արդյունք ու 

ամբողջություն է1: Դա ազգատարբերակիչ ինքնությունն է, որը դրսևորվում է 

ամեն ինչում՝ սկսած կենցաղային մանրուք իրողություններից և վերջացրած 

ճակատագրորեն վճռորոշ իրադարձությունների մեջ այդ հանրության 

հավաքական վարքածով ու դրանց խոսքային ձևակերպումներով2: Հենց 

այդհամազգային-ընդհանրական նույնականությունն է հնարավոր դարձ-

նում ոչ միայն ազգային ինքնության տարբերակիչ հատկանիշների3, այլ նաև 

մարդկությանն ընդհանրապես բնորոշ իրողությունների ճանաչումն ու 

նկարագրությունը4: Մշակույթի ստեղծողը, կրողն ու պահպանողը տվյալ 

սոցիումն է, որի ինքնության կարևորագույն ցուցիչները ոչ թե 

համամարդկային-ընդհանրական, այլ հատկապես իրեն բնորոշ 

իրողություններն են: 

Լեզու և մշակույթ փոխհարաբերությունը զգալիորեն բովանդակա-

վորվում է ըստ այնմ, թե «մշակույթ» հասկացության ինչպես ամենօրյա-

                                                           

1 Գևորգյան Հ., Փիլիսոփայություն, պատմություն. մշակույթ, Ե., 2005: 
2 Մարության Հ., Հայ ինքնության պատկերագրությունը, Ե., 2009: 
3 Նալչաջյան Ա., Էթնիկական հոգեբանություն, Ե., 2001:           
4 Лебон Г., Психология народов и масс, М.,2011,Фром Э., Бегство от свободы, М., 2017 

և այլն: 

mailto:arsineaghajanyan@yahoo.com
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կիրառական, այնպես էլ զուտ գիտական բազմիմաստությունից որ 

տարբերակի հետ համադրությամբ  է խնդիրը դիտարկվում: Մինչդեռ 

«Լեզու» հասկացությանը բնորոշ չէ ըմբռնման տարակարծությունների 

նման բազմազանությունը5: Իմ խնդիրն այստեղ այդ հասկացությունների 

բովանդակային ընդգրկումների վերջնական որոշակիացումը չէ: Միայն 

նշեմ, որ «Մշակույթ» հասկացության անգամ գիտական բնորոշումներն 

ունեն էական տարբերություններ6: Առկա բազմազան սահմանումների մեջ 

այս դեպքում ինձ համար ելակետ է հասկացության իմn կարծիքով 

ամենահամոզիչ տարբերակը, ըստ որի մշակույթը մարդու ինչպես 

ստեղծագործական գործունեության, այնպես էլ դրա արդյունքների 

համահավաք ամբողջությունն է: 

Այսպիսի մոտեցման դեպքում միանգամայն ակնհայտ է դառնում, որ 

լեզուն, իբրև մարդկային ստեղծագործական կարողության ու գործու-

նեության արդյունք, մշակույթի բաղկացուցիչն է: Ընդ որում, դա անխախտ 

ճշմարտություն է ոչ միայն բնական լեզվի /հոդաբաշխ խոսք/, նաև 

ցանկացած պայմանական նշանի կամ նշանների համակարգի դեպքում, 

ինչը մարդու մտահղացած-ստեղծածն է՝ որպես որոշակի տեղեկություն և 

տեղեկատվություն: 

Նշեմ, որ լեզու և մշակույթ փոխհարաբերությունը բազմաթիվ 

արդյունավետ, բազմապլան դիտարկումների ու քննարկումների նյութ է 

դարձել: Մասնավորաբար էլեկտրոնային աղբյուրներում կան բազմաթիվ 

այդպիսի գիտաժողովների, հարցազրույցների, նույնիսկ բուհական դաս-

ընթացների տեքստեր ու ծրագրեր: Սակայն տեսակետների բազմա-

զանության առկայությամբ հանդերձ էլ դժվար չէ նկատել լեզվի և մշակույթի 

փոխհարաբերությանը բնորոշ էականը: Եթե մշակույթի կարևորագույն 

գործառույթը տվյալ հանրության յուրաքանչյուր անդամի սոցիալակա-

նացումն է, ապա լեզուն արձանագրում ու պահպանում է այդ մշակույթի 

ողջ ֆոնդը: Այսինքն՝ լեզու և մշակույթ փոխհարաբերության առաջնային 

իրողությունն այն է, որ լեզվի անսահմանափակ շտեմարանը լցվում-

բովանդակավորվում է տվյալ մշակույթի իրողություններով՝ դառնալով նրա 

պահպանության կարևորագույն հանրագիտարանը: Դրանից էլ լեզու և 

մշակույթ փոխհարաբերության մյուս օրինաչափությունը: Լեզուն չի կարող 

ավելի կենսունակ, ակտիվ ու հարուստ լինել, քան տվյալ մշակույթն է: Եվ 

հակառակը՝ հարուստ, ակտիվ ու կենսունակ մշակույթը չի կարող 

դրսևորվել աղքատիկ լեզվով: 

                                                           

5 Խաչատրյան Լ., Լեզվաբանության ներածություն, Ե., 2008, էջ 36-39: 
6 Մշակութաբանություն /խմբ. Սարգսյան Ա./, Ե., 2007, էջ 9-26: 
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Որքան բազմազան ու տարբեր են մշակույթներն ըստ աշխարհա-

տեսության ու բովանդակության, այնքան էլ անկրկնելիորեն ինքնատիպ են 

լեզուներն անգամ նույն լեզվաընտանիքի, մշակութային տարածքի կամ 

տարատեսակության շրջանակներում: Սրանից էլ այն ճշմարտությունը, որ 

թեև աշխարհը մեկն է, բայց նրա ընկալումն անկրկնելիորեն բազմազան է 

որպես մշակութային իրողություն և նույնքան անկրկնելի նաև որպես դրա 

լեզվական արտացոլում: Ու այստեղ կարծես երկրորդական է դառնում այդ 

աշխարհի ու իր լեզվական արտացոլման բովանդակության համարժե-

քությունը, որովհետև մարդն ամեն ինչ ընկալում է այնպես, ինչպես որ ի 

վերջո ճշտված ու ձևակերպված է խոսքով: Բայց սա այլ խոսակցության 

նյութ է: Իսկ վերադառնալով մեր թեմային՝ ասեմ հետևյալը: Եթե մշակույթի 

ինքնատիպությունը որոշակի բովանդակություն է, ապա լեզվի ին-

քնատիպությունը ոչ միայն բառապաշար է, քերականական ու 

շարահյուսական, ոճական առանձնահատկություններ, այլ հատկապես 

լեզվամտածողություն, ինչում էլ դրսևորվում է իրան շփոթելիորեն որոշակի 

մշակութային ծագումը: 

Ամբողջ խնդիր նայն է, որ ցանկացած լեզու եթե հնարավոր է 

յուրացնել նույնիսկ այդ լեզվակիր միջավայրում չլինելով էլ, ապա այդ 

լեզվով արտահայտվող լեզվամտածողությունը, որը սերտորեն առնչվում է 

ազգային մենթալիտետին, հոգեկերտվածքին և ինքնատիպության այլ 

համանման իրողություններին,  յուրացվում է միայն տվյալ լեզվակիր, 

այսինքն՝ բուն մշակութային միջավայրում: 

Մարդկության փորձը վաղուց ցույց է տվել, որ որևէ մշակույթի մայր 

լեզվից տարբեր ցանկացած այլ լեզվով հնարավոր է պատմել-նկարագրել-

անգամ վերլուծել այդ մշակույթը: Օրինակ՝ հայերենով ներկայացնել, ասենք, 

ճապոնական մշակույթը: Սակայն յուրաքանչյուր մշակույթի ինքնատիպ 

ինքնությունն ըստ էության և խորքով հասանելի է համապատասխան լեզվի 

ու լեզվամտածողության առանձնահատկությունների գործնական կրողը 

լինելու դեպքում, որը ձևավորվում է այդ մշակութային միջավայրում:  

Լեզվամշակութային ինքնության այդպիսի դրսևորման ակնհայտ 

իրողություններից է թարգմանությունների ժամանակ հաճախակի 

հանդիպող այն դժվարությունը, որը լավ հայտնի է պրոֆեսիոնալներին: 

Խոսքն այստեղ վերաբերում է ոչ միայն բառերի բազմիմաստությանը, 

կայուն կապակցություններին, այլասացություններին ու փոխաբերու-

թյուններին, ինչպիսիք են, ասենք, հայերեն  «մեկի գլուխն արդուկել»-ը, «ինչ 

կա-չկա»-ն, ռուսերեն «елки-палки»-ն, անգլերեն «help yourself»-ը (թրգմ՝ 

հյուրասիրվեք) և այլն: Այլ լեզվամտածողության, կենսափորձային և ի 

վերջո՝ լեզվամշակութային այն փաստերին, որոնց դրսևորումներն են, 

օրինակ,  հայերեն «թուղթ ու գիր անելը», ռուսերեն «Ниже травы, тише 
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воды», անգլերեն «It‟s raining cats and dogs»-ը: Սրանք առաջին հերթին 

տեղական մշակութային փորձի ճշմարտության լեզվական ձևակերպում-

ներն են: Բազմաթիվ ու բազմազան են լեզվի և մշակութի բացատրելի 

(տասնյակ ձիանունները պարսկերենում, ձյան տեսակների անվանումները 

հյուսիսի ժողովուրդների լեզուներոմ և այլն), նաև անբացատրելի 

փոխառնչությունները, ինչպես ասենք այն, որ հայը գլխարկը դնում է գլխին, 

իսկ ռուսը՝ հագնում, անգլիացին` put on (վրա դնել): Անգլիական 

տրամաբանությամբ հայը վերարկուն (վերև+արկանել - դնել) է հագնում: 

Սակայն այդ ամենը գալիս են նորից ու նորից փաստելու, որ լեզուն 

մշակույթի բաղկացուցիչն է ու խոսքային շտեմարանը և լեզվա-

մտածողության ինքնությամբ  «պարտական է» հենց այդ մշակույթին: 

Դրա համար էլ լեզվամշակութային ինքնության հաղթահարմանն են 

նպատակաուղղված ժամանակակից աշխարհի հզորների ջանքերը, 

որըհայտնի է որպես գլոբալացում: Այդ իրողության վտանգը ոչ թե բնական 

ու տեխնիկական գիտելիքների, դրանց գործադրմամբ ստեղծվող 

բարիքների, այլ առավելապես լեզվական միջավայրի փոփոխության և ոչ 

ազգային հոգևոր արժեքներն ազգայինի փոխարեն արմատավորելու, դրանց 

մշտական պահանջմունք ձևավորելու մեջ է: 

 

 

 

 

Արսինե   Աղաջանյան 

Լեզվի և մշակույթի փոխհարաբերությունը 

Ամփոփում 

Լեզուն, իբրև մարդկային ստեղծագործական կարողության ու 

գործունեության արդյունք, մշակույթի բաղկացուցիչն է: Եթե մշակույթի 

կարևորագույն գործառույթը տվյալ հանրության յուրաքանչյուր անդամի 

սոցիալականացումն է, ապա լեզուն արձանագրում ու պահպանում է 

մշակույթի ողջ ֆոնդը: Լեզուն չի կարող ավելի կենսունակ, ակտիվ ու 

հարուստ լինել, քան տվյալ մշակույթն է: Եվ հակառակը՝ հարուստ, ակտիվ 

ու կենսունակ մշակույթը չի կարող դրսևորվել աղքատիկ լեզվով: 

Ժամանակակից աշխարհի հզորների ջանքերը նպատակաուղղված են մյուս 

ազգերի լեզվամշակութային ինքնության հաղթահարմանը: Դա հայտնի է 

որպես գլոբալացման գործընթաց: 
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Арсине  Агаджанян 

Отношения между языком и культурой 

Резюме 

Язык, как результат творческого потенциала и деятельности человека, 

является частью культуры. Если важнейшая функция культуры заключается в 

социализации каждого члена общества, то язык фиксирует и сохраняет весь 

его культурный фонд. Язык не может быть жизнеспособнее, активнее и 

богаче культуры, которую он отражает. И, напротив, богатая, активная и 

жизнеспособная культура не может выражаться посредством бедного языка. 

Сегодня все усилия правящих мировых элит направлены на искоренение 

лингвокультурной идентичности наций. Этот процесс известен как 

глобализация. 

 

 

 

 

Arsine  Aghajanyan 

The relationship between language and culture 

Summary 

Language, as a result of human potential and activity is a part of culture. If 

the most important function of language is the socialization of each member of 

society, then language fixes and saves its whole cultural fund. Language itself 

cannot be more resilient, active and rich than culture that it expresses. And, just 

the opposite, rich, active and resilient culture cannot be expressed through poor 

language. All the efforts of today‟s ruling global elite are directed to eliminating 

linguo-cultural identity of a nation. This process is known as globalization. 

 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  10.04.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  28.05.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  01.12.2020թ. 
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ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՆՑՅԱԼ ԴԵՐԲԱՅԻ՝ ԲԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՎ ԱՆԿԱԽ  

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ V ԴԱՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. անցյալ դերբայ, անկախ 

գործառույթներ, դիմավոր բայի իմաստ, ուղղական և սեռական հոլովներով 

արտահայտված ենթականերֈ 

Ключевые слова и выражения: причастие прошлого времени, 

зависимые и независимые функции, значение личного глагола, V век, 

синтаксические позиции, причастный оборот. 

Key words and expressions: past participle, dependent and independent 

functions, finite verb meaning, V century, syntactic positions, participial 

construction. 

 

Գրաբարում անցյալ դերբայը գործածվում է նաև առանց օժանդակ 

բայի և «ինքնին միայնակ վարի յաճախ փոխանակ դիմաւոր բայի»1, ինչպես` 

«Արարեալ զերկինս խորանարդ հաստահարկ, և զերկիր թանձրայատակ 

աղխեալ, սեղմեալ, և զերկինս  կախեալ զոչնչէ, և զերկիրս ի վերայ ոչնչի 

կացուցեալ» (Ագ., 134):  

Այս կառույցները դիմավոր նախադասության արժեք ունեն հետևյալ 

հիմնավորումներով. 

ա) սրանց հետ հաճախ ենթական գործածվում է ուղղական կամ 

սեռական հոլովներով, 

բ) նրանք թարգմանվում են (կամ ընկալվում են) իբրև արդի 

արևելահայերենի դիմավոր նախադասություններ, 

գ) տվյալ խոսքային տիրույթում նրանց դեմքն ու թիվը համարժեք են 

դառնում դիմային կառույցներին: 

«Որում և հասեալ ժամանեալ հայրաբարուին Գտայ....» (Կոր., 108)` 

(Նրա մոտ եկավ հասավ հայրաբարո Գիտը): «....և առաջի եդեալ նոցա 

զաւանդեալս մարգարէականս, որ վասն նորա վկայեալ» (Ագ., 272)` (Եվ 

նրանց առջև պարզեց մարգարեական ավանդները, որոնք նրա մասին են 

                                                           

1 Ա. Բագրատունի, Հայերէն քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց, Վենետիկ, 1852,  

էջ 119: 
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վկայում): «....և զնոյն մեռեալ և թաղեալ և ապա յարուցեալ և վերացեալ 

յերկինս» (Եղ. 27)` (Նույնը մեռավ, թաղվեց հարություն առավ և երկինք 

վերացավ): 

Վերոբերյալ կառույցները ոչ թե նախադասության միավորներ են, այլ 

նախադասություններ2: Անցյալ դերբայով այսպիսի կապակցությունները 

ուսումնասիրվել և արժևորվել են Ա. Բագրատունու, Վ. Չալըխյանի, Ա. 

Այտընյանի, Հ. Աճառյանի, Մ. Աբեղյանի, Ա. Աբրահամյանի, Գ. Ջահուկյանի, 

Ս. Ղազարյանի, Վ. Քոսյանի կողմից: 

Այս կառույցներում առկա է ստորոգումը` իբրև բայական հատ-

կանիշի վերագրում ենթակային, որը երևում է ընդհանուր խոսքային 

միջավայրում: Սրանք գրաբարին բնորոշ նախադասության կառուցված-

քային տեսակներ են և ունեն ոճական արժեք:  

Հայոց լեզվի պատմական շարահյուսության հետազոտողներից 

Հ.Կուսիկյանը գրում է. «Կարևոր իրողություն է դերբայների կիրառությունը 

դիմավոր ձևերի փոխարեն: Այս իրողության մեջ արդեն իսկ դիտվում են 

հետագա բաղադրյալ ձևերի սաղմերը, որոնք միջին հայերենում և 

աշխարհաբարում վերակազմավորվել են որպես վերլուծական ձևեր, դրա-

նով իսկ նոր որակ մուծելով շարահյուսության մեջ: Հենց միայն դերբայի 

կիրառությունը առանց օժանդակ բայի, ասել է թե՝ բայի գործառույթը 

առանց ենթակայի հետ համաձայնելու ինչպես`(Գնացեալ Վարդգես 

մանուկն), այսուհանդերձ ևս անվանական նախադասություն կառուցելու 

եղանակ է, որտեղ դերբայական ձևը դրսևորում է վիճակ կամ գործո-

ղություն: Հետագա շրջանում օժանդակ բայի կիրառությունը որոշակիու-

թյուն էր մտցնում, ինչպես դեմքի, այնպես էլ ժամանակի արտահայտման 

մեջ»3: 

Վ. Չալըխյանը նշում է, որ անցյալ դերբայն իբրև բայ գործածվելիս 

անփոփոխ է, սակայն չեզոք և կրավորական սեռի բայերի հետ, որոնք չեն 

կարող ունենալ սեռական հոլովով արտահայտված  ենթակա, անցյալ 

դերբայը երբեմն կարող է դրվել հոգնակի թվով, ինչպես` Դարձեալք ի 

Բաբելոնէ` զսեղանն կանգնեցին4: «Դարձեալ սրտի մտօք ի հաւատսն 

հաստատեալք» (Ագ., 442): Հեղինակը շեղում է համարում այն, որ սեռական 

հոլովով դրված ենթակայի հետ կարող է գործածվել հոգնակի անցյալ 

                                                           

2 Էդ. Մկրտչյան, Դերբայական կապակցության և դերբայական նախադասության 

փոխհարաբերությունը գրաբարում, «Լրաբեր»ր հաս.գիտ., 1984, N 8, էջ 72: 
3 И. Кусикян., Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка, 

М., 1959, с. 3: 
4 Վ. Չալըխեան,Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի, Վիեննա, 1885, էջ 431: 
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դերբայ: Եվ քանի որ ներգործական սեռի բայերի հետ է դրվում սեռականով 

ենթակա, ապա Վ. Չալըխյանը անկանոնություն է համարում նաև ներ-

գործական սեռի անցյալ դերբայի հոգնակի թվով կիրառությունը5: 

Նկատենք, որ սեռականով ենթական դերբայով արտահայտված 

ստորոգյալից բացի հաջորդ նախադասության մեջ կարող է ունենալ 

դիմավոր բայ-ստորոգյալ, օրինակ` Որոյ թողեալ զճշմարտություն Հոգւոյն, և 

նստի առասպելս կարկատէ (Կողբ., 176): 

Անցյալ դերբայի` դիմավոր բայի իմաստով կիրառությունները 

բազմաթիվ են 5-րդ դարի մատենադրության մեջ: Ըստ մեր հաշվում-

ների`Ագաթանգեղոսի երկում դրանց թիվը կազմում է 1068 (ամբողջ երկի 

2655 բայաձևից), Ղ. Փարպեցու երկում` 899 (2889 բայաձևից), Եղիշեի 

երկում` 217 (956 բայաձևից), Կորյունի երկում` 207 (398 բայաձևից), Եզ. 

Կողբացու երկում` 101 (633 բայաձևից):  

Նշենք, որ անցյալ դերբայով արտահայտված ստորոգյալը կարող է 

գործածվել բարդ համադասական նախադասության կազմում` դառնալով 

բաղադրիչ նախադասություններից մեկի կամ մի քանիսի ստորոգյալը, 

ինչպես` «...գերի վարեալ զընտանիս քահանայից, և զնոսին կապեալ և 

եդեալ ի բանդի և ինքն սփռեալ տարածեալ ասպատակավ աւերէ զերկիրն 

ամենայն» (Եղ., 79): «Ապա ողջոյն տուեալք զցանկալի ողջոյն միմեանց, 

անցեալ ընդ կամուրջն Տափերայ, մտեալ ի քաղաքն մեծ յԱրտաշատ.... և 

նստուցանէին զցանկալի մանուկն Յուսիկ յաթոռ հայրապետականան 

(Փարպ., 50):  

Անցյալ դերբայը կարող է գործածվել նաև բարդ ստորադասական 

նախադասության կազմում` հանդես գալով ինչպես գլխավոր, այնպես էլ 

երկրորդական նախադասությունների կազմում: Օրինակներ` 

«Տուեալ նմա հիւղն յերկրէ իւրմէ, ստեղծ զնա և փչեաց....,զի ի կաւոյն 

արարաւ» (Կողբ., 198): «Զորս ընդ ժամանակս ժամանակս իւրով իսկ 

անձամբն օրինակ ցուցանէր. առեալ զոմանս յաշակերտաց յիւրաքանչիւր 

մենաստանացն և երթեալ լեռնակեաց....» (Կոր., 128): «Քանզի առ 

Աբրահամու և Ղովտայ մարդկօրէն իսկ դարմանեալ. և առ Դանիէլիւ` իբրև 

զայր մի երևեալ....» (Ագ., 180):  

Քերականները նկատել են, որ որոշ բառերից հետո գործածվում են 

դերբայական կառույցներ, որոնք երկրորդական նախադասություններ են:  

Վ. Չալըխյանը նշում է, որ մի քանի մակբայներից հետո գործածվում է 

նաև «լոկ անցելով խոսք մը լրացեալ. ինչպէս նաեւ աներեւութով»6: 

                                                           

5 Նույն տեղում, էջ  432: 
6 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ., էջ 430: 
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Հեղինակը այս կառույցներով օրինակներ է բերում` գործածված յորժամ, 

զիարդ, իբրև մակբայներից և մի քանի շաղկապներից հետո. «Յորժամ ոգի 

առեալ սակաւ մի` եւ անդուստ ելեալ յարձակէին», «Յորժամ հարաւ շնչեալ` 

ասէք թէ խորշակ լինի», «Զիարդ մանուկն ի հասակ աճեցեալ, ապա ի 

ծերութիւն դարձեալ», «Եւ վասն զի ոչ կանխեալ գիտացեալ ձեր զարժանն, 

վասն այնորիկ ած զարժան գաւազանն ի վերայ»7: 

Հմմտ. նաև` «Յայնժամ իբրև զթախծեալ սգաւոր` յոգի և մարմին էաք 

տրտմեալք» (Եղ., 105): «Իսկ նա յորժամ հասեալ առ Վարազն, յայտ առնէր 

զիրս խնայութեանն» (Փարպ., 78):  

Սակայն նշենք, որ այսպիսի կառույցները շատ  չեն: Ուսումնասիրու-

թյուններից պարզվում է, որ յորժամ, իբրև  մակբայների հետ հիմնականում 

գործածվում են դիմավոր բայով արտահայտված ստորոգյալներ, ինչպես` 

«Եւ իբրև տեսին զնա յարձակեալ ի վերայ իւրեանց, փախեան ելին ի 

քաղաքէ անտի» (Փարպ., 30): 

Անցյալ դերբայի` հին հայերենում տարածված գործածություններից է 

դիմավոր բային զուգահեռ գործածությունը (անցյալ դերբայ+դիմավոր բայ), 

որում այն կարող է թարգմանվել կա՛մ անորոշ դերբայի գործիական 

հոլովով, կա՛մ իրեն հաջորդող դիմավոր բային համարժեք եղանակա-

ժամանակային հարացույցի միավորով, կա՛մ պարզապես չթարգմանվել. 

վերջինիս դեպքում այն սովորաբար հոմանիշ է լինում դիմավոր բայաձևին, 

օրինակ` խաղացեալ գնացին, որ բառացի նշանակում է շարժվեցին գնացին, 

այն է` գնացին, օրինակ` «....որպես մալեալ կակղէ զջերմութիւն հրոյն....» 

(Եղ., 33): «....ապա երթեալ հասանէր ի գաւառին Բասենոյ ի մէջ 

մայրեացն....» (Փարպ., 192): «....և արդ դիմեալ գան ի վերայ քո» (Փարպ., 222): 

Ընդ որում հիշյալ կաղապարը գործածվում է հաճախակի: Այսպիսի 

օրինակները, ըստ մեր ուսումնասիրությունների, շատ են Ղազար 

Փարպեցու, Ագաթանգեղոսի աշխատություններում: Սակայն նշված 

կառույցում դժվար է լինում տարբերակել անցյալ դերբայի անկախ 

կիրառության և դիմավոր բայից կախված լինելու սահմանները: Ա. 

Այտընյանի կարծիքով տարբերակման համար էական է այն, թէ ենթական 

ո՛ր հոլովով է դրված: Սեռականով ենթական անցյալ դերբային անկախ 

դիրք է տալիս, իսկ եթե ենթական դրված է ուղղական հոլովով, ապա 

նշանակում է, որ այն ոչ թե անցյալ դերբայի ենթական է, այլ տվյալ նախա-

դասության մեջ գործածված դիմավոր ստորոգյալի ենթական: Ա. Այտընյանը 

նշում է. «Դիմաւոր բայի մը հետ կապուած անցեալներուն  ուղղական անուն 

բայի կը տրուի. ինչպես, Նոքա առեալ տանէին զնա. Դու յարուցեալ 

                                                           

7 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ., էջ 430: 
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գնասցես. Նոքա գահի հարեալ երկնչէին. ուր գլխավոր բայը դիմաւորներն 

են եւ ոչ անցեալները. վասնզի առեալ տանել, յարուցեալ երթալ մէյ մէկ բայ 

կը համարուին»8: Ըստ  Այտընյանի` հիշյալ ձևերը զուգադրական բայեր են և 

ունեն մեկ բառային արժեք: 

Կարճ նախադասությունները Ա. Այտընյանի կարծիքով պետք է 

թարգմանել ոչ թե գործիական հոլովով, այլ արտահայտել վաղակատար 

կամ հարակատար դերբայներով և օժանդակ բայով, և բերում է հետևյալ 

օրինակները, ինչպես` նստեալ բարբառին, յարուցեալ գնաց, Մտեալ ի նաւ 

անց յայնկոյս: Սրանք թարգմանվում են ոչ թէ նստելով խոսում են, ելնելով 

գնաց կամ մտնելով անցավ, այլ` նստած կամ նստել խոսում են, ելավ գնաց, 

մտավ նավը, անցավ9: 

Հմմտ. նաև ` «Ապա երթեալ գտանէին (գնում գտնում էին) զնա յիւում 

գաւառին ի Տայս....» (Փար., 200): «Եւ անդեն չու արարեալ խաղայր գնայր 

հասանէր (ճանապարհվեց շարժվեց գնաց հասավ) յաշխարհն Պարսից....» 

(Եղ., 128): «....զի զանհաւատսն զարհուրեցուցեալ յուղղություն յորդորիցէ....» 

(զարհուրեցնի և ուղղության մղի) (Ագ., 206): «Զայն իբրև լուաւ թագաւորն` 

յոյժ ցնծացեալ բերկրեցաւ (ցնծաց և ուրախացավ)...» (Եղ., 48): «Եւ 

փութացեալ գնայր (շտապեց գնաց) հանդերձ աշակերտօք բազմօք անցանել 

ի կողմանս Յունաց....» (Կոր., 96): 

Վերոհիշյալ օրինականերից պարզ է դառնում, որ անցյալ 

դերբայ+դիմավոր բայաձև կապակցության մեջ անցյալ դերբայը հանդես է 

գալիս նախադաս դիրքում: 

Անցյալ դերբայ+ուղղական հոլովով ենթակա կաղապարում անցյալ 

դերբայը կորցնում է իր անկախությունը և հանդես է գալիս լրացական 

դերով: Այսինքն` այս պարագայում մատենագրի ուշադրության կենտրո-

նում դիմավոր բայի և ոչ թե անցյալ դերբայի իմաստն է, ինչպես` «....և 

հաստատուն յատակք երկրիս ծակոտեալ` (ծակծկվելով) ընդդէմ  

զհակառակս գործեցին» (Ագ., 214): «....և ամենայն շինուածք մեհենին ի 

հիմանց դղրդեալ (դղրդալով) տապալեցան....» (Ագ., 438): 

Իսկ երբ ենթական սեռական հոլովով է արտահայտված, ապա գրողի 

ուշադրությունը կենտրոնացած է անցյալ դերբայի և ոչ թե դիմավոր բայի 

վրա10, օրինակ` «Եւ տեսեալ (տեսավ) զնա Զրուանայ, գիտաց եթէ Որմիզդ 

որդի նորա է» (Կողբ., 114): «Այլ  մեր բացահայեաց աչօք տեսեալ զլոյսն 

                                                           

8 Վ. Չալըխեան, Ա. Այտընեան, նշվ. աշխ., էջ 213: 
9 Նույն տեղում, էջ 213: 
10 Տե°ս Թ. Շահվերդյան, Գրաբարի դերբայները. Ձևաբանություն և շարահյուսություն, 

Երևան, 2001, էջ 122:  
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երկնաւոր, մի պատահեսցէ մեզ խաւարն արտաքին» (Իսկ մենք, որ բաց 

աչքերով տեսել ենք....) (Ագ., 226): 

Սակայն պետք է ուշադրություն դարձնել նաև այն հանգամանքին, որ 

եթե ներգործական սեռի անցյալ դերբայի հետ ենթական սեռական հոլովով 

է դրվում, ապա կրավորական սեռով արտահայտված անցյալ դերբայի 

ենթական երբեք սեռական հոլովով չի կարող գործածվել, իսկ չեզոք սեռի 

անցյալ դերբայի ենթական հաճախ դրվում է ուղղական հոլովով, ինչպես` 

«....և սոքա ինչ ոչ թէ արժանի հարցն գնացեալ (չեզոք սեռ) նմանեցին 

վարուց» (Փար., 18): «Զի ոմն ընդունելի պատարագաւ արդար կոչեցեալ 

(կոչվեց-կրավորական), եւ այլ ոմն....ամենակուլ մահուանն կենօք երեւեալ 

(չեզոք).... և միւսոյն յանկարծագիւտ հաւատքով արդարացեալ 

(ներգործական)» (Կոր. 84): 

Ա. Այտընյանը վերոնշյալ մեկնությունները ոչ թե հիմնովին 

ապացուցած, այլ սոսկ հավանական է համարում: 

Վ. Չալըխյանը նշում է, որ երբ անցյալ դերբայի հետ գործածվում է 

սեռականով ենթակա, ապա` «Այս սեռականով անցեալն իւր դիմաւոր 

գլխավոր բային հետ այսպես միացած` երկու խոսք կը կազմէ` ինչպես այս 

օրինակիս մեջ. Նորա տեսեալ զնշանսն` հավատաց. (1.հրաշքներ տեսավ, 

2.հավատաց)»11, այսինքն` դերբայը հանդես է գալիս դիմավոր ձևով: 

Սակայն նա չի բացառում նաև այն դեպքը, որ երբեմն ենթակայի` 

սեռական հոլովով արտահայտված լինելու դեպքում ևս անցյալ դերբայը 

կարող է անկախ գործածություն չունենալ կամ հանդես գալ որպես բայի 

խնդիր.  «դիմաւոր բայի հետ մէկ խօսք միայն կը ձևացնէ, կամ` թէ գլխաւոր 

բային խնդիրն է» և բերում է օրինակ` Ոչ ուրեք գտանեմք ասացեալ 

(զրուցած չենք գտնի) նորա` թէ զայս ինչ մի ուտիցես12: 

Վ. Չալըխյանի բնորոշմամբ, անցյալ դերբայի հետ ենթական 

սեռական հոլովով է արտահայտվում նաև այն դեպքում, երբ օրինակ` 

տեսեալ, եկեալ դերբայներն արտահայտում են տեսնելով, գալով 

իմաստները13, սակայն նա չի նշում, թե որ դեպքում է անցյալ դերբայը 

հանդես գալիս նշված իմաստով: 

Ա. Այտընյանն ունի ևս մի նկատառում. եթե ենթական դրված է 

ուղղական հոլովով և պատկանում է դիմավոր բային, ապա տվյալ դեպքում 

անցյալ դերբայով արտահայտված նախադասությունը միջանկյալ բնույթ է 

կրում, և բերում է օրինակներ` Առաքինիք (մտեալ ի փորձութիւնս) զտին 

                                                           

11 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ., էջ  213: 
12 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ., էջ  213-214: 
13 Հմմտ. նշվ. աշխ., էջ  214: 
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իբրև զոսկի: Աստուած կանխագէտ (գթացեալ յիւր արարածն) տարաժամ 

մահուամբ զերծուցանէ զմարդն ի չարեաց: Ահա ես (երթեալ առ որդիսն 

Իսրայելի) ասիցեմ ցնոսա14: 

Ե՛վ Ա. Այտընյանը, և՛ Վ. Չալըխյանը եզրակացնում են, որ անցյալ 

դերբայի անկախ լինելու15 կամ չլինելու հարցը հստակորեն կախված չէ 

ենթակայի` ուղղական կամ սեռական հոլովով արտահայտված լինելու 

հանգամանքից:  

Բնագրային նյութերի ուսումնասիրությունը մեկ անգամ ևս 

հաստատում է նրանց կարծիքի ճշմարտացիությունը: 

Գրաբարյան բնագրերում հաճախ հանդիպում ենք անցյալ դերբայի 

գործածության մի ձևի ևս. երբ անցյալ դերբայը և նրան հաջորդող դիմավոր 

բայն ունեն իմաստային առնչություններ, այսինքն` հոմանիշներ են կամ 

նույնանիշներ (անցյալի քերականների լեզվով` «նոյնանշան կամ նմանա-

նշան», ինչպես` գնացեալ մեկնեցան, տապալեալ աւերեցին, անուանեալ 

կոչի: Անցյալ դերբայը, դրվելով դիմավոր բայով արտահայտված 

ստորոգյալի վրա, սաստկացնում և ավելի արտահայտիչ է դարձնում  նրա 

իմաստը: Եվ պատահական չէ, որ նման դեպքերում անցյալ դերբայը և 

խոնարհված բայը լինում են հոմանիշներ կամ նույնանիշներ, երբեմն էլ` 

միևնույն բայն  է արտահայտվում  անցյալ դերբայով, ինչպես` «Զարմացեալ 

զարմացեալ եմ, և կարի քաջ» (Ագ., 72): «Զայն իբրև լուաւ թագաւորն` յոյժ 

ցնծացեալ բերկրեցաւ....» (Եղ., 48): «....և զղջացեալ ապաշաւեսցէ 

զկախարդութիւն նոցա....» (Ագ., 318): «....և զկարգն աստուծոյ արհամարհեալ 

այպանէին....» (Փար., 76): «Զայնու ժամանակաւ ապստամբեաց յարքայէն 

Հայոց մի ի ծառայից նորա մեծ իշխանն Աղձնեաց, որ անուանեալ կոչէր 

բդեաշխն» (Բուզ., 36): «և ծառայքն մեր սարտուցեալ փախչէին ի մէնջ» (Եղ., 

210): «Մի ոմն ի դահճաց անտի, իբրև լուաւ զհրամանս մոգպետին, փութով 

ընթացեալ երթայր....» (Ագ., 294): «....և քամեալ մզեցաւ (ճզմվեց ու տրորվեց) 

նորա թանձրամսութիւն» (Ագ., 280): 

Վերոհիշյալ կիրառությունների դեպքում անցյալ դերբայը թարգ-

մանվում է կա՛մ դիմավոր բայով, կա՛մ անորոշ դերբայի գործիական 

հոլովով: Անցյալ դերբայը նախադասության մեջ կարող է հանդես գալ նաև 

անորոշ դերբայի հարադրությամբ, ինչպես` «Իսկ նա յանձին կալեալ խօսել 

ընդ սահուն իւրում, և մատուցեալ ասէ....» (Իսկ նա հանձն առնելով խոսել իր 

սանի հետ) (Ագ., 108): «Սկսեալ երանելոյն Մաշթոցի ճառս յաճախագոյնս 

                                                           

14 Հմմտ. նշվ. աշխ., էջ  214: 
15 Անկախ ասելով այս դեպքում նկատի ունենք բայական գործառույթը, որը 

հստակորեն պիտի տարբերենք հոլովված ձևով նրա գործառույթներից: 
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կարգել և յօրինել» (Կոր., 32): «Սկսեալ խօսել, յառաջ մատուցեալ, ասէր....» 

(Բուզ., 62):  

Ա. Այտընյանի կարծիքով այն կարճ նախադասությունների մեջ, 

որտեղ անցյալ դերբայը հանդես է գալիս դիմավոր բայի հետ, անցյալ 

դերբայը պետք Է թարգմանել դիմավոր ձևով: Սակայն բոլոր դեպքերում չէ, 

որ սա հնարավոր է: Այսպիսի կարճ նախադասություններում հաճախ 

հիշյալ դերբայը  կարող է հանդես գալ որպես դիմավոր բայի ձևի պարագա` 

թարգմանվելով գործիական հոլովով կամ հարակատար դերբայով: Այստեղ 

պետք է նկատենք մի բան ևս. երբ անցյալ դերբայը ցույց է տալիս այնպիսի 

գործողություն, որն ընթացքի մեջ է, ապա այն թարգմանվում է 

գործիականով, իսկ երբ ցույց է տալիս կատարված, ավարտված 

գործողություն` մնայուն հետևանքով, պետք է թարգմանել հարակատար 

դերբայով, ինչպես` «....իջուցեալ (իջեցնելով) ի փայտէն եդին ի 

գերեզմանի....» (Ագ., 264): «....ամաչեցեալ կորանային (ամաչելով կորացնում 

էին) և ընդ երկիր պշնուին....» (Եղ., 84), «....կամ որպէս զհիմունս մատուցեալ 

(մոտեցնելով) հրդեհիցէ....» (Ագ., 316): «Նա և ընկերք մեր սրով սրտմտեալ 

(զայրացած) սպառնային մեզ» (Ագ., 210): 

Այսպիսով՝ բայական գործառույթով անկախաբար գործածված անց-

յալ դերբայն արտահայտում է ինչպես դիմավոր բային բնորոշ եղանակա-

ժամանակային իմաստ, այնպես էլ անորոշ դերբայի գործիական հոլովի 

իմաստ: Երբեմն էլ կարող է թարգմանվել նաև հարակատար դերբայի 

իմաստով: 

 

Նարինե  Մարկոսյան 

Գրաբարի անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով  անկախ գործառույթները 

 V դարի մատենագրության մեջ 

Ամփոփում 

Գրաբարի անցյալ դերբայը շարահյուսական մակարդակում բավա-

կան հետաքրքիր և բազմազան կիրառություն ունի, ուստի այն դրսևորում է 

և՛ անկախ, և՛ կախյալ դերբայներին բնորոշ հատկանիշներ: Բայական 

գործառույթով անկախաբար գործածված անցյալ դերբայն արտահայտում է 

դիմավոր բային բնորոշ եղանակաժամանակային իմաստ: Անկախ դերբա-

յական կառույցներն ունեն որոշակի գործառական դաշտ: Մասնավորապես 

դիմավոր բայի հետ գործածվելիս իբրև բայական ավելադրություն  ընդգծում 

են բայով արտահայտված գործողության իմաստը՝ համարժեք դառնալով 

անորոշ դերբայի գործիական հոլովին, կամ հաճախ իբրև թարմատար 

ապահովում են նշված գործողության կոլորիտը, որով գործողության 

տիրույթը դառնում է առավել շոշափելի և տեսանելի: 
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Нарине  Маркосян 

Номинальные функции причастия прошедшего времени в литературе V века 

Резюме 

Причастие прошедшего времени в Грабаре характеризуется 

многосмысленностью. Следовательно, оно показывает характеристики, 

типичные как для личных, так и для безличных глаголов. Оно используется с 

зависимой функцией со вспомогательными глаголами եմ, լինիմ, կամ, ունիմ, 

участвующими в составлении аналитических времен. При применении 

независимо, причастие прошлого времени действует как со значением 

личного глагола, так и в различных синтаксических позициях, становясь 

подлежащим, определением, атрибутом, приложением, дополнением и 

обстоятельством. Из-за семантических особенностей причастия прошлого 

времени, использование обстоятельства образа действия и определения в 

литературе V века имеет высокую частоту применения. 

 

 

Narine   Markosyan  

Nominal functions of past participle in the bibliography of V century 

Summary 

The past participle of Grabar is characterized by multi-sense. Therefore, it 

shows characteristics, typical to both dependent and independent verbs. It is used 

with dependent function with the auxiliary verbs am (եմ), will be (լինիմ), be 

(կամ), have (ունիմ) participating in the formulation of analytical terms. When 

applied independently, the past participle acts both in the sense of the finite verb 

and in various syntactic positions, becoming subject, determinant, attribute, 

apposition, objects and adverbials. Due to the semantic features of the past 

participle, the uses of adverbial of manner and determinant in the V century 

bibliography have a high frequency of application. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  15.02.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  02.03.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  01.12.2020թ. 
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Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Մանկ.  գիտ.  թեկն.,  դոցենտ  

hakobyangreta@gmail.com 

ՍՈՖՅԱ  ՔԵՐՈԲՅԱՆ 

Բալահովտի Ի. Վիրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոցի  

հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

 

ՄԻԱԿԱԶՄ  ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ  ԵՎ  

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ  

ՊՈԵՄՆԵՐՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. միակազմ նախադասու-

թյուն, բայական միակազմ նախադասություն, անդեմ նախադասություն, 

անվանական նախադասություն, բառ-նախադասություն,  Ե. Չարենց, պոեմ, 

լեզվաոճական առանձնահատկություններֈ 

Ключевые слова и выражения: односоставное предложение, безличное 

предложение, инфинитивное предложение, назывное предложение, слово-

предложение, Егише Чаренц, поэма, языково-стилистические 

особенности.       

Key words and expressions: one-member sentence, verbal one-member 

sentence, infinitive sentence, nominative one-member sentence, word-sentence, 

Y. Charents, poem, linguo-stylistic peculiarities. 

 

Ե. Չարենցի չափածոյի շարահյուսությանը բնորոշ չեն երկարաշունչ, 

բազմաբարդ նախադասությունները: Յուրաքանչյուր երկ ունի իր ոճը, 

բառապաշարը, քերականական ձևերի ու նախադասությունների կառուց-

վածքային բազմազանությունը, որոնցով էլ պայմանավորված են Ե. 

Չարենցի խոսքի ոճական բազմերանգությունը, ասելիքի, հույզերի, 

ապրումների, պատկերների խորությունըֈ  

Ե. Չարենցի պոեմներում միակազմ նախադասությունները լեզվա-

ոճական և հոգեբանական հետաքրքիր նրբիմաստ ունեն, բովանդակային 

խորություն, հուզականություն են հաղորդում խոսքին և արագ ու ռիթմիկ 

անցումների հնարավորություն ստեղծում: Ե. Չարենցը գործածել է և՛ 

անվանական անդեմ նախադասություն՝ սեղմ ու խտացված խոսքի միջոցով 

ասելիքը դարձնելով լրիվ ու ամբողջական, և՛ բայական անդեմ, անենթակա 

նախադասություններ՝ նկարագրելով իր երազանքների աշխարհը՝ 

զգացական-հուզական երանգներով լեցուն: Զգալի է բառ-նախադասության 

կիրառությունը երկխոսություններում և մենախոսություններում, որին Ե. 

https://e.mail.ru/compose?To=hakobyangreta@gmail.com
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Չարենցը դիմել է  հատկապես հույզերի շիկացման պահին՝ խոսքին 

առանձնահատուկ ոճական նրբերանգ հաղորդելու նպատակով: 

Պոեմներում կիրառված միակազմ նախադասությունների իմաստային-

հոգեբանական և լեզվաոճական քննությունը հնարավորություն է տալիս 

բացահայտել Ե. Չարենցի խոսքի ուժն ու ներգործությունը, հուզական-

հոգեբանական շերտերը, առավել խորությամբ ընկալել բանաստեղծի 

ապրումների հարստությունն ու հուզաշխարհի նուրբ ելևէջներըֈ 

«Միակազմ նախադասությունը հակադրվում է երկկազմ նախա-

դասությանը նրանով, որ չունի նրան հատուկ երկբևեռ կամ երկկազմ 

կառուցվածք. հատկանիշը և վերջինս կրող առարկան տարբերակված ձևով 

չեն արտահայտվում ենթակայի ու ստորոգյալի միջոցովֈ ...Միակազմ 

նախադասության էական հատկանիշն այն է, որ որ այն կազմված է մեկ 

մասից, միաբևեռ է»1ֈ Ե. Չարենցի պոեմներում կիրառվել են  միակազմ 

նախադասության գրեթե  բոլոր տեսակները` դիմավոր կամ բայական, 

անվանական, բառ-նախադասություններ, որոնք    քերականական սեղմ ձևի 

միջոցով  խոսքը դարձնում են լիարժեք ու ամբողջական:                                                                                               

Դիմավոր   կամ   բայական   նախադասություններ  

Դիմավոր   կամ   բայական   նախադասություններն «ըստ դիմային 

իմաստի յուրահատկության լինում են երեք տեսակ՝ ձևական դիմավոր, 

անորոշ դիմավոր, ընդհանրական դիմավոր»2ֈ Ե. Չարենցի պոեմներում 

հանդիպում ենք դիմավոր միակազմ նախադասության նշված տեսակներին:

                                                                                         

 Ա. Ձևական դիմավոր նախադասություններում «դեմքը դիմային 

վերաբերության  տեսակետից ձևական է, և նրանով արտահայտված 

երևույթը, գործողությունը դիմային տեսակետից որևէ ձևով չի կապվում 

եղողի,  կատարողի հետ»3:     

1. Մթնոլորտային երևույթներ, տեղումներ. Ե. Չարենցը «Մահվան 

տեսիլ», «Լենինն ու Ալին», «Ազգային երազ» պոեմներում գործածել է և՛ 

բայական, և՛ անվանաբայական ստորոգյալներ՝ բնության երևույթների 

միջոցով արտահայտելով իր հոգու նուրբ շարժումները, անլույս գիշերվա 

խորհրդանշական պատկերային համակարգի միջոցով ստեղծելով անորոշ, 

տագնապային վիճակ. 

                    

                                                           

1 Աբրահամյան Ս. Գ., Ժամանակակից հայերենի քերականություն,-Եր.ֈԼույս, 1975, էջ 

317ֈ 
2 Նույն տեղում, էջ 323ֈ 
3 Նույն տեղում, էջ 324ֈ 
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  Լռություն է, մռայլ մառախուղ,  

իսկ վերևից գունատ մի  մահիկ4:   

                       

                         Բայց արդեն գիշեր է.   

Ուշ է արդեն…5  

                         Ու  մութ էր  շուրջս, մի մթին գիշեր6:                   

  2. Տարվա եղանակներ, ժամանակ, օրվա պահեր:  Ե. Չարենցի 

պոեմներում այս ձևերով կազմված նախադասություններում գերակշռում են 

գիշերվա, ձյան, քամու, բքի, մահվան ու մառախուղի խորհրդանիշները, 

որոնք խավարի փոխաբերական մեկնաբանմամբ խորհրդավոր, անորոշ, 

մահվան հուսահատ տրամադրություն են արտահայտում.                                     

Գիշեր է դուրսը, մի մահու թախիծ,  

            Գիշեր է դուրսը ու ձմեռ է ցուրտ7:                  

  Ձյուն, բուք էր դաշտում: Գիշեր ու քամի8:      

Ուր  մութ էր ու մուժ, մշուշ էր  մահի…9                

3. Հասարակական, անհատական միջավայր, իրադրությունֈ 
Բաղադրյալ ստորոգյալով արտահայտված իմաստային այս խմբում 

հատու, սեղմ, կարծես ռիթմիկ հարվածներով զգում ես բանաստեղծի սրտի 

բաբախը. թվում է՝ համայն տիեզերքի շնչառությունն ես լսում համատարած 

լռության մեջ, զգում ես բանաստեղծի տագնապած սրտի բաբախը 

/«Ստամբոլ», «Էլեգիա, գրված Վենետիկում» պոեմներ/.   

Լեգենդ է,      

Բայց խոր  ու հատու10:     

Ուր անապատ էր, դաշտ էր ամայի,   

Ուր լոկ երաշտ էր ու մահ բոցե11:                           

  4. Մարդու հոգեկան վիճակ: «Աքիլլե՞ս, թե՞ Պյերո» պոեմում բանաս-

տեղծը խտացրել է իր հոգու ցավը, վիրավորանքը, սեղմված բռունցք 

դարձել, թվում է՝ ուր որ է կպոռթկա, բայց չասված խոսքերով է ինքն իրեն 

զսպում, որն առավել ներգործուն է, զուսպ ու ազդեցիկ. 

Իմ հոգում հիմա տխրություն է ու թախիծ, դառնություն ու մահ: 

                                                           

4 Չարենց Ե., Երկերի  ժողովածու: 4 հատորով, հ. 3. –Եր.: Սովետ. գրող, 1987, էջ 51ֈ 
5 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4  հատորով, հ. 2. –Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 147ֈ 
6 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4 հատորով, հ. 1. -Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 322ֈ                                                   
7 Նույն տեղում, էջ 341ֈ 
8 Նույն տեղում, էջ 339ֈ 
9 Նույն տեղում, էջ 327ֈ 
10 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4  հատորով, հ. 2. –Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 103ֈ 
11 Նույն տեղում, էջ 172ֈ 
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Հերյուրանք է…Լուտանք է…     

Զրպարտություն է սուտ…12       

 Բ. Անորոշ անենթակա կամ անորոշ դիմավոր նախադասու-

թյուններում «անորոշությունն արտահայտվում է նրանով, որ ստորոգյալը 

միայն երրորդ դեմքով է արտահայտվումֈ...Երբեմն խոսողը իմանում է, թե 

ով է կատարել գործողությունը, բայց տվյալ դեպքում նա կարևորություն չի 

տալիս կատարողին, այլ ուշադրություն է հրավիրում միայն գործողության 

վրա»13ֈ Քերականական այդ ձևով Ե. Չարենցը կարևորում է բուն 

գործողությունը, ուշադրությունը կենտրոնանում է տեղի ունեցած երևույթի 

վրա. «Սասունցի Դավիթ» «Պատմության քառուղիներով» պոեմներում 

շեշտակի, ուղղակիորեն մատնացույց են արվում տեղը, ասելիքը. 

                    Բերին, փորեցին մի հոր խավար  

   Մսրա Մելիքի , նեռի համար14ֈ 

                   Որպես անմիտ զրույց՝ մեզ պատմել են մի օր 

    Նախնիների մասին մեր փառապանծ15ֈ  

Գ. Ընդհանրական դիմավոր նախադասություններում «ստորոգյալի 

գործողությունը հավասարապես վերաբերում է բոլոր դեմքերին. դեմքը 

միայն ձևական նշանակություն ունի և արտահայտման միջոց է»16ֈ Ե. 

Չարենցի պոեմներում գործածված են հրամայական եղանակի բայերով 

արտահայտված ընդհանրական դիմավոր նախադասություններ:  

«Կապուտաչյա հայրենիք» պոեմի վերջին հատվածում գեղարվեստական 

նուրբ ոճի մեջ հայրենի եզերքի կարոտից, մռայլ տեսիլներից ծնվում են 

լուսեղեն պատրանքները, հյուսվում են տողերը հարսանեկան նվագների, 

անծայր սիրո, հույսի երազների մասին.                                                      

Եկե՛ք, եկե՛ք, հարսանիքիս օրն այնքան  երգ կլինի, 

Այնքան խնդում ու ծիծաղ, այնքան ցնծանք արյունի,-  

Եկե՛ք, եկե՛ ք, սրբազան հովիտներում հայրենի   

Վաղը մի սուրբ խրախճանք, մի հարսանիք կլինի17:      

Բայական անդեմ նախադասություն  

                                                           

12 Չարենց Ե., Երկերի  ժողովածու: 4 հատորով, հ. 3. –Եր.: Սովետ. գրող, 1987, էջ 142ֈ 
13 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., Հայոց լեզու, մաս 2, 

Շարահյուսություն,-    Եր.ֈԼույս, 1975, էջ 276-277ֈ 
14 Չարենց Ե., Երկերի  ժողովածու: 4 հատորով, հ. 3. –Եր.: Սովետ. գրող, 1987, էջ 27ֈ 
15 Նույն տեղում, էջ 31ֈ 
16 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., Հայոց լեզու, մաս 2, 

Շարահյուսություն,-    Եր.ֈԼույս, 1975, էջ 277ֈ 
17 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4 հատորով, հ. 1. -Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 295ֈ                                                   
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Բայական անդեմ նախադասության գերադաս անդամն արտահայտ-

ված է լինում անորոշ դերբայով՝անկախ կիրառությամբ, ձևաբանական 

փոփոխության չի ենթարկվում: Այս նախադասությունները ևս արտա-

հայտում են խոսողի վերաբերմունքը, եղանակավորումն արտահայտվում է 

հնչերանգով, ինչով էլ պայմանավորված են այս նախադասությունների 

իմաստային տեսակները և հաղորդակցման բնույթը: Ե. Չարենցի 

պոեմներում հանդիպում ենք բայական անդեմ միակազմ նախադասության 

իմաստային հետևյալ տեսակների.    

Ա. Որևէ գործողության կատարման անհրաժեշտություն, առաջա-
դրանք, հրամայական պահանջ. «Դանթեական առասպել» պոեմի վերջին 

հատվածում միակազմ նախադասությամբ արտահայտվել են երիտասարդ 

բանաստեղծի կենսափիլիսոփայությունը, ներքին ուժը, կամքը, կյանքի 

շարունակականության իմաստը. պետք է քայլել, չկորցնել կյանքի սերը, 

ապրելու, երազելու բնական տենչը, շարունակել տառապանքի ու երազների 

ուղին.  

... Ու պետք է քայլե՜լ ու քայլե՜լ համառ՝ 

Ապրելու հսկա տենչը բեռ արած,- 

Քայլել անիմաստ մի կյանքի համար,   

 Մարել ու վառել աստղերը մարած…18ֈ  

Բ. Որևէ բան անելու ցանկություն, դժվար իրականանալի երազանք. 
«Կապուտաչյա հայրենիք» պոեմում միակազմ նախադասությունների 

կիրառմամբ արտահայտվել են անորոշ  ապագան, տեսիլային, ոչ իրական, 

երազային   հեռանկարը, արբեցման մշուշների մեջ հույսերի արթնացման 

պատրանքային տրամադրությունը.                                                                                                                             

Ապրել՝ հարբած երազներով իրիկվա,   

Սուզվել անտես՝ աղբյուրների կարկաչում,-  

Հարբե՜լ, հարբե՜լ ու մոռանալ առօրյան    

Եվ հավատալ, որ հեռվից բախտն է կանչում…19   

Գ. Հարցում տարբեր նպատակներով. «Լենինն ու Ալին» պոեմում 

քերականական այս կառույցի կիրառմամբ արվել է անորոշ, տագնապային, 

հրատապ լուծում պահանջող, առկախ հարցադրում. պահը շիկացած է, 

պետք է  արագ լուծում գտնել, նույնիսկ բառերն ավելորդ են.   

Հարկավոր է…     

 Ո՞րը թվել20:                                                                                                                                                            

                                                           

18 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4 հատորով, հ. 1. -Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 316ֈ                                                   
19 Նույն տեղում, էջ 290ֈ 
20 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4  հատորով, հ. 2. –Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 138ֈ 
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Անվանական անդեմ միակազմ նախադասություններ 

Անվանական անդեմ միակազմ նախադասություններում առկա է 

քերականական կենտրոնական անդամը՝ արտահայտված գոյականի, 

դերանվան կամ գոյականաբար գործածված ածականի, թվականի ուղղա-

կան հոլովով: Սեղմ, հակիրճ այս նախադասությունները խոսքը դարձնում 

են հուզական, գերխիտ: «Դանթեական առասպել» պոեմում անվանական 

անդեմ նախադասության հուզական  ներգործությամբ ընդգծված ու տեսա-

նելի  են  դառնում պատկերները. կարևորվում են ոչ այնքան  գործո-

ղությունները, որքան գործողության հետևանքները: Ընթերցողի ուշա-

դրությունը կենտրոնանում է տեղի ունեցածի վրա` դրանք  դարձնելով 

տեսանելի և զգայացունց.     

Եվ  ահա-կրկին մի  քանի դիակ:                                                                                                                                                            

Եվ  այստեղ ահա- վարսեր կանացի:                                                                                                                            

Եվ  այստեղ` արնոտ վերմակների տակ-                                                                                                     

Փտած  փշրանքներ  արնաներկ  հացի21ֈ 

Ըստ բնույթի, երանգի, հաղորդակցման նպատակի՝ անվանական 

նախադասությունները լինում են պատմողական, բացականչական, 

հրամայական, հարցական: Չարենցի պոեմներում առավել հաճախ 

կիրառվել է պատմողական նախադասությունը, որի միջոցով գրողը 

նկարագրում է շրջապատի, բնության, մարդու հոգեվիճակն ու դրանց 

կապըֈ «Ամենապոեմ»-ում արտաքուստ զուսպ պատկերների, խոսքի ռիթմի 

միջոցով մեր աչքի առջև հառնում են հազարամյա փոշու մեջ կորած ծույլ, 

խաղաղ քաղաքը և նրա բնակիչները. շատ բառեր պետք չեն, պատկերն 

ինքնին խոսուն է.           

Երևան:      

Աստաֆյան փողոց:     

Քնաթաթախ:      

Աչքերին փոշի:      

Խաղաղ-խաղաղ-քաղաք22:   

Անվանական նախադասությունների մեծ մասը հուզական բնույթ 

ունի, ուստի համապատասխան հնչերանգով  վերածվում է բացականչական 

նախադասության՝ արտահայտելով հեղինակի հիացմունքը, ուրախու-

թյունը, դժգոհությունը, թախիծը, երազանքն ու կարոտըֈ Պատմական 

յուրաքանչյուր  ժամանակաշրջան  նոր ոճ, բառապաշար, պատկերային 

համակարգ ու քերականական  ձևեր էր թելադրում: Ռադիոպոեմները ոճով 

                                                           

21 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4 հատորով, հ. 1. -Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 299ֈ 
22 Նույն տեղում, էջ 392ֈ 
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և բովանդակությամբ  նորություն էին հայ գրականության  մեջ: Խոսքում 

լսելի են դառնում պայքարի ձայները, տեսանելի` արևի շառագույնը, զգալի 

է միֆական ուժի առկայությունը: Միակազմ նախադասությունների  գործա-

ծությամբ Ե. Չարենցը ստեղծում է շարժում, ռիթմ, գործողությունների 

սրընթաց  զարգացում, խորհրդանշական գույների խտացում, գոյականների  

առատություն և լեզվաոճական սեղմություն. 

  -Ինչպիսի՜ բազմալար երգեր    

  Ու  հրաշք, հեքիաթ, հիացմունք:   

  -Ողջու՜յն, բյուրհանճար ընկե՜ր,-   

  Հանքագո՜րծ, հանքափո՜ր, հացթու՜խ23ֈ   

Այս  շրջանի  գործերում կարծես  խառնված են պատկերները` 

ռոմանտիկական, ռեալիստական, սիմվոլիստականֈ Հեղինակի կյանքը 

միաձուլվում  է ժողովրդի  բախտի ուղուն.  խոսքը   դառնում  է  պատկերֈ  

«Չարենց-Նամե» պոեմում դեպքերը հաջորդում են միմյանց. հույզ չկա, այլ 

միայն կռիվ, մահ, կյանք, առաջ գնալու կամք, հատու ռիթմ ու շարժում.  

                 Կամավոր:   

       Հայկական բանակ:   

          Հրացան: Թնդանոթ: Ռումբեր24: 

Միակազմ նախադասության տեսակ են բառ-նախադասությունները, 

որոնք «լրացումներ չեն ընդունում և արտահայտում են ժխտում կամ 

հաստատում, համաձայնություն ու անհամաձայնություն, դրդում, 

ամբողջական ասվածի եղանակային ու արտահայտչական գնահատու-

թյուն»25ֈ Ե. Չարենցի պոեմներում գործածված են հաստատական, 

ժխտական, հարցական, հորդորական, արտահայտչական բնույթի բառ-

նախադասություններֈ       

                      Ո՞վ գիտե Դրոյին: Այո՛: Ո՞վ գիտե:  

   Կարող է սարքել հազար  դավ: Դրոն26ֈ 

«Խմբապետ Շավարշը» պոեմում հաստատական այս կառույցի 

միջոցով արտահայտվել են գրողի համաձայնությունը, համոզմունքը, 

հաստատուն դիրքորոշումն ասվածի վերաբերյալֈ      

Ներքին  տագնապների, արտաքին խռովքների շիկացած մթնո-

լորտում ստեղծվեցին Ե. Չարենցի վերջին շրջանի` «Գիրք ճանապարհի» 

                                                           

23 Նույն տեղում, էջ 388ֈ 
24 Նույն տեղում, էջ 419ֈ 
25 Աբրահամյան Ս. Գ., Առաքելյան Վ. Դ., Քոսյան Վ. Ա., Հայոց լեզու, մաս 2, 

Շարահյուսություն,-    Եր.ֈԼույս, 1975, էջ 290ֈ 
26 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4  հատորով, հ. 2. –Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 199ֈ 
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ժողովածուում ամփոփված պոեմները, որտեղ ընդգծված է իր ժողովրդի  

անցյալն ու ներկան ըմբռնած ու ապագան կանխազգացող գրողի 

փիլիսոփայական  խոհը: Ոճում կան   և՛ տագնապ, և՛ մռայլ ապրումներ 

կորուստների համար, և՛ ալեկոծություն, բայց գերիշխողը հանդարտ ու 

ողջամիտ փիլիսոփայական  խոհն է, մտերմիկ զրույցը սերունդների հետ: 

«Զրահապատ «Վարդան Զորավար» պոեմում գրողը բառ-նախադասու-

թյունների կիրառմամբ խոսքին հաղորդում է  հաստատուն, հորդորական 

երանգ` խոր իմաստնությամբ ու համոզվածությամբ.   

Այո՛: Վարդան Զորավար: Այո՛: Զրահապատ27:  

Ժխտական բառ-նախադասություների սեղմ կառույցի մեջ Ե. 

Չարենցն արտահայտել է իր անհամաձայնությունը, կտրուկ ժխտողական 

վերաբերմունքը. 

                        «Ո՛չ» - պատասխանեց Դավիթը մեր…28   

  Եգորը Դրոյին կների՞: - Ո՛չ29 ֈ   

   

«Կոմունարների պատը Փարիզում» պոեմում հարցական բառ-

նախադասության բերված օրինակում երևում է  խոսողի զարմացական-

հարցական վերաբերմունքը, որն ընդգծելու համար նույնիսկ կիրառվել է 

պարույկի կրկնակի գործածություն.   

-Կարմիր  արմեյցի՞ ես:     

-Այո՛:       

-Այո՞ո՞…30 ֈ     

Չարենցի պոեմներում հանդիպում ենք նաև արտահայտչական բնույթ 

ունեցող բառ-նախադասություններիֈ «Լենինն ու Ալին» պոեմից բերված 

օրինակում կարծես զգում ես խոսողի վերաբերմունքը՝ փոքր-ինչ 

արհամարհական, հեգնական, ձայնի ծաղրական երանգով, նույնիսկ 

տեսնում ես խոսողի դեմքը, աչքերը, կեցվածքը.  

                           Ի՞նչ է հարկավոր Ալուն արդյոք:  

   - Կոնսու՞լ…     

   - Խա՜-խա՜…31ֈ 

Ե. Չարենցի պոեմներն իրենց բովանդակությամբ՝ սկսած պատանե-

կան  երազներից մինչև փիլիսոփայական խորհրդածություններ, անցյալի  

                                                           

27 Չարենց Ե., Երկերի  ժողովածու: 4 հատորով, հ. 3. –Եր.: Սովետ. գրող, 1987, էջ 80ֈ 
28 Նույն տեղում, էջ 25ֈ 
29 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4  հատորով, հ. 2. –Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 201ֈ 
30 Չարենց  Ե., Երկերի ժողովածու: 4  հատորով, հ. 2. –Եր.: Սովետ. գրող, 1986, էջ 154ֈ 
31 Նույն տեղում,  էջ 147ֈ 
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հոգևոր գանձերից մինչև  արվեստի ուղիների որոնում, ուղերձ ու խորհուրդ-

ներ գալիք սերունդներին, ինքնատիպ են իրենց լեզվաոճական առանձնա-

հատկություններով: Հայոց լեզվի բառային ու շարահյուսական  ատաղձը 

յուրացրած բանաստեղծն այն հմտորեն կիրառել է իր  երկերում` ոճն ու 

խոսքը դարձնելով յուրօրինակ, միայն իրեն բնորոշ, չարենցյան: 

 

 

 

 

Գրետա Հակոբյան, Սոֆյա Քերոբյան 

            Միակազմ  նախադասությունների  լեզվաոճական  և  հոգեբանական    

առանձնահատկությունները  Եղիշե  Չարենցի  պոեմներում 

Ամփոփում 

Եղիշե Չարենցի պոեմներում գործածված միակազմ նախադասու-

թյունները լեզվաոճական յուրահատուկ երանգներ են հաղորդում բանաս-

տեղծի խոսքարվեստին, բացահայտում նրա հուզական-հոգեբանական 

ապրումներըֈ Հոդվածում մեկնաբանվել են միակազմ նախադասության 

տեսակները, բնութագրվել են Ե. Չարենցի բանաստեղծական խոսքի ուժը, 

ներգործությունը, ոճական բազմազանությունը, ապրումների խորությունն 

ու հարստությունը, որոնք արտահայտվել են շարահյուսական այս կառույցի 

հմուտ կիրառմամբֈ  

 

 

 

Грета Акопян, Софя Керобян 

Языково-стилистические и психологические особенности    односоставных 

предложений в поэмах Егише  Чаренца 

Резюме 

 В поэмах Егише Чаренца односоставные предложения придают 

своеобразные стилистические оттенки речевому искусству поэта, раскрывают 

его эмоционально-психологические переживания.     В статье рассмотрены 

виды односоставных предложений, описаны сила и способность воздействия 

поэтического искусства Егише Чаренца,  стилистическое многообразие слова, 

глубина и богатство переживаний, которые  проявились в искусном 

употреблении этой стилистической конструкции. 
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Greta  Hakobyan, Sofia Kerobyan 

Linguo-Stylistic and Psychological Peculiarities of One-Member Sentences 

 in Yeghishe Charents‟ Poems  

Summary 

The one-member sentences in Yeghishe Charents‟ poems borrow peculiar 

linguo-stylistic shades of meaning to the poet‟s verbal art and reveal his 

emotional-psychological feelings. The types of one-member sentences have been 

analysed as well as the power of Y. Charents‟ poetic speech, its impact, stylistic 

variety, deepness and richness of emotions have been observed, which have been 

expressed through the skillful use of this syntactic structure. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  30.04.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  15.05.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  01.12.2020թ. 
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ԱԵԼԻՏԱ   ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

ՀՀ  ԳԱԱ  թղթակից անդամ,  

բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

 aelita.dolukhanyan@gmail.com 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՈՒ ԲԱՐՈՅԱԽՈՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

«ԲԱԶՄԱՎԷՊՈՒՄ» (1843-1900ԹԹ.) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. «Բազմավէպ», Մխիթարյան 

միաբանություն, հայրենասեր, բարոյականություն, մանկավարժություն, 

կրոն, քաղաքակրթություն, պատվիրան: 

Ключевые слова и выражения: «Базмавеп», Конгрегация Мхитаристов, 

патриот, нравственность, педагогика, религия, цивилизация, заповедь. 
 Key words and expressions: «Bazmavep», Congregation of Mkhitarists, 

patriot, morality, pedagogy, religion, civilization, command. 

 

«Բազմավէպի» առաջին համարը լույս տեսավ Վենետիկում 1843-ին: 

Մխիթարյան միաբանության անդամների համար օրենքի ուժ էին ստացել 

այն պատվիրանները, որոնք նրանց էր ավանդել մեծ հայրենասեր, 

մարդասեր, գիտնական, մանկավարժ, հոգևոր գործիչ Մխիթար 

Սեբաստացին: Այդ իսկ պատճառով կես դարից ավելի արդեն հրատարակ-

վող «Բազմավէպը» առանձին բաժիններ ունի նվիրված կրթությանը, 

դաստիարակությանն ու բարոյականությանը: Այդ կատեգորիաների 

սևեռնամիտ գաղափարը մարդուն միշտ աստվածային տասը պատվիրան-

ների մեջ տեսնելն էր: Սա ոչ միայն «Բազմավէպի» որդեգրած ուղղվածու-

թյունն էր, այլև մարդկության քաղաքակրթության ժամանակներից եկող 

գերխնդիր: 

Դիմելով մարդուն ընդհանրապես՝ հանճարեղ Սայաթ-Նովան 

խրատում է. 

Էն բանն արա, վուր Ասըձու շարքումն է, 

Խըրատնիրըն գըրած Հարանց վարքումն է. 

Յիրիք բան կայ՝ հոգու,մարմնու կարգումն է՝ 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaelita.dolukhanyan@gmail.com
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Գի՛ր սիրէ, ղա՛լամ սիրէ, դա՛վթար սիրէ1: 

Ահա հենց այդ՝ հոգու և մարմնի փոխհարաբերության խնդիրների 

մասին «Բազմավէպը» ուսուցողական խորախորհուրդ աշխատանք է 

ծավալում: 

Հանդեսը դաստիարակությունը և բարոյախոսությունը դիտարկում է 

պատմական լայն շառավղով՝ սկսելով վաղնջական, անտիկ ժամանակ-

ներից և հասցնելով նոր ժամանակներ: 

Վաղնջական ժամանակներից են գալիս առած-ասացվածքները, 

որոնք մարդկության դարավոր կենսափորձի իմաստուն ձևակերպումն են, 

երբեք չեն հնանում ու մարդուն ուղեկցում են հավերժորեն: Այդ իսկ 

պատճառով «Բազմավէպի» տարբեր համարները զարդարված են այդ 

իմաստուն խոսքերով: Դրանց հանդիպում ենք հենց առաջին համարներում, 

նաև շատ տասնամյակներ անց: Ըստ որում դրանք երբեմն կոչվում են 

«Առածք», իսկ երբեմն «Բարոյական իմաստք»: 

ԱՌԱԾՔ 
Հին սուսեր, հին բարեկամ, հին գինի, 

Մի՛ վախեր, քեզ չեն լինիր թըշնամի: 

 

Մանուկըն ծնանի՝ մեռնելու համար, 

     Իսկ տունըն կանգնի՝ ընկնելու համար: 

 

    Երեք փորձաքարք են կենաց մարդուն՝ 

      Հարըստություն, փառք, և ձախողություն: 

 

              Որ շատ կը փութա՝ 

                Փութով կը զղջա: 

 

             Եթե իշխանն ունի սուսեր և ասպար, 

    Իսկ իմաստունն ունի լեզու և հանճար2: 

 
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՔ 

Հույսն ընդհանուր մարդկության միակ բարին է. նոքա որ ոչինչ ունին՝ 

անով ունին տակավին բան մը: 

Խոսից առատությունն ոչ է նշանակ մեծագանձ իմաստության: 

                                                           

1 Սայաթ-Նովա, Հայերեն խաղեր, Վարդգես Հրաչի Զարգարյանի 

աշխատասիրությամբ, Երևան, 2013, էջ 12: 
2 «Բազմավէպ», 1889, Վենետիկ, հ.ԽԷ, էջ 47: 
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Մարմնո երջանկությունն կը կայանա առողջության, իսկ հոգվույն՝ ի 

գիտության: 

Մարմնո արտաքնահարդար պաճուճանք չեն կազմեր զճշմարիտն 

գեղեցկություն, այլ հոգվույն իմաստությամբք ճոխանալն: 

Կարգավորեալ Պետություն այն է՝ որում ոչ չափազանց հարուստ և ոչ 

բոլորովին աղքատ քաղացիք կան: 

Անիրավ միջոցներով ստացված մի՛ դիզեր: 

Սեփական թերություններն ուղղելու ապահով կերպն է զգուշանալ 

այն բանեն, որուն համար զայլս կը հանդիմանեմք: 

Իմաստասիրի մը հարցուցին, թե աշխարհիս մեջ ամենադժվարին, 

ամենադյուրին և ամենաքաղցր իրերն ո՞յք են. Առաջին, ըսավ, ինքզինքը 

ճանչել, երկրորդ՝ խրատել զայլս, և երրորդ՝ յուր փափաքելին ընդունել: 

Հարկ է լռությամբ կնքել խոսքերը, զլռությունը՝ ժամանակավ: 

Մի՛ տար բարեկամացդ ավելի հաճոյագույն խորհուրդները, այլ ավելի 

օգտակարները: 

Մեծամեծ ձեռնարկներու մեջ անհնար է ամենուն ալ հաճո լինել: 

Թողումք այլոց հարստությունքը, և մեք շատանանք առաքինությամբ3: 

«Բազմավէպի» շուրջ կեսդարյա մանկավարժական ու բարոյա-

խոսական դասերը կարելի է հետևյալ թեմատիկ բաժանման ենթարկել՝ 

ա) Անտիկ ժամանակների մանկավարժական ու բարոյախոսական 

դասերը 

բ) Չինական և արևելյան դաստիարակության պատվիրանները 

գ) XIX դարի դպրոցական կրթությունը և դրա առաջադիմական 

միտումները 

դ) Աշակերտի նկատմամբ անհատական մոտեցման անհրաժեշ-

տությունը 

ե) Բնությունը և աշակերտը, ծնողը և ուսուցիչը՝ նրանց կապը և 

համագործակցությունը 

զ) Կրթության և դաստիարակության միասնական լինելը 

է) Օրինակի և ոչ քարոզի միջոցով դաստիարակելու անհրաժեշտու-

թյունը 

ը) Զննական առարկաների և դիդակտիկ նյութերի դերը կրթության 

գործընթացում 

թ) Աշխարհի որ քաղաքում, ի՞նչ նշանավոր մարդիկ են ծնվել ու ե՞րբ 

ժ) Սահմանափակ գիտելիքների տեր մարդը չի կարող ուսուցիչ լինել 

                                                           

3 Նույն տեղում, էջ 270: 
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ժա) Ուսուցիչը պետք է ծանոթ լինի մանկավարժական մեթոդներին և 

ունենա սեփական մեթոդը 

ժբ) Կնոջ դաստիարակության ու կրթության խնդիրները 

Այս և այլ մանկավարժական ու բարոյախոսական խնդիրներին, 

որոնք արծարծվում են «Բազմավէպի» շուրջ կեսդարյա համարներում, հարկ 

է նվիրել ստվարածավալ հետազոտություն4: Մեր նպատակն է 

առանձնացնել խնդիրների ուրվագծերը միայն: 

Ինձ համար, որպես գիտությամբ զբաղվով կնոջ, շատ հետաքրքիր է, 

թե Վենետիկի Մխիթարյան հոգևոր միաբանության գլխավոր հանդեսն այդ 

առումով ինչ հարցադրումներ ունի և ինչ նյութեր է տպագրել: 

XX դարասկզբի ամենանշանավոր կին գիտնականը եղել է Մարի 

Կյուրին, որի կյանքի պատմությունից իմանում ենք, թե գիտության համար 

ծնված և հիացմունքի արժանի կինը ինչ դժվարություններ է հաղթահարել 

բարձրագույն կրթություն ստանալու համար: Նա չէր կարող սովորել իր 

ծննդավայր Վարշավայի համալսարանում, որովհետև այնտեղ կանանց 

արգելված էր սովորել, ու, նյութական դժվարություններ հաղթահարելով, 24 

տարեկանում ընդունվում է Սորբոնի համալսարան: Երբ 1903-ին նրան և 

ամուսնուն՝ Պիեռ Կյուրիին ներկայացնում են Նոբելյան մրցանակի, 

մրցանակը տալիս են միայն ամուսնուն՝ պատճառաբանելով, թե կինը չի 

կարող Նոբելյան մրցանակ ստանալ: Իսկ 1911-ին, երբ նրա ամուսինն այլևս 

կենդանի չէր, նա երկրորդ անգամ, մենակ ստանում է Նոբելյան մրցանակը: 

Բացի այդ, նա առաջին կինն էր, որ Սորբոնում ստացել է պրոֆեսորի 

կոչում5: 

Ի պատիվ «Բազմավէպի»  խմբագիրների, իսկ առաջին համարները 

խմբագրել են Գաբրիել Այվազովսկին և Ղևոնդ Ալիշանը, հանդեսը կանանց 

հասարակական դիրքի, կրթության ու դաստիարակության հարցերում 

հանդես է բերել առաջադիմական մոտեցումներ: 

Բարոյախոսական առումով ուշագրավ է Ք.ծ. հետո երկրորդ դարի 

նշանավոր կայսր Մարկոս Ավրելիոսի թղթերի հայերեն թարգմանությունը 

և հրապարակումը, որոնցում ի թիվս այլևայլ թեմաների ուշագրավ էջեր 

                                                           

4 Այս խնդիրներին անդրադարձ կա Ռուզան Դոլուխանյանի երկու 

մենագրություններում՝ 

ա)Մանկավարժական և բարոյախոսական դասերը «Բազմավէպում» (1843-1863թթ), 

Երևան, «Լուսակն», 2015, 82 էջ: 

բ) Մանկավարժական, բարոյախոսական և հայրենասիրական դասերը 

«Բազմավէպում» (1866-1885թթ), Գիրք երկրորդ, Երևան, «Լուսակն», 2017, 86 էջ: 
5 Տե՛ս Afanassiéva A.L., Blagodatova R. A., Joutchkova K.K., Hommes illustres de la France, 

Ленинград, 1979, с.125. 
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կան կանանց կրթության, դաստիարակության, ընտանիքում ունեցած դերի 

և ամուսնության մասին: 

Մարկոս Ավրելիոսի պահանջների մեջ ուշագրավ է այն պահանջը, 

որն այսօր էլ կա և, ցավոք, երբեմն ճակատագրական է: Դա օժիտի խնդիրն 

է: Կայսրը կտրականապես մերժում է օժիտի իրողությունը՝ այդ համարելով 

կնոջ համար նվաստացուցիչ: Իմաստուն կայսեր կարծիքով ապագա 

ընտանիքի համար,  առաջնահերթը կնոջ բարոյական հատկանիշներն են, և 

դա ամենակարևոր հիմքն է ամուր ընտանիք ունենալու: Ակամայից հիշում 

ես համաշխարհային դասական գրականության այն գործերը, որոնցում 

օժիտի պատճառով խեղվում են աղջիկների ճակատագրերը: Բավական է 

թվարկել ռուս գրող Ա.Օստրովսկու «Անօժիտը» և Գ.Սունդուկյանի «Պեպոն»: 

Գ.Սունդուկյանը 1909 թվականին Թիֆլիսում ֆրանսիացի հայագետ 

Ֆրեդերիկ Մակլերին խոստովանում է. «Ես անում եմ ամեն ինչ օգնելու 

ամուսնության մեջ դժբախտ կանանց»6: 

Չնայած Մարկոս Ավրելիոսը հեթանոս կայսր է, սակայն նրա 

մարդասիրական մտքերը համահունչ են քրիստոնեական 

վարդապետությանը: Նա գրում է. «Մարմնից ենք ծնվել, մարմնի մեջ ենք 

ապրում, մարմնով ենք մեռնում, բայց դեռ մարմիններս չմեռած՝ բարի 

կյանքը կորցնում ենք»7: 

«Բազմավէպի» 1896 թվականի տարբեր համարներում առկա է 

«Սկզբունք դաստիարակութեան» վերտառությամբ բաժինը, որում 

հավաքված են տարբեր ժամանակների և տարբեր ազգերի մտածողների 

ասույթները դաստիարակության մասին: Դրանցում ուշագրավ բանա-

ձևումներ կան նաև կանանց դաստիարակության մասին: Մոնտեսքյոն, 

օրինակ, հիշեցնում է, թե որքան արիասիրտ էին Սպարտայի կանայք, որոնք 

իրենց անվախ վարքագծով ավելի էին գոտեպնդում իրենց ամուսիններին: 

Ուրեմն կանանց անհրաժեշտ է դաստիարակել քաջալերության և վսեմա-

խոհության ոգով. «Օրիորդներին կրթեցեք համեստության և աշխատա-

սիրության և այնպես վարժեցրեք, որ իրենց փառասիրությունը գտնեն 

ընտանիքի լավագույն մայրեր լինելու մեջ: Եթե նրանք տանը ծույլ ու 

անգործ են, ապա նրանց ընտանեկան կյանքը անտանելի կլինի»8: 

Ֆենելոնն էլ մերժում է այն մտածողներին, որոնք դեմ են աղջիկներին 

ուսում տալուն: Նա հիշեցնում է, որ հենց կանայք են կործանում կամ 

                                                           

6 F: Macler, Rapport sur une mission scièntifique Arménie Russe  et en Arménie Turque 

(juillet-october 1909). Paris, 1911, p. 100. 
7 «Բազմավէպ», Վենետիկ, 1866, էջ 59 
8 «Բազմավէպ», հ. ԾԴ, Վենետիկ, 1896, էջ 129: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

55 

 

կանգնեցնում ընտանիքը, և ապացուցված է, որ կանանց հոռի դաստիա-

րակությունն ավելի վնաս է պատճառում, քան տղամարդկանցը9: 

Խիստ շահեկան է «Բազմավէպի» դիրքորոշումը աշակերտներին 

ազգային դաստիարակություն տալու խնդրում: 

1887 թվականի «Բազմավէպում» տպագրվում է մի հոդված 

«Սելճուքեանք եւ օսմանեանք» խորագրով, որը թարգմանություն է 

անգլերենից: Հոդվածը ներկայացնում է, որ թուրքերի բնօրրանը գտնվում է 

Չինաստանի հյուսիսային սահմանագլխին և Ալթայի լեռներում, ու V-VII 

դարերում Եվրոպայի ժողովուրդները նրանց մասին ոչինչ չգիտեին: 

Թուրքական ցեղերը Մոնղոլիայի անբեր լեռնադաշտերից սկսեցին շարժվել 

դեպի արևմուտք՝ տիրելու և հափշտակելու դիտավորություն ունենալով: 

Մահմեդականություն ընդունելուց հետո նրանք ավելի հզորացան և 

դյուրությամբ ամբողջովին գրավեցին Պարսկաստանը, Հայաստանը, 

Ասորեստանը, Փոքր Ասիայի մեծ մասը: Նրանց տիրապետության 

սահմանները արևելքում հասնում էին Չինաստանին, իսկ արևմուտքում՝ 

Միջերկրական ծովին10: 

 Կարծես զգալով հայերին սպասվող աղետները՝ 1895-1896 թթ. 

համիդյան ջարդերը, 1915-ին Արևմտահայաստանի հայերի բնաջնջումը, 

արցախահայության ազգային-ազատագրական մարտերը մեր օրերում, 

Մխիթարյան հայրերից Բարսեղ Սարգիսյանը «Բազմավէպի»  1881 և 1882 

թվականների տարբեր համարներում տպագրում է իր «Հայ ազգն եւ իւր առ 

մարդկութիւնն ըրած օգուտները» ուսումնասիրությունը, որը նորօրյա հայ 

ժողովրդի պատմության դասագրքի դեր է կատարում: Հայաստանի 

վաղնջական պատմությունը գիտնականը շարադրում է ըստ Մովսես 

Խորենացու, Հերոդոտոսի, Քսենոֆոնի, Դիոդորոս Սիկիլացու, Հին 

կտակարանի և այլ կարևոր աղբյուրների: Շատ նպատակային է 

հետազոտության բնաբանը, որ քաղված է Հին կտակարանի «Ժողովողից»11. 

                                   Ազգ գայ և ազգ երթայ և աշխարհս 

                                   (Հայաստան) յաւիտեան կայ12: 

Բ. Սարգիսյանի այս հետազոտությունն ավելի քան արդիական է, 

որովհետև Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պատմաբանները Մեծ Հայքի 

տարածքները վերագրում են իրենց: Այն դեպքում, երբ XIX դարում 

անգլերենից թարգմանված օտար գիտնականի հոդվածը ներկայացնում է, 

                                                           

9 Նույն տեղում: 
10 «Բազմավէպ», հ. ԽԵ, Վենետիկ, 1887, էջ 367: 
11 «Սերունդ է գնում, սերունդ է գալիս, բայց երկիրը մնում է հավերժ», «Ժողովող», 1,4: 
12 «Բազմավէպ», հ.ԼԹ, Վենետիկ, 1881,էջ 3: 
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թե թուրք-սելջուկները Մեծ Հայքի տարածքում հայտնվել են ընդամենը 

Ք.ծ.հ. XI դարի սկզբում: 

Բ.Սարգիսյանը հենվելով Քսենոփոնի «Անաբասիսի» մեջ հույների 

10.000 հոգուց բաղկացած հունական զորքի Հայաստանով նահանջելու 

փաստի վրա, հիշեցնում է, թե նրանք ինչ լիություն, բարեկեցություն ու 

հյուրընկալություն են տեսել Ք.ծ.ա. 401 թվականի Հայաստանում. «Գնում էր 

գյուղերում եղողների մոտ և ամենուրեք նրանց գտնում էր կերուխումի և 

ուրախության մեջ, և ոչ մի տեղ նրան բաց չթողեցին, մինչև ճաշ 

չմատուցեցին: Չկար մի տեղ, որ սեղանին միաժամանակ չդնեին գառան, 

ուլի, խոզի, հորթի և հավի միս, մեծ քանակությամբ ցորենի ու գարու հացի 

հետ»13: 

Խոսելով հին Հայաստանի քաղաքակրթության մասին՝ հեղինակը չի 

մոռանում Բյուզանդիայի պետության հզորացման խնդրում հայազգի 

կայսրերի ու կայսրուհիների կատարած դերը:Այս փաստերը ևս ըստ օտար 

աղբյուրների: 

«Բազմավէպը», ներկայացնում է, թե հայ ժողովրդի առաջընթացի, հայ 

պետականության վերականգման համար որքան կարևոր է դպրոցի դերը: 

Որպես օրինակ բերվում են գերմանական դպրոցները, որոնք տեղավորված 

են բարեկարգ շենքերում և այդպիսիք են անգամ հեռավոր գյուղերում: 

Ի՞նչ մեթոդներով դասավանդելու խնդիրը ևս շարունակ քննվում է 

«Բազմավէպի» համարներում: 

Հայ դպրոցի ուսուցչի գերխնդիրը պետք է լինի աշակերտին ազգային 

ոգով դաստիարակելը, որը բնավ չի հակասում համընդհանուր մարդա-

սիրությանը: «Բազմավէպը» ուղղակի պահանջում է. «Ազգին յատուկ 

կրթութիւն տուողն պէտք է ազգային ըլլայ»14: 

Այս խնդրում «Բազմավէպը» ձայնակցում է Խաչատուր Աբովյանի 

հրամայական պահանջին. իմանալ շատ լեզուներ, սակայն երբեք չմոռանալ, 

այլ ամուր պահել ազգային լեզուն ու հավատը: 

1890 թվականի հունվար և փետրվար ամսվա համարներում դարձյալ 

Բարսեղ Սարգիսյանն անդրադառնում է հայ ժողովրդի պատմությունը 

կրթության կարևոր բաղադրիչ դարձնելու խնդրին: Նրա ծավալուն 

հոդվածները խորագրված են. «Անցյալ պատմութեան կրթիչ ազդեցութիւնն 

եւ նորա ուսումնասիրութեան անհրաժեշտ միջոցներն»15: 

                                                           

13 Քսենոփոն, Անաբասիս, Թարգմանությունը Սիմոն Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970, 

էջ 98: 
14 «Բազմավէպ», թիվ 3, Վենետիկ, 1849, էջ 33: 
15 «Բազմավէպ», հ. ԽԸ, Վենետիկ, 1890, էջ 3: 
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Հոդվածագիրը պահանջում է. «Անցյալը պետք է ուսումնասիրել. 

պատմական կյանքի ուսումնասիրությունը կրթիչ ազդեցություն ունի»16: 

Հոդվածագիրը հիշեցնում է անգլիացի մեծ բանաստեղծ լորդ Բայրոնի 

հիացական կարծիքը հայերի պատմական անցյալի վերաբերյալ: 

«Բազմավէպի» տարբեր համարներում հանգամանալի հոդվածներ 

կան երեխայի կրոնական դաստիարակության վերաբերյալ: Քրիստո-

նեական կրոնը դիտվում է որպես դաստիարակության առանցք, և եթե որևէ 

ազգ հեռանում է Ավետարանի վարդապետությունից, ապա ազգային 

առաջընթացի փոխարեն գնում է դեպի անկում17: 

Հետաքրքիր է, որ բացատրվում է, թե խոր անցյալում կրոնը, քաղաքա-

կանությունը խիստ շաղկապված էին: Ազգերի առաջին դաստիարակները 

դարձան օրենսդիր քրմապետները: Որփեոսը՝ հույների, Էրմետիոսը՝ 

եգիպտացիների, Զրվանը՝ պարսիկների, Նուման՝ հռոմեացիների 

դաստիարակներն էին18: 

Հանդեսը շատ է կարևորում մոր դերը աղջկա դաստիարակության և 

հորը՝ տղայի դաստիարակության գործում. «Մայրն - ահա առաջին և 

կարևորագույն դաստիարակն»19: 

«Բազմավէպը» մարդկային հասարակության առաջընթացը տեսնում 

է ճիշտ դաստիարակության մեջ, որովհետև «Առանց լավ դաստիարա-

կության գիտնականն ուրիշ բան չէ, քան մի իմաստակ, փիլիսոփան մի 

շինական, զինվորը մի անբան»20: 

 

Աելիտա Դոլուխանյան                                                                                                      

Մանկավարժական ու բարոյախոսական խնդիրները «Բազմավէպում» 

(1843-1900թթ.) 
Ամփոփում 

«Բազմավէպի» առաջին համարը լույս տեսավ Վենետիկում 1843-ին: 

Մխիթարյան միաբանության անդամների համար օրենքի ուժ էին ստացել 

այն պատվիրանները, որոնք նրանց էր ավանդել մեծ հայրենասեր, 

մարդասեր, գիտնական, մանկավարժ, հոգևոր գործիչ Մխիթար 

Սեբաստացին: Այդ իսկ պատճառով կես դարից ավելի արդեն 

հրատարակվող «Բազմավէպը» առանձին բաժիններ ունի նվիրված կրթու-

                                                           

16 Նույն տեղում, էջ 5: 
17 «Բազմավէպ», հ. ԾԴ, Վենետիկ, 1896, էջ 369:  
18 «Բազմավէպ», հ.ԾԵ, Վենետիկ, 1897, էջ 489:  
19 «Բազմավէպ», հ.ԾԳ, Վենետիկ, 1895, էջ 216: 
20 «Բազմավէպ», հ. ԾԴ, էջ 68: 
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թյանը, դաստիարակությանն ու բարոյականությանը: Այդ կատեգորիաների 

սևեռնամիտ գաղափարը մարդուն միշտ աստվածային տասը 

պատվիրանների մեջ տեսնելն էր: Սա ոչ միայն «Բազմավէպի» որդեգրած 

ուղղվածությունն էր, այլև մարդկության քաղաքակրթության ժամանակ-

ներից եկող գերխնդիր: 

Հետաքրքիր է, որ բացատրվում է, թե խոր անցյալում կրոնը, 

քաղաքականությունը խիստ շաղկապված էին: 

«Բազմավէպը» մարդկային հասարակության առաջընթացը տեսնում 

է ճիշտ դաստիարակության մեջ, որովհետև «Առանց լավ դաստիարա-

կության գիտնականն ուրիշ բան չէ, քան մի իմաստակ, փիլիսոփան մի 

շինական, զինվորը մի անբան»: 

 

 

 

Аэлита  Долуханян  

Педагогические и нравоучительные вопросы в журнале «Базмавеп» 

 (1843-1900 гг.) 

Резюме  

 Первый номер «Базмавепа» вышел в Венеции в 1843 г. Для членов 

Конгрегации Мхитаристов те заветы, которые им оставил  великий патриот, 

гуманист, ученый, педагог и духовный  деятель Мхитар Себастаци имели 

силу закона. Именно по этой причине издающйся более полувека «Базмавеп» 

имеет отдельные разделы, посвященные образованию, воспитанию и 

нравственности. Постоянная идея этих категорий всегда была в том, чтобы 

видеть человека в пределах десяти заповедей Господа. Это не только 

ориентация, избранная «Базмавепом», но и сверхзадача, идущая из покон 

веков человеческой цивилизации.   

 Интересно отметить, что в одной статье объясняется тот факт, что в 

прошлом религия и цивилизация были тесно связаны.  

 «Базмавеп» видит прогресс человеческого общества в правильном 

воспитании, поскольку «Без хорошего воспитания ученый не более, чем 

софист, философ не более, чем батрак, а солдат не более, чем бездельник».   

 

 

 

 

 

 

                      



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

59 

 

         Aelita  Dolukhanyan 

Pedagogical and moralissues in the journal «Bazmavep» (1843-1900) 

Summary 

The first issue of «Bazmavep» was released in Venice in 1843. For the 

members of the Congregation of Mkhitarists, the precepts left by the great patriot, 

humanist, scholar, teacher and spiritual figure Mkhitar Sebastatsi had the force of 

law. It is for this reason that «Bazmavep», being published for more than half a 

century, had separate sections on education, upbringing and morality. The 

constant idea of these categories has always been to see the human being within 

the ten commandments of the Lord. This is not only the orientation chosen by 

«Bazmavep», but also the most important task coming from the depths of human 

civilization. 

It is interesting to note that in one of the articles the fact is explained that 

in the past religion and civilization were closely related. 

«Bazmavep» sees the progress of human society in proper upbringing, 

because «Without a good education, a scientistt is nothing but a sophist, a 

philosopher is nothing but a laborer, and a soldier is nothing but an idler.» 
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«ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-ԻՑ՝ «ԺԱՄԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ»  

(ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՆ) 

 

            Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Արմեն Մարտիրոսյան, 

պոետիկա, աշխարհայացք, երգային, պոլիֆոնիզմ, լեզու, ժամանակ, 

մշակույթ, գիրք, ժամերգություն: 

Ключевые слова и выражения: Армен Мартиросян, поэтика, точка 

зрения, мелодика, полифония, язык, время, культура, книга, богослужение. 

Key words and expressions: Armen Martirosyan, poetics, viewpoint, 

melodic, polyphony, language, time, culture, book, worship. 

 

      Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական ժառանգությունը մեծ չէ, 

թեև պոետիկայի և աշխարհայացքի ինքնատիպության և ձևավորման 

ներքին միասնության շնորհիվ տրվում է դժվարահաճֈ Պատճառը ոչ թե 

բանաստեղծի ոճի եզակիությունն է արդի հայ պոեզիայում, որ արտա-

հայտվում է բանաստեղծի անցած ճանապարհի, պոետիկայի և աշխար-

հայացքի ներքին բարդացումների և ամբողջացման քննության պրոցեսում, 

այլ ներքին այնպիսի համակարգվածությունը, որն իր ելակետն ունի և 

սահմանում է այն բանաստեղծըֈ Իսկ Արմեն Մարտիրոսյանը 60-ականների 

գրական որոնումների առանցքում անհատականության իր կնիքն ունի, որ, 

որքան տարբեր է գրական ընկալումների և աշխարհայեցության առումով, 

նույնքանով կրում է գրական շարժման պատասխանատվությունը, որն ի 

հայտ է գալիս գրապատմական քննության առանցքումֈ Ուստի հարցա-

դրումը տանելով այս ուղղությամբ, հավելենք, որ Մարտիրոսյանի պոեզիան 

60-ականների որոնումների ընդհանուր համակարգում ոչ միայն իր 

հետագիծն ունի, որ ինքնին կարևոր է, այլ իր հարցադրումները, զարգա-

ցումը և աստիճանակարգությունը, որը հնարավոր է վերլուծել 

գրապատմական ամբողջության քննության պարագայում, այսինքն՝ զուտ 

պատմականության տեսանկյունից ընդլայնելով հարցադրումըֈ           

 Հիմնայինը, հետևաբար, Մարտիրոսյանի աշխարհընկալման 

դեպրեսիվ ընթացքի աստիճանակարգության հարցն է, որ ժխտման 

նախահիմքում պոեզիայի բնույթի, լինելու և ժամանակի խնդիրն է 

վերլուծումֈ Եվ թեև Արմեն Մարտիրոսյանը պոեզիայի ընկալման իր 
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հայեցությունը արտահայտում է իր պոեզիայում և նախորդ դարի գրական 

բանավեճերին թվում է անմասնակից, բայց ավելի ուշ, կարելի է ասել, 

հասունացման նախաշեմին, հրապարակում է «Գրողը և ժամանակը» 

հոդվածը (1991), որ, ինչպես ինքն է հավելում, ավելի ճիշտ՝ վերնագրում՝ 

«միայնակ պահի խոստովանություն է» նաևֈ Մարտիրոսյանն ուստի 

խոստովանանքային շեշտով, վերլուծելով նախորդ դարի պոեզիայի անցած 

ճանապարհը, ասում է. «Իմ խորին համոզմամբ Եղիշե Չարենցից հետո մեր 

գրականությունը գրեթե ոչ մի զարգացում չի ապրել, եթե չհաշվենք 

Հավհաննես Շիրազին և Պարույր Սևակին»1ֈ 

      Պարադոքսայինը թերևս այն չէ, որ սա Մարտիրոսյանը ասում է 

«խորին համոզմունքով», բայց և նշում է՝ «թվում է», «գրեթե»… չմոռանալով 

Շիրազին և Սևակինֈ Կարելի է ասել, բանաստեղծը, եթե նույնիսկ պահի 

խոստովանություն է սա անվանում, այնուամենայնիվ, այն ընկալելի է 

որպես գրապատմական պրոցեսի առանձնահատկությունֈ Ահա ինչու 

Մարտիրոսյանի պնդումը հիմնային խարիսխ է գծում, որ չի կարելի ասել, 

թե ստուգված չէ բանաստեղծի անցած ճանապարհի փորձով և աշխարհ-

ընկալմամբֈ Հետևաբար, այս հարցադրումից է ծագում առհասարակ 

պոեզիայի լինելու և ժամանակի խնդիրը, որ Արմեն Մարտիրոսյանի 

բանաստեղծության հիմնախարիսխն է, որի քննությունը որքան էլ 

դեպրեսիվ նախահիմք ունի, այնուամենայնիվ, ներքին հասունացման 

ընթացքի իր աստիճանակարգումն ու փուլերը նաև, որ արդի հայ 

պոեզիայում իր բացատրությունը ունի, հարցի պատմականության իր 

տեսանկյունըֈ Ուրեմն, որպեսզի մեկնաբանությունը լինի ամբողջական, 

Մարտիրոսյանի պոեզիայի ընդհանուր համակարգից էլ պետք է ածանցվի 

այս հարցադրումըֈ 

     Արմեն Մարտիրոսյանն ինքն էլ կռահում էր, որ, որքան խորն է 

հակասությունը պոեզիայի և ժամանակի միջև, այնքան մեծ է տարա-

ծությունը թռիչքի և անդունդի միջևֈ Ուստի, ավելի ուշ, ներաշխարհի 

լռության մի պահի, ինքն էլ ասում է՝ «գիրս խոշոր եղավ, սխալներով լեցուն, 

// վրան անձրև թափվեց ծակ երդիկից, // գիրս եղծեց»2ֈ Բայց բանաստեղծը 

չի զղջում, նրա ճանապարհին կարկուտ է տեղացել, շանթել է կայծակը, 

փորձառությամբ իմաստնացել է նա, մնացել ծերունի-երեխա՝ մարմնով 

խորշակ, հոգին՝ անսայթաք, և շուրջը՝ աջ ու ահյակ, վերքեր անբուժելի, 

                                                           

1 Արմեն Մարտիրոսյան, Ներկայում հանգրվանող անցյալ, Երևան, 2010, էջ 84ֈ 
2 Արմեն Մարտիրոսյան, Ժամերգություն, Երևան, 2001, «Նոր դար», էջ  260 

(այնուհետև այս գրքից մեջբերումներ անելիս կնշենք տեքստում էջահամարը): 
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ներսը՝ փլվածք, մոռացության մոխիր, որ՝ թե դիպչես, կրակե բոցեր կելնի 

ավերակից, կրակե լեզվակներ սիրո, մեղքի և քավությանֈ         

Ուրեմն, միակ արդարացումը, որ հիմնավորում է ժխտումը, բանաս-

տեղծի և բանաստեղծության ճանապարհի միասնության ըմբռնումն է, որ, 

Արմենի կարծիքով, տրված է ընտրյալներին, թեև կանչված են բազումներըֈ 

Պոեզիան, ահա ինչու, Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ, «աստծո 

ընտրյալն է», որ «մարդկային իմացության վերին ոլորտում է» և «երկնային 

արքայություն է կոչվում»3ֈ Այնտեղ, այդ դրախտում ոտք դնողը, ինչպես 

ասում է, «զուտ ոգեղենիկ է լինելու», ազատված մարմնական կշռից ու 

ցանկությունից, թե չէ նրա ծանրումեծ, ցեխակոլոլ ոտնահետքերը կդաջվեն 

«անսահման մաքուր անդաստանում», երկրային ուխտը, մեղքերի 

առատության լեռը կտեղափոխեն այնտեղ, կսրբապղծեն և կտրորեն այն՝ 

նմանեցնելով «երևանյան զբոսայգիների ծանոթ պատկերին»4:  

      Արմեն Մարտիրոսյանը, այսպիսով, պոեզիան ընկալում է իբրև 

մշակույթի ոլորտ, իսկ բանաստեղծին՝ հոգևոր ընտրյալ, որ վկայում է ինքը 

իրեն և ժամանակըֈ Բայց, քանի որ աղարտված է պոեզիայի դրախտը, որ 

դար ու դարեր մեր ժողովրդի կյանքում մաքրագործող առաքելություն 

ուներ, մահամերձ հիվանդ է այժմ և մրսում է «կեղծ քրմերի և քրմապետերի 

հագուստ-կապուստով անարգել ներսուդուրս անողների ներկայությունից»5, 

որոնք նման են ամռան տապին ցրտի պես ներխուժող խորշակիֈ Այդ 

գայթակղությունն իրեն տրված չէ սակայն, որովհետև, եթե անգամ 

անցաթուղթ չեն հարցնում, ապա իր ներսում ապրող դողէրոցքը, որ մի 

մանուկ է, արարող աստված, թույլ չեն տալիս, որ բանաստեղծության 

ինքնամաքրման հավատը փշրվի իր մեջ, զրկվի ստեղծագործելու 

երանությունից, որն իր ապրելու եղանակն է, իր էությունըֈ Պոեզիան, 

ուստի, ապրեցնող առասպել է, բանաստեղծի էությունը և, Մարտիրոսյանի 

կարծիքով, «բանաստեղծական տողը և պատկերը ծնունդ են առնում այն 

պահին, երբ «երեխան կամ մանկության վերհուշն է իր մեջ արթնանում» և 

բանաստեղծը «ակամա դառնում է իր միջի երեխայի հպատակը»6ֈ Բայց 

Մարտիրոսյանը հավատում է նաև, որ կան մարդիկ, որոնք «հրաշալի 

բանաստեղծություն են արարում իրենց մեջ բուն դրած սատանայի 

հորդորով», սակայն դեռ ոչ ոք չի ճշգրտել, «թե միևնույն հոգում ո՞ր 
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ակունքներից են սկիզբ առնում երեխան, և որից՝ սատանան»7ֈ Անջրպետը 

նրանց միջև անհայտ է, չկա թերևս սահմանագիծ, ինչպես որ չկա 

երևակայության օվկիանում լող տվող երեխայի տառապանքի ու 

փորձության փոթորիկներին տրվող սատանայի միջևֈ Բանաստեղծի 

բառերն էլ, ուստի, չունեն բառարանային նեղ իմաստ, այլ «ամենից առաջ 

գույն են, լույս են, հավատ են, սեր են, մկրտություն», որոնցից ճգնակյացի 

նման բանաստեղծը սնվում է ամեն օր, ամեն ակնթարթ, ապրում բառի 

պարգևած խնկահոտով, գույնով և շարժմամբֈ Բառի  այսպիսի 

վերապրումը, որ Արմեն Մարտիրոսյանի պոետիկայի նախահիմքն է, 

ենթադրում է պատկերի և բառի իմաստի ներքին այնպիսի շարժում, որի 

շրջապտույտը, բառի նախահիմքին հանգելով, ձայնի և իմաստի ներքին 

բազմաձայնության կապով, արտահայտում է պոեզիան, ավելի ճիշտ՝ 

պոեզիայի նախնականության առասպելը, որի «սկզբի մեջ վախճանն է, և 

վախճանի մեջ սկիզբը»8ֈ Ուրեմն եզրահանգում է բանաստեղծը, եթե 

«Սկիզբը բանն է, և բանն էր Սկիզբն ամենայնի», ապա «բանը ոչ միայն 

ամենայնի նախաշեմն է, այլ Շարունակությունը և վախճանը» 9ֈ 

      Ինչպե՞ս ընկալել սաֈ 

      Նախ՝ գրապատմական առումով հարցադրումը ընկալելի է իբրև 

«պոեզիայի իրականության» քննության արտահայտությունֈ Արմեն 

Մարտիրոսյանը թերևս պատահաբար չէր խոսում Շիրազի և Սևակի 

պոեզիայի մշակութային նշանակության մասին հետչարենցյան շրջանում: 

Առաջինը  պոեզիայի նախնականության, հոգևոր նախասկզբի ներդաշնա-

կության որոնման, երկրորդը՝ հանուն և ընդդեմ ռեալիզմի նախահիմքերի 

քննության տեսանկյունից, որ նախորդ դարակեսից հետո մեր պոեզիան 

դուրս է բերում ճգնաժամիցֈ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ իր պոետական 

որոնումներով հետսևակյան շրջանի հայ պոեզիայում բառի ամբողջա-

կանությունը որոնում է մետաֆիզիկական շրջման, զուտ բառի արարչական 

իմաստին հանգելու, բառի պատկերային միասնությանը դավանելու 

տեսանկյունից, ուր հնարավոր է պոեզիան՝ ինչպես հնարավոր է լինելու և 

գոյության գաղափարըֈ Ուստի, եթե բառը արտաքին աշխարհի հայելին է, 

կրում է ժամանակի բեռը և բանաստեղծի ապրումի փորձառությունըֈ Իսկ 

եթե «բառը նախնական է ու համասփյուռ» (ինչպես ասում է բանաստեղծը), 

ուրեմն՝ «սեր է ավետաբեր», «ճակատագիր է ի վերուստ տրված», կույս 

առավոտի ցողով օծված, որ «լող է տալիս հավատքի գետում» և «հարս է 
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Քրիստոսի, որի մեղեդին է որսում բանաստեղծը, ներդաշնակության ձայնը 

նրա, որ «երգեր  ձեռամբ» («Հոսում է գետը»)ֈ 

      Այսպիսով, Մարտիրոսյանի պոեզիան երգային է, որոնում է բառի 

մեղեդինֈ Եվ այդքանով բառի նախնական իմաստի, գոյի անխաթարության 

իմաստն է փնտրում, որ «սկիզբն է ամենայնի», բայց և՝ վախճանն է և 

շարունակությունը մի այլ աշխարհի, որ միայն պոեզիան է մեկնաբանումֈ 

Ուստի պատահական չէ հակադրումը Սևակի պոեզիայի թելադրական 

ոգուն և ճանապարհը՝ մերձենալու հեղինակի պոեզիայում արտահայտվող 

«ոգեղենացած ասքի» գաղափարինֈ Հետևաբար, պոեզիայի անդաստան 

ներխուժած քրմերին մերժող Արմեն Մարտիրոսյանը խռովարար է, որ 

դեպրեսիվ հայեցություն ունի, իսկ երգի մեղեդին վերապրող բանաստեղծը, 

ինքն իրեն, աշխարհը և ժամանակը քննող, ժամանակների հանգույցը 

շաղկապողն է, որ անցյալը, ներկան՝ երկուսն էլ ներկա, տեսնում է «ապագա 

ժամանակում» (Էլիոթ)ֈ Ինչպե՞ս և ինչու՞ֈ 

      Արմեն Մարտիրոսյանի գրական մուտքը նախորդ դարի 60-

ականներին ինչ-որ իմաստով շաղկապված է սերնդի որոնումներինֈ Բայց 

նրա ճանապարհը երկարատև ընթացք է, որ անցնում է բանավեճերի ալիքի 

միջով թե՛ 60-ականների վերջին, թե՛ 70-80-ականներինֈ Առաջին 

ժողովածուն՝ «Բանաստեղծությունների» ստվար գրքույկն է 1973-ին (թեև 

բանաստեղծը որպես առաջին գիրք հիշատակում է 1967-ին «Հայաստան» 

հրատարակության կողմից չհրատարակված «Խոնավ հեքիաթներ են իմ 

աչքերը» սևակազմ գրքույկը, որ գրախոսել էր Համո Սահյանը, բայց տասը 

տարի քաշքշուկից հետո հանգրվանել բանաստեղծի տան գրադարակում)ֈ 

Այնուհետև հաջորդում են «Թռչուններ» (1978), «Մեր սիրո երկիրը» (1983), 

«Շարակնոց» (1997) ժողովածուները, ինչպես նաև մանկական բանաս-

տեղծությունների շարքերը՝ «Սկյուռիկ թագավորը» (1976), «Հեքիաթասաց 

սունկը» (1986)ֈ Բայց ամենակարևորը, իհարկե, Արմեն Մարտիրոսյանի 

«Ժամերգություն» (2001), «Սիրո շղթա» (2003) և «Ներաշխարհի լռությունը» 

(2008) ընտրանիներն են, ուր բանաստեղծի հոգու բեկորները մեկտեղվում, 

ամբողջանում է բանաստեղծի աշխարհըֈ Հարցազրույցներից մեկում ահա 

ինչու Մարտիրոսյանն ասում է, թե «գրողներն իրենց ամբողջ կյանքում 

գրում են միայն մեկ ստեղծագործություն, մյուսները դրա հաջողված կամ 

անհաջող տարբերակներն են»10ֈ Գուցե «Ժամերգությունը» ճիշտ է բնորոշում 

Մարտիրոսյանի բանաստեղծության հայեցությունը, որը բանաստեղծի սիրո 

հանգրվանն է, անվերջությունը երազող «սիրո շղթան», ներաշխարհի 

մեղեդին և լռությունը, որի քննությունը բանաստեղծի աշխարհի շրջագիծն է 
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գծումֈ Նրանում, ինչպես բանաստեղծն է ասում, ինքն իրենից օտարվող 

բանաստեղծի ուղին է, որ ժողովածուից ժողովածու հրաժեշտի և նորի 

մտահաղացման տարբերությունն է երևան հանում, մոտեցման նոր 

եղանակներ հայտնաբերում, որ տեսիլների նման են իրեն այցելել11ֈ Բայց 

ամենակարևորը թերևս բանաստեղծի ինքնության ընկալման մեկ այլ 

պնդման մեջ էֈ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, թե բանաստեղծական 

մուտքից մինչև այժմ չի փոխվել, ոչ մի անգամ չի դավաճանել իր 

հավատամքին, ուստի բանաստեղծական շարքերը թվագրված չեն, որպեսզի 

«վաղեմության շղարշն իսպառ չբացակայի», «չընդհատվի «պոեզիայի 

ամբողջական ժամերգությունը»12ֈ Հետևաբար, կարելի է ասել, 

«Ժամերգությունը» Արմեն Մարտիրոսյանի քառասնամյա պոետական 

որոնումների հանգրվանն է, որ պոեզիայի փոխանունը լինելուց բացի, 

սահմանում է պոեզիան առհասարակ, որ բանաստեղծի համար հիմնային է 

և ունի գեղագիտական իր հայեցությունըֈ Ո՞րն է սակայն սկիզբն ամենայնի, 

որից սկսվում և ձևավորվում է Արմեն Մարտիրոսյանի պոեզիան, որի 

վախճանը ժամերգության, շարունակությունը՝ նրա մեղեդու մեջ է, որ 

ծավալվում է դեպի ժամանակի հորիզոնըֈ 

      Վահե Օշականը «Հայաստանի երիտասարդ բանաստեղծները» 

հոդվածաշարում (1986), մեկնաբանելով Արմեն Մարտիրոսյանի պոեզիայի 

արդիականությունը, անդրադառնալով բանաստեղծի «Բանաստեղծություն-

ները» և «Թռչունները» ժողովածուներին, ասում է, թե բանաստեղծի մտքի 

«կեդրոնացումին առանցքը իմացական և համամարդկային տագնապի մը 

անձկութեանը արմատացած է և որուն հայելիին մէջեն անիկա կ‟ապրի 

աշխարհի ու իր ներկայութիւնը»13ֈ Հետևաբար բանաստեղծի տագնապը 

ժամանակի, ապա և՝ հոգևոր ճգնաժամի արտահայտություն է, որ «մեր 

օրերում,- ինչպես հավելում է Վահե Օշականը, - Ժամանակի և Լեզուի 

խնդիրն է, որմէ կը բխի Գիտակցութեան ու Տարածութեան խնդիրը»14ֈ 

     Արմեն Մարտիրոսյանը, ավելի ուշ, «Լաստանավի ճանապարհը» 

հոդվածում, արձագանքելով Վ. Օշականին, ասում է. «դեռ ոչ ոք այդպիսի 

խորք ու տարածքով չէր մեկնաբանել իմ ստեղծագործությունը»15ֈ 

Նշանակում է քննադատի խոսքի ազդեցությունը ինչ-որ խմբագրումներ է 

հավելում Արմեն Մարտիրոսյանի ընթացքի և որոնումների ճանապարհին, 

                                                           

11  Նույնը, էջ 194ֈ 
12  Նույնը, էջ 189: 
13 «Բագին», Պեյրութ, 1980, թ. 6, էջ 55 
14 Նույնը, էջ 55 
15 Արմեն Մարտիրոսյան, Ներկայում հանգրվանող անցյալ, Երևան, 2010, եջ 65 
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որը նաև գրական փոխազդեցության, նորի որոնման երկխոսություն է, 

ինչին հակված էր նաև Վահե Օշականը սփյուռքահայ արդի գրական 

պրոցեսում, որի հիմնական ջանքը միօրինակ ավանդականության, այսպես 

կոչված հայկական ռոմանիզմի հաղթահարումն էր, որի «ծունկին նստած՝ 

մտիկ կընե հեքիաթներուն, մինչև որ քունը գայ»16 քննադատի և 

բանաստեղծիֈ Ահա ինչու Օշականը, ընդգծելով Մարտիրոսյանի մտքի 

արդիականությունը, որը սերնդակից է Հ. Էդոյանին և Արտ. 

Հարությունյանին, նշում է, որ նրանք մտքի նույն տագնապն են վերապրում, 

որը նախ՝ լեզվի ճգնաժամ է, ուրեմն և՝ մշակույթիֈ Բայց Մարտիրոսյանի 

պոեզիայում ճգնաժամի, ուրեմն և՝ ժխտման տեսանկյունը այնպես 

համընդգրկուն չէ և չունի մտքի փիլիսոփայական ձևակերպում դեռևս, 

որովհետև «չունի խառնվածքի հասունութիւնը», «չունի մանավանդ ճաշակը 

և մտային պաշարը և մշակութային շփումներու կարիքը», բայց 

կարողանում է խուսափել կրկնություններից, տպավորելու դյուրին ձևերից, 

մանավանդ «բոզացած թեմաներ»-ից17ֈ 

     Ինչ-ինչ, բայց Արմեն Մարտիրոսյանի պոեզիայի առանձնա-

հատկություններից հիմնայինը, որ հնարավոր չէր չնկատել նախորդ դարի 

70-ականներին, բառի եղանակավորումն էր. բանաստեղծն ունկնդրում էր 

բառի մեղեդին, որ իմացական, խոհական տարերքի արտահայտություն չէ, 

այլ ապրումի, բառի ձայնային ելևէջների արթնացումֈ Վահե Օշականի 

քննադատության սլաքը ուղղված է հենց սրա դեմ և, մեկնաբանելով 

Մարտիրոսյանի «Հայաստան» բանաստեղծությունը, որով սկսվում է 

առաջին՝ «Բանաստեղծություններ» (1973) ժողովածուն, անվանում է այն 

«մեծ վրիպակ», «տափակութեան գլուխ-գործոց», որ «10 տարեկան 

աշակերտ մը պիտի ուզէր ստորագրել»18ֈ Իհարկե, խոսքը վերաբերում է 

պոեզիայի նախաշեմին հայտնված բանաստեղծին դեռևս, ում համար 

հայրենիքին նվիրված ռոմանտիկ պաթոսը  հնչեղ բառերի և պատկերների 

շարան է դեռևս և հարց է, առանց այստիպի բանաստեղծության ընդգրկման 

կհրատարակվե՞ր Մարտիրոսյանի գիրքըֈ Օշականը այդպիսի 

հարցադրումը գուցե կրավորական միտում կհամարերֈ Այնուամենայնիվ, 

ժամանակի գործոնը, կարծում եմ, իր դերակատարությունն ունի այս 

պարագայում, բայց քննադատությունն էլ ՝ հիմնավոր առարկություն թերևսֈ 

Արմեն Մարտիրոսյանի «Հայաստան» բանաստեղծությունն ահա ինչու 

ստեղծագործության առաջին շրջանում՝ 70-ականներին, հնչում է այսպես. 

                                                           

16 «Բագին», Պեյրութ, 1980, թ. 6, էջ 55 
17 Նույնը, էջ 55ֈ 
18 Նույնը, էջ 55ֈ 
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                          Այս աշխարհի մեջ դու իմ աշխարհը,  

                          Այս աշխարհի մեջ՝ իմ հայրենիքը, 

                          Առաստաղդ՝ լույս,  

                          Եվ հատակդ՝ լույս, 

                          Եվ պատկերիդ մեջ՝ 

                          Ճառագայթներ կան 

                          Լույսի՜, 

                          Լույսի՜, 

                          Լույսի19ֈ 

         Անշուշտ, ծանոթ հնչերանգ է, որ Արմեն Մարտիրոսյանի 

«Միջնադարի առավոտը» շարքում նույն վերնագրով բանաստեղծությունը 

փոխակերպվում է այսպես. 

                              Մագաղաթյա փոքրիկ ու խունացած մի թերթ, 

                              որի վրա հնում հիսուսներ են խաչվել, 

                              հիմա՝ իմ աչքերը20ֈ 

        Ուրեմն, առաջին բանաստեղծության մեջ հնչերանգը ծանոթ նեյնիմ է, 

երկրորդում՝ ճակատագրի ողբերգության միջով անցած մագաղաթյա մի 

թերթ, տագնապից կարկամած բանաստեղծի աչքեր, որ չընթերցված գրքի իր 

էջն է ընթերցելու՝ վերապրելու հայրենիքի ճակատագիրը, որ բանաստեղ-

ծության ճակատագիրն է նաևֈ Ուստի ասենք, որ Արմեն Մարտիրոսյանի 

բանաստեղծության առաջին շրջանում, մասնավորապես «Բանաստեղ-

ծություններ» և «Թռչուններ» ժողովածուներում, թեև ներքին հասունացումը 

ժողովածուից ժողովածու առկա է, բայց, ինչպես Օշականն է ասում՝ «ոչ մեկ 

վայրկեան իմացական ուժի մը գոյութիւնը, ուստի «այս ճապաղութիւնը կը 

վարակէ մեծ մասը մնացեալ քերթուածներուն»21ֈ Ապրված բառերի 

փոխարեն թերևս իշխում են պատկեր-սիմվոլները, ինչպիսիք՝ քաղաքում 

քայլող մարդը, թափառական, երգող գնչուն, մայրամուտի ճամփան և այլնֈ 

Բանաստեղծի կյանքի, ժամանակի և անցած ճանապարհի փորձառությունը, 

զգացմունքի աշխարհը չի փոխարինվում ձայնի և մեղեդուֈ Կան, իհարկե, 

նաև ազդեցություններ, բայց արդեն «Թռչուններ» ժողովածուում կյանքի և 

մահվան, բանաստեղծի անհուսության, հույսերի և երազների անկման, 

աբսուրդի և գոյության արձագանքները լսվում ենֈ Օշականը քաղելով այդ 

բանաստեղծությունները, նշելով նաև վերնագրերը՝ անվանում է դրանց 

«տանելի քերթվածներ», որոնք են՝ «Հեռվում, մշուշների միջով արթնանում 

                                                           

19 Արմեն Մարտիրոսյան, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1973, էջ 4ֈ 
20 Արմեն Մարտիրոսյան, Մեր սիրո երկիրը, Երևան, 1983, էջ 76 
21 Բագին, Պեյրութ, 1980, թ. 6, էջ 56ֈ 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

68 

 

են բառերը», «Թիթեռը գիտեր», «Հնձվորը», «Այնտեղ, ուր քարանում է լույսը», 

«Երևի ծնվում են», «Ապրած պահերը լուռ տրորվում են», և, իհարկե, 

«Ճախրող թռչունների թևերի տակ պահված» քերթվածը, որ, Օշականի 

կարծիքով «նախաբան մը լոկ կրնայ ըլլալ», բայց «թեման հազիվ 

ուրուագծուած՝ արդեն կը հատնի ներշնչումը»22ֈ 

        Հազիվ թե հնարավոր է այս դեպքում համաձայնել քննադատի հետֈ 

«Ճախրող թռչունները» բանաստեղծության նախապատմությունը ինքը՝ 

Արմեն Մարտիրոսյանն է նկարագրում ավելի ուշ, բացատրելով նաև 

բանաստեղծության ծնունդը, որ, Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ, «իր 

ապրած կյանքից պոկված տպավորությունների պատառիկներ են», որոնք 

«իրենք իրենց են արարվում տեսիլքների պատկերների, առանձին տողերի 

տեսքով»23ֈ Այդպիսի մի դիպվածքով էլ ծնվել է «Ճախրող թռչունները», երբ 

երեք այրեր՝ Հ. Էդոյանը, Տ. Մանսուրյանը և ինքը՝ բանաստեղծը, փողոցով 

անցնելիս տեսնում են գետնին ընկած անշնչացած թռչունին, որի թևերի 

տակ սարդոստայններ կայինֈ Բանաստեղծին թվում է՝ թևերի տակ հյուսված  

սարդոստայններն են թռչունի անկման պատճառը և սարդոստայնն է այն 

զսպաշապիկը, որ մահվան նման աներևույթ հյուսվել է թռչունի թևերի տակ՝ 

ինչպես խաչը իր թիկունքին, ճակատագրի վճիռը, որ, ինչպես 

բանաստեղծության տեսիլքը, ծնվում է բանաստեղծի շուրթին, հանձնվում 

թղթին. 

                                  Ճախրող թռչունների թևերի տակ պահված 

                                  սարդոստայններ կան. 

                                  Նրանք գործվել են՝ իրար մոտեցնելու 

                                  թռիչքի և մահվան ժամանակը (24)ֈ  

       Կյանքի և մահվան սահմանագիծը, որ բանաստեղծի երևակայության 

մեջ անտրոհելի է, Արմեն Մարտիրոսյանը «Ճախրող թռչուններ» բանաս-

տեղծության նախնական մտահաղացման մեջ, «Թռչուններ» ժողովածուում, 

նկարագրում է «թռչունների և մահվան գաղափարը» տողով, իսկ 

«Ժամերգություն» ընտրանիում խմբագրում՝ գրելով «թռիչքի և մահվան 

ժամանակը»ֈ Իհարկե, բյուրեղացումը ակնհայտ է, բանաստեղծական 

պատկերի թռիչքը՝ անկասելիֈ Ուստի հավելենք, որ Վահե Օշականը Արմեն 

Մարտիրոսյանի պոեզիայի վերլուծության այս մեկնակետից սկսած 

վրիպում էֈ Եվ չէր կարող անտիքերթվածի իր դավանությամբ, պոետիկայի 

և աշխարհայացքի իր հայեցությամբ չվրիպեր Օշականըֈ Ուստի «Ճախրող 

թռչունները» Մարտիրոսյանի «գրութեան նախաբանը» չէր կարող լինել, այլ 

                                                           

22 Նույնը, էջ 56ֈ 
23 Արմեն Մարտիրոսյան, Ներկայում հանգրվանող անցյալ, Երևան, 2010, էջ 85ֈ 
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նրա ստեղծագործության համապատկերի մասնիկըֈ Մեր կարծիքով, բուն 

նախաբանը, թերևս ասենք նաև՝ նախերգը և սկիզբը Մարտիրոսյանի 

պոեզիայում «Երկու կյանքերի հորիզոններում» բանաստեղծությունն է «Մեր 

սիրո երկիրը» շարքից (1980), որից սկսում է Մարտիրոսյանի պոեզիայի 

վերելքն և ամբողջացման երկրորդ շրջանը, որին դեռ կանդրադառնանքֈ  

 

(Շարունակելի) 

 

 

 

Սուրեն  Աբրահամյան 

«Բանաստեղծություններ»-ից՝ «Ժամերգություն» 

(Արմեն Մարտիրոսյանի պոեզիան) 

Ամփոփում 

 Հոդվածի հեղինակը քննարկում և վերլուծում է Արմեն 

Մարտիրոսյանի վերջին քառասուն տարվա անցած ուղին, ինչպես նաև 

գնահատում է բանաստեղծի ժառանգությունը գրական և պատմական 

գործընթացում: Վերլուծող հեղինակը մեկնաբանում է Արմեն 

Մարտիրոսյանի տեսակետի և բանաստեղծության զարգացման և 

պատմական գործընթացը, ուսումնասիրում է ստեղծագործության 

առանձին ժամանակաշրջանները, զարգացման փուլերը և գնահատում է 

այն: 

                                          

 

 

                                                                       Сурен Абраамян 

Поэзия Армена Мартиросяна 

Резюме 

Автор статьи обсуждает и анализирует путь последних сорока лет 

Армена Мартиросяна, а также ценит наследие поэта в литературном и 

историческом процессе. Анализирующий автор комментирует развитие и 

исторический процесс точки зрения и поэтики Армена Мартиросяна, 

рассматривает отдельные периоды, этапы развития произведения, а также 

оценивает его. 
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  Suren Abrahayan 

Armen Martirosyan‟s Poetry 

 Summary 

The author of the article discusses and analyzes the path of Armen 

Martirosyan‟s past forty years, also values the heritage of the poet in the literal and 

historical process. The analyzing author comments on the development and 

historical process of Armen Martirosyan‟s viewpoint and poetics, examines the 

separate stages, development phases of the piece, as well as values and assesses it. 
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ՆԱԻՐԱ   ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության  

ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող  

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

nairahambardzumyan@yahoo.com 

 

ՏԵՔՍՏ ԵՎ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ. 

ՊՈԵՏԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. իմաստաբանություն, 

պոետիկա, հաղորդագրություն, տեղեկատվություն, տարածաժամանակ, 

պատկեր, խորհրդանշան, ինտերտեքստ, դիմակ: 

Ключевые слова и выражения: семантика, поэтика, сообщение, 

информация, пространство и время, образ, символ, интертекст, маска. 

Key words and expressions: semantics, poetics, message, information, space 

and time, image, symbol, intertext, mask. 

 

Հեղինակային աշխարհ-պատկերը միավորող իմաստաստեղծ 

միջուկը գեղարվեստական երկի սյուժեին զուգընթաց կազմավորում է նաև 

հիշողությունը՝ որպես համակարգային և կառուցվածքաբանական 

ֆենոմեն, որը ընթերցողի կողմից մեկնաբանվում է հակադարձ հայացքի 

հատկանիշով՝ միաժամանակ ձևավորելով տեքստի փորձառական ու 

մտավոր շերտերը, իսկ տեքստի իմաստաբանական ու պոետիկական 

հարցերի մեկնությունը, դրանց փոխառնչությունների բացահայտումը 

թույլատրում է սահմանելու տեքստից արտածվող տեղեկատվության 

էությունը: Այս դեպքում՝ իրադարձական տեղեկատվությունը հաճախ 

վերածվում է կարճ հաղորդագրության, որը կարծիքի ու գնահատականի 

տիրույթներից այն կողմ ընկալվում է որպես գործառական դատողություն՝ 

լեզվահոգեբանության, մարդաբանության, փիլիսոփայության և գրականա-

գիտության փոխգործակցության տիրույթներում կանխորոշելով տեքստի 

մեկնության վերջնական արդյունքը և որպես իմաստի հայտնաբերում նկա-

տառելով ձևի և պարունակության էական ու համընդհանուր մեթոդա-

բանական միջուկը, որը համընկնում է հաղորդագրության, տեղեկա-

տվության, տարածաժամանակի և նշանակությունների տիրույթներին:  

Իրադարձական այսօրինակ տեղեկատվությունը մշտապես իրացվում 

է այն կրող օբյեկտի նշանակության, հաղորդագրությունների կամ 

իրադարձական այլ գործողությունների միջոցով, որոնք, որպես առաջնային 

թեմաներ, ընկալվում են կոլեկտիվ և անհատական, լեզվական ու խոսքային, 

համատեքստային ու բովանդակային փոփոխությունների տիրույթներում՝ 

mailto:nairahambardzumyan@yahoo.com
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որպես անմիանշանակ հակադրություններ: Այս համատեքստում՝ 

լեզվական վերոբերյալ նշանների վերլուծության վերջնական արդյունքը ու 

դրանց նշանակությունների բացահայտումը նույն միջուկում ձևավորում է 

ընդգրկվող համակողմանի տեղեկատվության իմաստը: Սույնը սկզբուն-

քային է և գերակշռում է հատկապես տեքստի մեկնաբանական գործընթաց-

ներում, որոնցում մասնագիտական դիտարկման օբյեկտ ընդունված է 

համարել տեքստը [կառուցվածքը, գեղագիտական և իմաստաբանական 

հղումները, գործիքները]: Ու քանի որ տեքստի ընկալման հիմնական 

գործառույթը ընթերցողի կողմից ըմբռնելի լինելն է, հնարավոր է և «իմաստ» 

եզրույթը չհամադրել «ըմբռնում» հասկացությանը: Ուստի, երբ 

այլընտրանքի ու անհատականության տարբերակման դեպքում ելնում ենք 

լեզվական առանձին միավորներից, հնարավոր են դառնում նաև 

նշանակություն և իմաստ ըմբռնումներն ինքնին: Այս դեպքում՝ տեքստն 

ընկալվում է իմաստաբանության ու ներքին բովանդակային էներգիաների 

տիրույթներում, որոնք հայտնաբերվում են մի շարք նշանակությունների, 

դրանց փոխազդեցությունների ու փոխհարաբերությունների միջա-

կայքերում, և որոնց կազմալուծման արդյունքում տեքստը գիտակցվում է 

օբյեկտիվ իրականության հատկանիշով: Իմաստի ու նշանակության 

այսօրինակ դիտարկումը չի հակասում նշանակության կայունությանը և 

փոփոխությունների միասնական կամ համահարաբերական համա-

տեքստին: Ուստի՝ տեքստի լեզուն կրողը (հեղինակը) սույնը ընկալում է 

լեզվական որոշակի օրենքների համատեքստում, որոնց միջոցով 

ձևավորվում է տեքստի միջուկը՝ դրսևորվելով վերլուծական օբյեկտի 

հատկանիշով, որի առարկան վերլուծության միջոցով բացահայտվող 

այլընտրանքային միտքն  է [գաղափարը], նշանների հավաքականությամբ 

տրվող ու դրան համապատասխանող տեքստի տեսակարար կշիռը:  

Սույն երևույթների իմաստավորումը թույլատրում է դիտարկելու նաև 

բնություն-մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններն ու փոխներթափան-

ցումները [անդրանցական], որոնց (ան)ըմբռնելիությունը հասանելի է 

Ռուբեն Հովսեփյան հեղինակին՝ որպես մշակույթը կրողի և փոխանցողի, 

ում սուբյեկտիվ աշխարհը ու նրանում ձևավորված փորձառությունը 

միտում է էքզիստենցիալ գոյաբանության տիրույթ: Հետևաբար՝ տեքստի 

պատկերայնության մակարդակում փորձառությամբ տրվող ճանաչողու-

թյունը իրացվում է տարածաժամանակային որոշակի միջոլորտի՝ (մտքի 

ընթացականության) միջոցով, որն աստիճանաբար փոխակերպվում է 

միֆապոետիկականի: Ասվածը դիտարկենք՝ ելակետ ունենալով Ռուբեն 

Հովսեփյանի առանձին ստեղծագործություններ՝ «Ինչ հրաշք ծաղիկներ 

կային ճանապարհին ու սուրբ լեռան ստորոտին: Հակոբուկ, Աչքածաղիկ, 

Թանթռնիկ, Համասպրամ, Մարեմծաղիկ, Արյան խոտ ու Կուսահալած… 
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Հիշո՞ւմ ես, հենց մոտենում էիր՝ արյուն էր ցայտում Կուսահալածը: Դա 

նշան էր, որ կույս է մոտեցողը: Բերած ջուրը շաղ էինք տալիս արտերի, 

այգիների վրա, ու ձեզ հետ եկած հավքերը սկսում էին մորեխների 

կոտորածը: Նրանց կտուցներն արյունոտվում էին, արյունը լերդանում, 

դառնում էր շրեշ, ու դուք առուները լցնում էիք ջրով, թասերով ջուր էիք 

դնում արտերի, այգիների մեջ, որ սարյակները լվանան իրենց կտուցները»1:  

Սույն փոխակերպումների (ներքին) համատեքստում գործում է նաև 

միֆը, և տեքստը փոխադրվում է հոգևորի տիրույթ: Պատկերի 

խորհրդանշականությունը ընդգծվում է ինքնուրույն պատկեր-նշանի 

միջոցով՝ ձևավորելով հեղինակի գեղագիտական աշխարհը և տեղա-

փոխելով մետաֆիզիկական բևեռ: Այս համատեքստում՝ տարածա-

ժամանակային հղումները (մտքի ընթացականության) նույնպես փոխա-

կերպվում են գեղարվեստականի՝ կարգից քաոս և հակառակը անցում-

ներով, որպես իրականության արտացոլք կամ պատկերվող հնարավոր 

իրականություն (այդպիսին պատկերացնում ենք «Որդան կարմիր» վիպակի 

կանանց մահերը):  

Տեքստի տարածականությունը Ռուբեն Հովսեփյանի երկերում 

ընդգրկում է հայկական լանդշաֆտի ու բնության տարերքների 

չափումները, իսկ ժամանակը հարաբերվում է գոյաբանական տարածա-

ժամանակային (ֆիզիկական և վերֆիզիկական) տարբեր միջոլորտներին՝ 

բնականորեն երևութացնելով ոչ միայն դրանց փորձառական ու 

վերփորձառական, այլև՝ խորհրդանշական-իմաստային և արքետիպային-

միֆոլոգիական համակարգերը, որոնք, հայտնվելով տեքստի գեղար-

վեստականության տիրույթում, հատկանշում են նաև տեքստի տոպոլո-

գիական բևեռը, քանի որ հայտնաբերվում են հատկապես սուբյեկտ և 

սուբյեկտիվություն փոխհարաբերությունների միջակայքերում՝ իմաստի 

(ի՞նչ-ի) և ձևի (ինչպե՞ս-ի) ելակետային միավորումներով կազմավորելով 

տեքստի սուբյեկտիվ միջավայրն ու պատկերային համակարգը: Թեպետ՝ 

հնարավոր է և իրականության (արտաքին աշխարհի) ճանաչողությունը 

դիտարկել ժամանակի ու տարածության համասեռ սահմաններից դուրս, 

քանի որ Ռուբեն Հովսեփյանի երկերում գեղարվեստական ժամանակը 

որակական բազմությունների ժամանակն է՝ ճանաչողության, հիշողության, 

գիտակցության ու արարման տիրույթներում: Ու միմիայն ընթերցման 

միջոցով իրականությունից բոլորովին հրաժարումն է, որ ստեղծում է 

կյանքի գաղտնագրված, անտեսանելի և ընդհանրական համապատկերը՝ 

                                                           

1 Տե՛ս Հովսեփյան Ռ, Վիպակներ և պատմվածքներ, Ե., «Սովետական գրող», 1987, էջ 

451: 
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թույլատրելով թափանցելու դրանց խորքերը: Այս համատեքստում՝ 

ուշագրավ է աստվածաշնչյան գաղտնագրված տեքստ-տեղեկատվության 

կազմալուծումը հեղինակի «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպում՝ «Աստվածա-

ծինը նույնպես կույս չէր իրականում, մինչև Հիսուսին ծնելը ամենապակասը 

վեց երեխա էր բերել: Հետո՞ ինչ, որ սովորական երեխաներ են եղել, 

սովորական մարդիկ են դարձել: Սովորական երեխաներն էլ են երկունքի 

ցավերով աշխարհ գալիս: Սովորական երեխա ծնող կինը կո՞ւյս է մնում: Ոչ 

մի մեկնիչ դեռևս պարզ, մարդկային լեզվով չի բացատրել, որ Աստծո հետ 

Մարիամի հարաբերությունն է եղել կուսական և ոչ թե Մարիամը՝ կույս»2: 

Տեղեկատվական տեքստի այսօրինակ ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է 

դիտարկել նաև հեղինակի մտադրությամբ ու դրանով պայմանավորված 

տեքստ-օբյեկտի փոխգործակցությամբ, որն իր ներքին տիրույթում 

միաժամանակ ենթադրում է հեռարձակվող տեքստ-հաղորդագրությունը: 

Տեքստի նշանակությունը այս դեպքում իրացվում է նշանների 

զուգորդությամբ՝ երկու տարբեր բևեռներում՝  

ա. տեքստի ընթերցման և մեկնության, որոնք իրականանում են 

բացառապես սուբյեկտիվ ընկալումների արդյունքում՝ տեքստի կազմա-

լուծման ու հեղինակի մտքի բացարձակացման (ոչ օբյեկտիվ հնարքներով) 

համատեքստում:  

բ. տեքստ - համակարգի անմիանշանակ փոփոխությունների իրա-

գործման, որոնք պայմանավորված են տեքստի օբյեկտիվ երկիմաստու-

թյամբ ու տեսանելի են հեղինակի կողմից տրվող հստակեցումների 

արդյունքում:  

Ընթերցողի ներուժի և հաստատակամության արդյունքում բացա-

հայտվում են տեքստի նշանակությունը և դրան համապատասխանող 

տեղեկատվությունը, քանի որ տեղի է ունենում հեղինակի սուբյեկտիվ 

ընկալումների բացարձակացումը, որի հետևանքները կրում է ընթերցողը: 

Այս դեպքում իմաստաբանական մեկնության ենթարկվում են ոչ միայն 

տեքստի արտաքին (մակերեսային), այլև՝ ներքին (խորքային) համա-

կարգերը, որոնք համընկնում են և ստեղծում իմաստաբանական պատկերի 

գաղափարը: Ուստի՝ տեքստի ֆենոմենոլոգիական առանցքը դառնում է ոչ 

թե գիտակցությամբ տրվող ճանաչողությունը կամ որևէ այլ երևույթ, այլ՝ 

զգայությունների միջոցով իմաստաբանական ճանաչողության հասնող 

սուբյեկտը, քանի որ ֆենոմենոլոգիայի առարկան մաքուր գիտակցության 

գործողությունն է, որը բացառում է ամեն տեսակ փորձառական-արտաքին 

                                                           

2 Հովսեփյան Ռ., Ծիրանի ծառերի տակ, Ե., ԱՌՏ, 2006, էջ 11: 
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ներգործություն՝ հիմքում՝ հասկացական անգիտակցությունը և իմացու-

թյունը:  

Տեքստ-գաղտնիք կազմալուծումը ենթադրում է ճանապարհը դեպի 

կոնֆլիկտ ու նրա՝ նախախնամությամբ տրվող բանաձևը, որը 

կազմալուծվող գաղտնագրի առանցքային գործառույթն է, թեպետ՝ չի 

գտնում լուծումը: Այս համատեքստում ուշագրավ են նաև դիմա-

կահանդեսային արարողությունները «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպում, 

որոնք վերածվում են գիտակցությանը չտրվող գոյաբանական 

տարածության՝ դառնալով ժամանակի չհաղթահարվող այն սահմանը, որը 

վեպի կերպարներին ուղղորդում է անուղղակի ու բարդ հարա-

բերությունների տիրույթ, ուր նրանք գործում են մարդ-դիմակ ↔ մարդ-

ներաշխարհ հայեցումների միջոցով, թեպետ մինչև վերջ վախենում են 

հանել դիմակները: Ուստի՝ հղումը՝ «Հեքիաթին հավատացողը չի վախենում 

խաբվելուց, այնինչ անհավատը վախենում է, և նրա կողքից աննկատ 

անցնում է հրաշքը»3 կարգավորում է վեպի նշանայնությունը և 

դիմակահանդեսի՝4 որպես առանձնակի-անսովոր երևույթի, իմաստա-

բանական բազմազանության բևեռը դառնում է հոգեվիճակ-վայր (կրկեսի 

տարածությունը, լոկուս (սենյակ)), որտեղ ավերվում են կենսականորեն 

անհրաժեշտ իրողությունները, ու դիմակը դառնում է յուրօրինակ 

ճանապարհ՝ դեպի անցյալի անհնարին իրավիճակները: Լոկուսի 

տիրույթում են ձևավորում նաև երկու հակադիր՝ իրական (ռեալիստական) 

ու գերբնական (ֆանտաստիկ) տարածությունները («Ես ձեր հիշողությունն 

եմ», «Խորանարդիկներով տունը» ևն): Ընդունելով պայմանական դերերը՝ 

Հովսեփյանի կերպարները անցնում են նաև փոխադարձորեն հնարավոր 

խաղի փոխներանձնական հաղորդակցությունների ճանապարհներով, 

որոնք միևնույն ժամանակ այլոց ճակատագրերը ենթարկեցնելու անհնարին 

փորձեր են՝ «-Ես քեզ Գորիկ - մորիկ - գորմորիկ էի ասում, դու ինձ՝ Սոնա-

մոնա-բելադոնա: Հիշում ե՞ս: Ինչո՞ւ էիր ինձ Բելադոնա կոչում, հը՞: Հանգի 

համա՞ր»: <...> «-Բելան քո տարիքի աղջիկ էր: Տիկնիկի նման գեղեցիկ: Եվ 

կախարդը նրան քնեցրեց: Կրկեսի աղջկան էին Բելադոնա կոչում»: <...> «-

                                                           

3 Հովսեփյան Ռ., Ծիրանի ծառերի տակ, Ե., ԱՌՏ, 2006, էջ 52: 
4 «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպում դիմակահանդեսի ողբերգականությունն 

արտացոլում է մարդկային կյանքը՝ միայն իրեն բնորոշ փոխակերպումներով: 

Դիմակավոր հանդիսությունը տվյալ դեպքում հասարակական էլիտայի ներքին 

գոյաբանական քաոսի ըմբռնումն է, որը միաժամանակ բարի ու չար բինար 

սկիզբների ու մարդկային հարափոփոխ բնույթի մշտակա հակադրությունն է, նրա 

բնութագրությունը:  



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

76 

 

Ի՞նչ կրկեսի աղջիկ, հը՞, ի՞նչ կրկեսի աղջիկ»5: Իսկ մինչ այդ՝ «Կրկեսի 

աղջկան էին Բելադոնա կոչում» <...> « -Ի՞նչ կրկեսի աղջիկ... ի՞նչ կրկեսի 

աղջիկ... հը՞»6:  

                                                           

5 Հովսեփյան Ռ., Ծիրանի ծառերի տակ, Ե., ԱՌՏ, 2006, էջ 50-51: Այս համատեքստում 

ուշագրավ է դիտարկել նաև անգլո-ամերիկացի բանաստեղծ, արվեստի տեսաբան, 

մշակույթի պատմաբան Թոմաս Սթերնս Էլիոթի «Ամայի երկիր» պոեմը, որը 

տպագրվել է 1922 թվականի հոկտեմբերին «Կրիտերիոն»-ում: Պոեմը Էլիոթը գրել է 

իր կյանքի դժվարին շրջանում, երբ ամուսնությունը կործանվում էր, իսկ Էլիոթն ու 

կինը՝ Վիվիենը [Vivienne Haigh-Wood Eliot], տառապում էին նյարդային 

խանգարումներիցֈ Պոեմը հայտնի է երգիծանքից մարգարեություն, և հակառակը, 

անցումներովֈ Բարդ կառուցվածքի շնորհիվ պոեմը համարվում է նույն տարում 

տպագրված Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես»-ի բանաստեղծական երկվորյակըֈ Տե՛ս MacCabe 

Colin, T. S. Eliot, Tavistock: Northcote House, 2006, 96 p.: «Ամայի երկիր» պոեմը 

նվիրված է Էզրա Փաունդին, ով խմբագրել և կրճատել էր այն: Պոեմի առաջին 

հատվածում «The Burial of the Dead» [«Մեռյալների թաղումը»] Էլիոթն 

անդրադառնում է Բելադոնային «Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, // The lady 

of situations», որը ճակատագրի երեք աստվածուհիներից մեկն էր, և հնարավոր է, 

Թարոյի կապուկից՝ թագուհին: Երկրորդ հատվածում «A Game of Chess»  

[«Շախմատ»], Բելադոնայի հանգստարանի նկարագրությունը բացվում է Շեքսպիրի 

«Անտոնիոս և Կլեոպատրա» պիեսի հարասությամբ՝ «But // O O O O that 

Shakespeherian Rag-»: Պոեմը ավարտվում է սանսկրիտյան մանտրայովֈ Տե՛ս 

https://www.poetryfoundation.org/poems/47311/the-waste-land հղումով: (Առավել 

հանգամանալից՝ հետագայում, սույն աշխատանքի ընդալնված տարբերակում): Տե՛ս 

նաև Էլիոթ Թոմաս Սթըրնս, Մեռյալ երկիր, թարգմ և ծանոթագրութ. Ս. Մկրտչյանի, 

Ե., Ապոլոն, 1991, 159 էջ: Էլիոթը գրել և հրատարակել է բանաստեղծություններ, 

պոեմներ ու չափածո դրամաներֈ 1948 թվականին ստացել է գրականության 

Նոբելյան մրցանակֈ  
6 Հովսեփյան Ռ., Ծիրանի ծառերի տակ, Ե., ԱՌՏ, 2006, էջ 50: Belladonna - (իտ.՝ 

գեղեցկուհի, գեղեցիկ կին): Հին հունական դիցաբանության մեջ Ատրոպան երեք 

մոյրաներից՝ մարդկային ճակատագրերի աստվածուհիներից (Կլոտո, Լախեսիս, 

Ատրոպա), Զևսի և արդարադատության աստվածուհի Ֆեմիդայի (կամ՝ գիշերային 

Նիկտա աստվածուհու) դուստրերից մեկն էր: Կլոտոն (մանողը) պտտում էր (մանում 

էր) մարդկային կյանքի ժամանակը (թելը), Լախեսիսը (վիճակ գցողը) մարդուն 

տանում էր ճակատագրի դժվարությունների միջով՝ լուծելով բոլոր հանգույցները, 

իսկ Ատրոպան (անխուսափելին, ճակատագրի աստվածուհին (բախտի անիվը)) 

կտրում էր մարդկային կյանքի թելը՝ առանց հաշվի առնելու տարիքը, 

կարգավիճակը և սեռը:  

Atropa belladonna - կուսածաղիկ, բույս, որը զուգորդվում է երազային 

մոգականություն, թմբիր, նաև՝ կատաղություն ըմբռնումների հետ: Միջնադարում 

Atropa belladonna անվանումով զարմանահրաշ բույսը պարուրված էր 

խորհրդավորության գաղտնիքով: Հռոմեական պատերազմի աստվածուհի Բելոնան 

https://www.poetryfoundation.org/poems/47311/the-waste-land
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Իրադարձական սույն հղումներից բացի ուշագրավ են նաև վեպի 

տեսողական արտագեղարվեստական համընկնումները: Դիմակահան-

դեսին նախորդում ու հաջորդում է կենսակերպ դարձած սոցիալական 

թատրոնը՝ «Պարոն փեսային վերջնականապես խելքից հանել էին ազատ 

շուկայի հոտերը: Նոր հովերի առաջ լայն բացած իր առագաստներով նա 

այլևս չէր կարողանում ապրել ծնողների վարժապետական՝ ծանր շնչով 

հագեցած Մաշտոցի, Աբովյանի, Չարենցի դիմանկարներով պճնված 

բնակարանում, ուր ամեն իր ու առարկա թանգարանային նմուշ էր՝ 

անշարժ, անկյանք, փոշոտ»7: Սույնը դիտարկելի է նաև դիմակահանդես 

դիմակահանդեսում երևույթի հատկանիշով: Այս համատեքստում՝ 

գյոթեական ինտերտեքստը8 երևութանում է հայտնությամբ՝ բացահայտելով 

փորձություններով ու գայթակղություններով հատկանշվող ընթացքի 

ներքին սյուժեն, որը հայելայնորեն ամփոփում է նաև «Ծիրանի ծառերի 

տակ» վեպում առկա ներքին հարաբերությունները (մակերևույթներ և 

                                                                                                                                           

նախընտրում էր, որ բելադոնայի թուրմը խմող ռազմիկները աղոթեն և օգնություն 

խնդրեն իրենից, քանի որ այս բույսի թուրմը նրանց օգնում էր նաև Բելոնայից 

խորհուրդներ և հրահանգներ ստանալու կարգավիճակ ձեռք բերելուն: 

Միջնադարում կարծում էին նաև, թե բելադոնայի թուրմը գեղեցկացնում է կանանց:  
7 Նույն տեղում, էջ 45: 
8 «Բանաստեղծություն և ճշմարտություն» ինքնակենսագրականում Գյոթեն 

խոստովանում է՝ «Ես պոետ չեմ, ես փիլիսոփա եմ: Իմ կողմից գրվող այս գրքում չի 

լինի որևէ հորինվածք, սակայն կլինի կյանքի փիլիսոփայական համըմբռնումը ու 

սեփական կյանքիս իմաստավորումը, որը ոչ թե անցյալի հիշողությունն է, այլ՝ 

արարումը, որ իրականացվում ու արժևորվորվում է ներկայով, որ հարաբերվում է 

էկզիստենցիալ վերժամանակային միջոլորտին, որ նույնն է թե՝ հավերժությանը»: 

Տե՛ս Գյոթե Յ. Վ., Իմ կյանքից: Բանաստեղծություն և ճշմարտություն  

[Պատմափիլիսոփայական վերլուծություն] // Aus meinem leben dichtung und 

wahrheit, (թարգմ. գերմ., ծանոթագր. և առաջաբ.՝ Հ. Հակոբյան), ԵՊՀ. հրատ., Ե., 1985, 

832 էջ: Իսկ էքերմանի հետ մի զրույցում (չորեքշաբթի, 30.03.1831) Գյոթեն 

պարզաբանում է՝ «Դա իմ ողջ կյանքի ընդհանրացումն է, նրանում վերարտադրված 

առանձին փաստերը միայն ընդհանուր դիտարկումների ու բարձրագույն 

ճշմարտության հաստատման համար են ծառայում <...>: Ես մտածել եմ նրանում 

մարդկային կյանքին վերաբերող մի քանի սիմվոլներ արտահայտել: Այդ գիրքը ես 

անվանեցի «Բանաստեղծություն և ճշմարտություն», քանի որ նա իր վեհ 

գաղափարներով վեր է բարձրանում ցածր ռեալականությունից: <…> Մեր կյանքից 

վերցված փաստը գնահատվում է ոչ այնքան այն բանի համար, որ նա ճշմարիտ Է, 

այլ որ նրա մեջ նշանավոր մի բան կա»: Տե՛ս էքքերման 3. Պ., Զրույցներ Գյոթեի հետ 

նրա կյանքի վերջին տարիներին 1823-1832: Թարգմ. Հ. Հակոբյանի, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ, 

1975, 754 Էջ:   
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խորքեր, որոնք շղթայականորեն առնչակից են միմյանց)՝ «Չքներ 

Ալեքսանդրը9 ճակատամարտից առաջ, ամենայն հավանականությամբ չէր 

                                                           

9 Նկատի ունի Ալեքսանդր Մակեդոնացուն - (հին հուն՝ Ἀλέξανδπορ Γ' ὁ Μέγαρ, լատ՝ 

Alexander III Magnus, հուլիսի 20, մ. թ. ա. 356, Պելա, Հին Մակեդոնիա - հունիսի 10, մ. 

թ. ա. 323, Բաբելոն, Հին Մակեդոնիա), հին աշխարհի արքա Արգեադոսների 

հունամակեդոնական հարստությունից, որը կառավարել է մ․թ․ա․ 336-323 

թվականներին: Տե՛ս Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография, М., Наука, 1973, 

280 с և Грин П. Александр Македонский: Царь четырѐх сторон света / Пер. с англ. Л. 

А. Игоревского, М., ЗАО «Центрполиграф», 2003, 304 с. : Ալեքսանդր Մակեդոնացին 

թողել է հարուստ ժառանգությունֈ Իր իշխանությունն ամրապնդելու համար նա 

հիմնել է շուրջ յոթանասուն քաղաք-գաղութներֈ Նրա ռազմաքաղաքական 

նվաճումների արդյունքում ստեղծվել է նոր տեսակի համաշխարհային 

կայսրություն, որտեղ արևմտյան ու արևելյան քաղաքակրթությունները 

միաձուլվում էին հելլենիստական մշակույթի ներքոֈ Չնայած նրա կայսրության 

կարճատև գոյությանը՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ջանքերով հելլենիստական 

մշակույթի տարածումը դառնում է անդառնալի՝ հետագայում ձևավորելով 

Եվրոպայի ու Առաջավոր Ասիայի քաղաքակրթությունների հիմքըֈ Ալեքսանդր 

Մակեդոնացու ներդրումը համաշխարհային ռազմագիտության մեջ համարվում է 

անգերազանցելի, իսկ նրա ռազմավարական հմտությունները մինչ օրս գործնական 

նշանակություն ունենֈ Կորնթոսում Ալեքսանդրը հանդիպում է փիլիսոփա 

Դիոգենես Սինոպացուն, որը համաշխարհային պատմությանը հայտնի էր իր 

սկզբունքայնությամբ և ցինիկությամբֈ Ըստ առասպելի՝ Ալեքսանդրն իր շքախմբով 

Դիոգենեսի մոտ գնում է այն ժամանակ, երբ վերջինս խոտերի մեջ կիսապառկած էրֈ 

Արքան դիմում է զառամյալ իմաստասերին՝ հարցնելով, թե ինչ կցանկանար, որ 

ինքն աներ նրա համարֈ Կիսապառկած Դիոգենեսը, տեսնելով, որ Ալեքսանդրը 

կանգնել է արևի դիմաց և ստվեր է գցում իր վրա, ասում է՝ «մի քիչ այն կողմ գնա 

արևից»ֈ Երբ Ալեքսանդրը վերադառնում էր, նրա խմբի մարդիկ զարմացած էին 

Դիոգենեսի «հիմարության» վրա, որ նա չօգտագործեց պահը արժեքավոր մի բան 

ունենալու համարֈ Ի պատասխան՝ Ալեքսանդրն ասում է՝ «Եթե ես չլինեի 

Ալեքսանդր, կուզենայի լինել Դիոգենես»ֈ Դիոգենես Սինոպացու հետ հանդիպումից 

հետո Ալեքսանդրն այցելում է Դելփի սրբատեղի (Դելփյան պատգամախոսի մոտ): 

Մոտալուտ պատերազմների հավանական ելքը և զանազան կնճռոտ հարցերի 

պատասխաններն իմանալու նպատակով Ալեքսանդրը դիմում է Դելփիք քաղաքի 

Ապոլլոնի տաճարի պատգամախոսին՝ Պյութիա քրմուհուն, որին Դելփյան 

պատգամախոս էին անվանումֈ Պյութիան գուշակությունից առաջ խմում Էր 

Կասոտիդա աղբյուրի ջուրը, ծամում դափնու տերև, նստում ոսկյա եռոտանու վրա և 

որպես Ապոլլոն աստծո կամքի արտահայտիչ, պատրանքների մեջ զանազան 

ձայներ հանումֈ Քրմերն այդ ձայները մեկնում էին մշուշապատ ու երկիմաստֈ 

Հանդիպելով մեծ արքային՝ քրմերը հրաժարվում են ընդունել նրան, 

պատճառաբանելով, որ ընտրված օրը գուշակության համար նպատակահարմար չէֈ 

Սակայն Ալեքսանդրը գտնում է Պյութիա քրմուհուն՝ պահանջելով կանխատեսել իր 
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հաղթելու, որովհետև շրջապատը, բնությունը, ճակատամարտի պատրաս-

տության լարումը խանգարելու էին հարձակման ճշգրիտ պահն ընտրելու»10: 

Այսպիսով՝ Հայաստանի տարածությունը (տոպոս) և կրկեսի տարածու-

թյունը (լոկուս (սենյակ)) վեպի ներքին տիրույթում միավորում են իրական 

ու մոգական տարածությունները, որոնց կրողները վեպում էթնո-

մշակութային բնութագրումներով ու կենսաէներգիայով օժտված կերպար-

ներն են: Մի կողմից լոկուսը ներգրավվում է տոպոսի տիրույթ, մյուս կողմից 

հակադրվում է անդրանցականությանը՝ ընթերցողին ուղղորդելով դեպի 

երկի ներքին գեղագիտական տարածությունը:  

Ժանրի ու գեղարվեստական փորձի միասնականության 

տեսանկյունից Ռուբեն Հովսեփյանի արձակը բնութագրելի է հոգևորի 

տիրույթում: Ինտերտեքստուալ հղումները միտում են դասական 

գրականության հիմնական մետասյուժեներին՝ «Կարծում էր, գրեթե 

համոզված էր, թե օրերից մի օր, չգիտես ինչ անհայտությունից, կրկին 

հայտնվելու է Հարությունը, որն այնքան նման էր հողմաղացների հետ կռիվ 

տվող այն խելառ ասպետին»11, որոնց ներքին տիրույթում գեղարվեստական 

երկի ուղղահայացը (առանցքը) ջնջում է սահմանը կենսակերպի ու 

գրականության միջև՝ արդիականացնելով գրի փորձարարական սահ-

մանները, որոնք անմիջականորեն առնչվում են գրավոր տեքստի 

նախահիմքերին (ի սկզբանե ներսում եղածին): Պատկերից անջատվող 

բառերը դառնում են ալյուզիաներ՝ միավորելով լինելության ու հեղինակի 

իմացության տիրույթները հավասարապես, որոնք էլ իրենց հերթին 

ձևավորում են նշանի ունիվերսալությունը, արքետիպը, տեքստի գենոտիպը 

                                                                                                                                           

ճակատագիրըֈ Ի պատասխան նրա՝ տաճարականը բացականչում է՝ «Որդի՛ս, դու 

անպարտելի ես»ֈ  
10 Հովսեփյան Ռ., Ծիրանի ծառերի տակ, Ե., 2006, էջ 164:  
11 Տե՛ս Հովսեփյան Ռ, Վիպակներ և պատմվածքներ, Ե., «Սովետական գրող», 1987, էջ 

442: «Հողմաղացների հետ կռիվ տվող այն խելառ ասպետին» ալյուզիայի միջոցով 

Ռուբեն Հովսեփյանը հղում է Միգել դե Սերվանտեսի հռչակավոր Լամանչեցի 

հիդալգո Դոն Կիխոտին (իսպ. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha): Տե՛ս 

Սերվանտես Միգել դե Սաավերդա, Հնարամիտ հիդալգո Դոն Կիխոտ Լամանչեցի, 

Ե., Հայպետհրատ, 1950, հ. 1, 493 էջ, հ. 2, 570 էջ: 19-րդ դարի գերմանացի նշանավոր 

փիլիսոփա Շոպենհաուերը գտնում էր, որ Դոն Կիխոտը անգլիացի գրող Լորենս 

Սթերնի «Տրիստրամ Շենդի»-ի, ֆրանսիացի փիլիսոփա և գրող Ժան-Ժակ Ռուսսոյի 

«Նոր Էլոիզ»-ի և գերմանացի աշխարհահռչակ գրող Վոլֆգանգ Գյոթեի «Վիլհելմ 

Մայստեր»-ի կողքին ամբողջացնում է համաշխարհային գրականության 

ստեղծագործությունների լավագույն քառյակը: Տե՛ս Schopenhauer A., The Art of 

Literature, 2004, 114 p. 
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և ֆենոտիպը՝ որպես իմացաբանական համակարգեր՝ արտացոլելով դրանք 

հայ և համաշխարհային գրականությունների՝ «Նա գնաց մեր հիշողության 

հետևից»12 [451], «Դու միշտ կաս ու կլինես: Քեզ ոչ կորցնել կլինի, ոչ գտնել: 

Քո տեսակը մահ չունի…»13 [261], «Գնացի մարդի, ունեցա որդի, անունը 

Կիկոս, գլխին մի պոպոզ: Վեր ելավ ծառին, վեր ընկավ քարին»14 [304], 

աստվածաշնչյան՝ «Մի շնանա, մի շնանա, մի շնանա…»15 [443], «Տասը օր է 

հուսեցի Հոբի նման գանգատվում եմ Աստծուն»16 [397], 

դարձվածաբանական՝ «Սիզիփոսի օրն ընկա»17 [403], առածների՝ «Սոխ չես 

                                                           

12 Հովսեփյանը հղում է կոլումբիացի գրող Գարսիա Մարկեսի «Հարյուր տարվա 

մենություն» վեպին: Տե՛ս Մարկես Գարսիա Գաբրիել, Հարյուր տարվա մենություն 

(թարգմ՝ Հովսեփյան Ռ. Գ.), Ե., Սովետական գրող, 1987, 447 էջ:  
13 Նույն տեղում:  
14 Հղում է Հովհաննես Թումանյանի «Կիկոսի մահը» հեքիաթին: Տե՛ս Թումանյան 

Հովհաննես, Կիկոսի մահը, Ե., Էդիթ Պրինտ, 2005, 12 էջ:  
15 Աստուածաշունչ, Յոբի գիրքը, Գլուխ ԺԴ (1-22), Մայր աթոռ Ս. Էջմիածին, 1994, էջ 

615-616:  
16 Հղում է աստվածաշնչյան յոթերորդ պատվիրանին «Մի շնանար» (Ելից. 20:14): 
17 Սիզիփոս - (հին հուն՝ Σίσςφορ), ըստ հին հունական առասպելաբանության՝ եղել է 

Կորնթոս քաղաքի հիմնադիրը և թագավորըֈ Եղել է խարդախ և շահախնդիր, ուստի 

և մահից հետո աստվածների կողմից պատժվել է իր հանցանքների համարֈ 

Աստվածները նրան դատապարտել են հավերժորեն սարն ի վեր գլորել ծանր մի 

ժայռ, որը հազիվ գագաթին հասած, դարձյալ գլորվում էր ցած և նա ստիպված էր 

ամբողջ աշխատանքն սկսել սկզբիցֈ Այստեղից էլ՝ «Սիզիփոսյան աշխատանք» 

դարձվածքը՝ անօգուտ աշխատանք իմաստովֈ Ըստ արևելյան ժողովուրդների՝ 

Սիզիփոս թագավորը ամեն օր արևելքում ծագող արևի սկավառակն է, որը երեկոյան 

մայր է մտնում արևմուտքումֈ Այլ փիլիսոփաներ նրան համեմատում են վեր 

բարձրացող և թափվող ալիքների կամ ալեկոծության հետֈ Տե՛ս Chisholm, Hugh, ed. 

(1911). "Curie, Pierre". Encyclopedia Britannica, 7 (11th ed.). Cambridge University Press, 

644 p. Մ․թ․ա․ 1-ին դարում, էպիկուրյան փիլիսոփա Լուկեցիոսը մեկնաբանում է 

պատմությունը որպես իշխանափոխության և փառքի փոփոխությունֈ Սյորեն 

Կիերկեգորը գտնում է, որ Սիզիփոսի պատմությունը վերաբերվում է այն ամենին, 

ինչ անձը սիրում է, ինչպես՝ «Զվարճալի է, որ հոգեկան հիվանդություն ունեցող 

անձը կարող է պատահական քար վերցնել և համարել այն փող ու միևնույն 

ժամանակ Դոն Ժուանը կարող է ունենալ 1003 սիրեկան, որոնց քանակը նշանակում 

է, որ նրանք արժեք չունեն»ֈ Դրա համար «սեր» բառը տարբեր նշանակություն ունի 

բոլորի համար»ֈ Ֆրիդրիխ Ուելքերը համարում է, որ այս պատմությունը 

խորհրդանշում է մարդու գիտելիքի ձգտման անհուսալիությունը, իսկ Սողոմոն 

Ռայնախը գտնում է որ Սիզիփոսի քարը խորհրդանշում է Սիզիփեումի (Կորնթոսի 

ամրոցի) կառուցումըֈ 1942 թվականի իր «Սիզիփոսի առասպելըֈ Էսսե աբսուրդի 

մասին» էսսեում, Ալբեր Քամյուն Սիզիփոսի մեջ տեսնում է մարդու կյանքի և 
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կերել, սիրտդ ինչո՞ւ է մրմռում»18 [445], համաշխարհային և հայ 

ժողովրդական իմաստության՝ «Հյուրն Աստված է ուղարկում» [449], «Չեն 

սխալվում միայն մեռելները» [192], «Հաղթողներին չեն դատապարտում» 

[192], «Հայերի համար որդան կարմիրը գույնն է կանանց, երեխաների և 

ուրախության» [305]19 ևն միջնորդությամբ պատմականորեն ձևավորված 

համամարդկային փորձի տիրույթում: Սույնը  հեղինակից ըմբռնվող և 

սրբացվող մշակութակերպն է կամ հեղինակի ինքնատիպ գեղա-

գիտությունը, որը գիր-ընթերցող-հասկացում-սրբացում ճանապարհին 

դառնում է էլիտար գրականություն:  

Հովսեփյանը ստեղծում է նաև բինար հակադրամիասնություններ՝ 

երկինք-երկիր,  կյանք-մահ, լույս-խավար, բարի-չար, ցերեկ-գիշեր, ջուր-

կրակ, որոնք մարդկային լինելությունը սահմանող երևույթներ են և այս 

համատեքստում ձեռք են բերում նշանագիտական որակ՝ գրավելով 

մշակութաբանական տարածություններ, որոնցում հեղինակը՝ ներառելով 

փիլիսոփայական, հոգեբանական, նշանագիտական կարևոր տեղեկա-

տվությունները, հասնում է գեղարվեստական նոր տարածության՝ իր 

կողմից ճանաչելի հեղինակային տեքստի ինքնատիպությանը՝ աշխարհ-

տեքստ ↔ անհատ-տեքստ ↔ հեղինակ-տեքստ հերթագայությամբ: Սույն 

երևույթը համընկնում է ընթերցողի սոցիալ-մշակութային և պատմական 

փորձառությանը՝ իմացությունը կրողին:  

Հովսեփյան հեղինակի արձակը փիլիսոփայական է՝ միստիկայի ու 

այնկողմնայնության շեշտերով, որում սկզբունքային է հեղինակ-սուբյեկտ-

միտք տիրույթը, որն ապահովում է գեղարվեստական տեքստի գեղա-

գիտական հեղումները և փիլիսոփայական նշանակությունը: Սույնի հաս-

կացումը ուղեկցվում է սուբյեկտ-օբյեկտ վերամիավորումով՝ ընդգծելով 

հատկապես հեղինակի ներաշխարհը, որը միաժամանակ ներառում է 

գրավոր տեքստի ու նրա ընթերցման գործառույթները: Տեքստի կազմա-

վորման սույն ընթացակարգը տեսանելի է նաև համաշխարհային գրակա-

նության տիրույթում, որի իմաստաբանական ուսումնասիրությամբ զբաղ-

վում են գրականագետները, լեզվահոգեբանները, նյարդահոգեբանները, 

                                                                                                                                           

գոյության աբսուրդային բնույթը: Քամյուն եզրակացնում է՝ «Սիզիփոսին պետք է 

երջանիկ պատկերացնել», քանի որ «հենց միայն գագաթներ նվաճելու համար 

թափված ջանքերը բավական են, որ լցնեն մարդու սիրտը»ֈ  
18 Հակառակը՝ «Սոխ ուտողի սիրտը կմրմռա»:  
19 Մեջբերումները՝ Ռ. Հովսեփյանի վերոնշյալ երկերից:  

 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

82 

 

փիլիսոփաները, մարդաբանները ևն՝ բացահայտելով տեքստի իմաստը ոչ 

միայն իմաստաբանական, այլև՝ պոետիկական մեկնություններով: 

  

 

Նաիրա Համբարձումյան 

Տեքստ և մեկնություն. պոետիկայի մի քանի հարցեր 

Ամփոփում 

Սույն ուսումնասիրությունն անդրադարձ է Ռուբեն Հովսեփյանի 

արձակում տեղ գտած իմաստաբանական և պոետիկական մի քանի 

հարցերի մեկնությանը: Ժանրի ու գեղարվեստական փորձի միասնա-

կանության տեսանկյունից Ռուբեն Հովսեփյանի արձակը դիտարկելի է 

պոետիկայի մեկնության տիրույթում: Ինտերտեքստուալ հղումները միտում 

են դասական գրականության հիմնական մետասյուժեներին: Այս համա-

տեքստում՝ գյոթեական ինտերտեքստը երևութանում է հայտնությամբ՝ 

բացահայտելով փորձություններով հատկանշվող ընթացքի ներքին սյուժեն: 

Հովսեփյան - հեղինակի արձակը փիլիսոփայական է՝ միստիկայի ու 

այնկողմնայնության շեշտերով, որում սկզբունքային է հեղինակ-սուբյեկտ-

միտք տիրույթը, որն ապահովում է գեղարվեստական տեքստի գեղա-

գիտական հեղումները և փիլիսոփայական նշանակությունը: 

   

 

Наира Амбарцумян 

Текст и интерпретацияֈ  некоторые вопросы поэтики 

Резюме 

В данном исследовании мы обращаемся к герменевтическому анализу 

ряда семасиологических и поэтических вопросов, представленных в прозе 

Рубена Овсепяна. С точки зрения синтеза жанра и художественного опыта 

проза Рубена Овсепяна рассматривается в рамках интерпретации поэтики. 

Интертекстуальные отсылки тяготеют к основным метасюжетам 

классической литературы. В этом контексте гѐтевский интертекст 

дополняется откровением, выявляя внутреннюю динамику сюжета, 

обусловленную испытаниями. Проза Р. Овсепяна философична, с акцентом 

на мистику и потусторонность, в которой принципиальной является сфера 

автор-субъект-мысль, которая обеспечивает эстетические переливы 

художественного текста и его философское значение.  
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Naira   Hambardzumyan 

Text and interpretationֈ some questions of poetics  

Summary 

In this study, we turn to a hermeneutic analysis of a number of 

semasiological and poetic issues presented in Ruben Hovsepyan's prose. From the 

point of view of the synthesis of genre and artistic experience, Ruben Hovsepyan's 

prose is considered within the framework of the interpretation of poetics. 

Intertextual references gravitate towards the main metaplots of classical literature. 

In this context, Goethe's intertext is complemented by revelation, revealing the 

inner dynamics of the plot, driven by challenges. R. Hovsepyan's prose is 

philosophical, with an emphasis on mysticism and otherworldlyness, in which the 

author-subject-thought sphere is of fundamental importance, which provides the 

aesthetic play of the literary text and its philosophical meaning. 
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ՀԱՍՄԻԿ  ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ 

hovsepyanhasmik91@gmail.com 

 

ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ՝ ԹՈՌՆԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻՆ  

ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ: Գրիգոր Մագիստրոս, 

Թոռնիկ Մամիկոնյան, թուղթ, ձկներ, ծառեր, առասպելական պատմու-

թյուններ, նվիրատվություն, եկեղեցի, հունական դիցաբանություն, 

Աստվածաշունչ: 

Ключевые слова и выражения: Григор Магистрос, Торник Мамиконян, 

письмо, рыбы, деревья, мифологические истории, пожертвование, церковь, 

греческая мифология, Библия. 

Key words and expressions: Grigor Magistros, Tornik Mamikonian, letter, 

fishes, trees, mythological stories, donation, church, Greek mythology, Bible. 

 

Գրիգոր Մագիստրոսը Թոռնիկ Մամիկոնյանին ուղղված չորս նամակ 

ունի: Նամակների այս կամ այն հատվածների մասին որոշակի անդրադարձ 

ունեն Մագիստրոսի թղթերի ժողովածուի առաջին հրատարակիչ 

Կարապետ Կոստանյանցը1, հայագետ Մանուկ Աբեղյանը2, ֆրանսիացի 

հայագետ Վիկտոր Լանգլուան3, գրականագետ Գոհար Մուրադյանը4, բայց և 

այնպես, այդ նամակներն ամբողջապես բացահայտված ու նկարագրված 

չեն, ինչը թույլ է տալիս՝ հիմնվելով նախորդ ուսումնասիրողների 

կատարած աշխատանքին՝ նորովի և առավել լիակատար մոտենալ 

թղթերում արծարծված թեմաների համակարգին: 

Մամիկոնյան իշխանին ուղղված առաջին նամակում («Առ իշխանն 

Մամիկոնյան (Թոռնիկ)» (ՀԴ)) Մագիստրոսն ասում է, որ Թոռնիկը, որպես 

նվիրատվություն, խոստացել էր իրեն ուղարկել ձկներ՝ հատուկ 

                                                           

1 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, բնագիրն յառաջաբանով և ծանօթագրութիւններով 

առաջին անգամ ի լոյս ընծայեց Կ. Կոստանեանց, Աղէքսանդրապօլ, 1910, էջ 312-316: 
2 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, Երևան, 1970, էջ 44, Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Է, Երևան, 1975, 

էջ 139-145: 
3 Դոլուխանյան Ա., Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX-XX դարեր), Եր., 2018, էջ 171: 
4 «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 20, Երևան 2014, էջ 23, 24, 25, 28, 32, 33: 

mailto:hovsepyanhasmik91@gmail.com
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կարմրախայտ, այն էլ կարթով բռնած կարկաչահոս և կոհակավետ 

աղբյուրներից: Այնուհետև նամակում Մագիստրոսը հիշատակում է 

եգիպտական Փագրոսին5, որը մեծ կետ էր Նեղոսում, ապա՝ 

«Դռականոռայն»6, որը օձաձև ձուկ էր, Ովամին, որը ծովային գազան էր7, և 

որը Կարմիր ծովից է դուրս եկել, Հովնանի կետին8, որը Լևիաթանի նույն 

չափն ուներ9: 

Մագիստրոսը ներկայացնում է, թե ինչ ընտիր ձևով էին զարդարված 

խորտիկները սեղանին, ընդ որում, առավել քան Պեղղե Թեսաղացվու 

հարյուրավոր զոհերը Արամազդյան տոնին, որի մասին Թեոպոմպոսը՝ 

Ղակեդեմոնացիների10 թագավորը երգում էր Եվրիպիդեսի տեսարանում, 

իսկ Մոնենոսը11 պատմում էր Թոմացիների ժողովին Պեղղե Թեսաղացվու 

մասին: Գրականագետ Գոհար Մուրադյանը, խոսելով այս հատվածի 

մասին, նշում է, որ դրա աղբյուրն է Կղեմես Աղեքսանդրացու «Խրատ 

հեթանոսներին»: Գրականագետն ընդգծում է, որ Մագիստրոսն աղավաղել 

է աղբյուրի տեղեկության իմաստը, տարբեր դրվագներ խտացրել է իրար 

մեջ, հետևաբար հստակ չէ, որ Թեոպոմպոսը զոհ էր, իսկ ամենամեծ սխալն 

                                                           

5 «Կէտ մէծ ի Նեղոս, որ ասի ունել ատամունս և մօրուս և ոսկր խիստ ի վերայ 

գլխոյն» (տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, Վենետիկ, 1837, էջ 929): 
6 «Դռակոն, դռակոնառ. վիշապ, օձ կամ ձուկն մեծ. Տե՛ս և գրակոնտիկոն» (Նոր 

բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, Վենետիկ, 1836, էջ 641), «Դռակոն/դռակոնառ/այլ 

ձ. զդռակոնայն. վիշապ կամ մի տեսակ մեծ ձուկ, վիշապաձուկ» (տե՛ս Աճառյան Հ., 

Հայերեն արմատական բառարան, հ.1, էջ 689): 
7 «Ովամայ՝ տե՛ս Ովան (սեռ.Ովանայ). ծովային մի գազան է» (տե՛ս Աճառյան Հ., 

Հայերեն արմատական բառարան, հ.3, Երևան, 1926, էջ 572): 
8 Խոսքն այն մեծ ձկան մասին է, որ Տերն ուղարկում է՝ Հովնանին կուլ տալու համար, 

որպեսզի նա ծովի մեջ չխեղդվի: Հովնանը երեք օր ու երեք գիշեր մնում է ձկան 

փորում: Որոշ ժամանակ անց Տերը հրամայում է, և ձուկը դուրս  է նետում 

Հովնանին. «Եւ հրամայեցաւ ‟ի տեառնէ  վիշապ ձկանն՝ և եթուք զնա ‟ի ցամաք» 

(տե՛ս Յովնան Բ., 10): 
9 «….գազան ծովու՝ մեծ քան զամենայն կէտս և զվիշապ ձկունս» (տե՛ս Նոր բառգիրք 

հայկազեան լեզուի, հ. 1, էջ 884):  
10 «Լ. լծորդ է ի մեզ ընդ ղ. զի անխտիր գրի լողակ, ղօղակ. լուղիմ, ղուղիմ. լեղի, 

ղեղի….» (տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ.1, էջ 876),  հետևաբար 

Ղակեդեմոնացի/Լակեդեմոնացի, իսկ «Լակեդեմոնացի/ցւոյ». տե՛ս «Լակոնացի», որն 

էլ նշանակում է՝ «սպարտացի» (տե՛ս Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ իտալական, Հայր 

Մանուէլ վարդապետ Ջախջախեան, Վենետիկ 1837, էջ 622): 
11 «….իսկ Մոնիմոսը պատմում է «Զարմանահրաշ պատմությունների» իր 

ժողովածուի մեջ, որ Թեսսալիայի Պելլեում մի աքեացի մարդ զոհաբերվեց Պելևսին 

ու Քիրոնին» (տե՛ս «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 20, էջ 24): 
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ըստ գրականագետի՝ «ի  Թոմացւոց ժողովէն» արտահայտությունն է, որը 

հավանաբար եղել է «ի Թաւմասացւոց ժողովին»12: 

Այս հատվածին հետևում է ձկան պատառների պատրաստման 

այլաբանական տեսարանը, այսպես՝ որոշ պատառներ շամփուրներով 

խոցել և դրել են Հեփեստոսի վրա, այսինքն, ինչպես հետաքրքիր 

դիտողականությամբ նկատում է Գոհար Մուրադյանը, կրակին13, մի 

քանիսը եփել են կաթսայի մեջ Պոսեյդոնով, այսինքն՝ ջրի մեջ14, մի մասն էլ 

հարմարեցրել տապակի մեջ՝ ավելացնելով հունական յուղ՝ ձիթապտղի 

յուղ, իսկ մի մասն էլ պահել Դիոսի15 մեջ: Ի՞նչ նկատի ունի Մագիստրոսը, 

երբ ասում է, որ ձկան պատառների մի մասն էլ թաքցրել են Զևսի մեջ, այս 

մասը մեկնաբանում ենք հետևյալ կերպ. հունական դիցաբանության մեջ 

Զևսը կոչվել է նաև քար այն պատճառով, որ հայրը նրա փոխարեն քար է 

կուլ տվել16, բացի այդ՝ Զևսի ծնվելուց հետո մայրը նրան թաքցրել է 

անձավում, որ հայրը կուլ չտա, այս մասին կխոսենք նամակի վերջին մասը 

մեկնաբանելիս, այստեղից էլ հետևում է, որ ձկան որոշ պատառներ էլ դրել 

են ծածկված քարե խորշի մեջ, այդ պատառների շուրջը քառանկյունաձև և 

ուղղանկյունաձև հարմարեցնելով ու շարելով արմատանման ցողունները՝ 

այրել և եփել, իսկ որոշ պատառներից էլ, Մագիստրոսն ասում է, որ 

խորտիկներ են եփել, և դարձյալ կտրելով շատ մանր պարսկական և այլ 

տեսակի խորտիկներ՝ ոսկետեսակ քրքում17 և ռետին18 հավասար չափով 

ավելացնելով: Թղթի այս հատվածը, բացի այլաբանական նշանակությունից, 

ունի նաև ճանաչողական արժեք՝ Մագիստրոսի ժամանակի՝ ձկան 

տարատեսակ պատրաստման եղանակների առումով:  

Արդեն նամակի հաջորդ մասից հստակ երևում է, որ խոստացած 

ձկները Մամիկոնյան Թոռնիկը դեռ չի ուղարկել Մագիստրոսին, 

                                                           

12 «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 20, էջ 23-24: 
13 Նույն տեղում, էջ 35: 
14 Նույն տեղում: 
15 «Դիոս կամ Դիայ, որ և Զեւս» (տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, էջ 625):  
16 Տե՛ս Մուրադյան Գ., Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ 

միջնադարյան գրականության մեջ, Երևան, 2014, էջ 44-45: 
17 «….լաւն այն է, որ կարմիր լինի և անուշահոտ լինի. հալող է և եփող, և զգլուխն 

ծանրացընէ և քուն բերէ. զսիրտն ուժովցընէ և խնդացընէ….»  (Ալիշան Ղ., 

Հայբուսակ, Վենետիկ, 1895, էջ 550): 
18 «Ռետնի/Ռետին. Շատ ի հնուց ծանուցած և ի Ս. Գրոց այլ յիշուած է Ռետին՝ 

անուշահոտ և բժշկական խէժն կամ հիւթն, և նոյնպէս կոչուած, մանաւանդ իբրեւ 

ընդհանուր ցեղ այսպիսի նիւթոց, յարեւելս և յարեւմուտս» (Ալիշան Ղ., Հայբուսակ, 

էջ 550): 
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Պահլավունի իշխանը հուսախաբ է եղել և գրում է, թե մինչ ինքն այս 

մտքերով էր զբաղված (այսինքն՝ վերևում շարադրած) կարծես երազներից 

զարթնելով՝ չտեսավ այն, ինչ հույս ուներ տեսնել և ասում է, որ թող կա՛մ 

հրամայի և նրա հրամանով խոստացած ձկները բերեն, կա՛մ էլ իրենից թող 

անհուսալին սպասի՝ նամակի տեսքով, և այստեղ է, որ Մագիստրոսը 

բերում է «Պաղմենիդեայն» ագահ շան օրինակը, որը, ոսկորը բերանում 

սեղմած, կամրջի վրայով անցնելիս գետի մեջ իր ստվերը տեսավ, և 

կարծելով, որ այլ շուն է ՝ ոսկորով, տենչած հասնել նրան, և նա բաց թողեց 

իր ոսկորը, ցատկեց գետի մեջ, և չհասնելով ստվերին՝ անոթի թավալվեց 

գետի մեջ19: Նամակի այս հատվածը հատկանշական է նաև հենց այն 

հանգամանքով, որ այստեղ հեղինակը առակի միջոցով է խոսել: 

Թղթի նախավերջին մասը հետաքրքրություն է առաջացնում երկու 

տեսանկյունից՝ դարձյալ հագեցած ճանաչողական շերտերով, նախ՝ մենք 

իմանում ենք, որ Թոռնիկը «Ղեւոնեան ընդարձակագոյն տօմարի»20 

դավանողներից է և այն մասին, որ ուրբաթ օրով ճաշակել է այնպիսի 

կերակուրներ21, որոնք պատրաստված էին թռչուններից, տեսակ-տեսակ 

զեղուններից, ինչպես օրինակ՝ սև խեցգետիններից, բազմոտանի 

սողուններից, կրիաներից և այլ բազում անշուք կենդանիներից: Մաղաքիա 

արքեպիսկոպոս Օրմանյանն իր «Հայոց եկեղեցին» գրքի «Քաղկեդոնի 

ժողովը»22 բաժնում խոսում է այն մասին, թե ինչպես Լևոնը, «իւր ձեռնարկին 

աւելի ծանրակշռութիւն եւ զօրութիւն տալու համար, Մարկիանոս կայսրը 

համոզեց, նոր ընդհանուր ժողով մը գումարելու, որ հաւաքուեցաւ 

Քաղկեդոն քաղաքը (451) եւ ուր արտաքին եւ բռնադատական միջոցներով 

իբրեւ հաւատոյ կանոն ընդունել տուաւ իւր առ Փլաբիանոս գրած թուղթը, 

                                                           

19 Տե՛ս Հովսեփյան Հ., «Առակներ Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերում» հոդվածը, 

«Հայագիտական հանդես», № 1(46), Երևան, 2020, էջ 72: 
20 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 214:  «Հայոց անձնանունների բառարանում» 

Աճառյանը գրում է, որ Լևոն անվան ամենահին գործածությունը մեր մեջ Ժ դարից է, 

երբ Ղ տառը կորցրել է իր բնիկ հնչումը և այդ անունը տառադարձվում էր Ղևոնդ, 

հիշվում են նաև Ղեւոն, այստեղից էլ Ղեւոնեան ձևերը, հնապես գրվում էր՝ Լէոն 

(տե՛ս Աճառյան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 2, Երևան, 1944, էջ 409):  
21 Այս առիթով Մանուկ Աբեղյանը գրում է. «Թոռնիկ Մամիկոնյանն անցած է եղել 

հունադավանության, որ չէր արգելում պաս օրերը ձուկ ուտել» (տե՛ս Աբեղյան Մ., 

Երկեր, հ. Դ, էջ 44): 
22 Քաղկեդոնի ժողովը, որը քարոզում էր Քրիստոսի երկու բնությունների 

խորհուրդը, անհաստատ էր ու ինքանահավան՝ ըստ Պողոս Տարոնեցու (տե՛ս Թուղթ 

երանելւոյն Պօղոսի Տարօնացւոյ յաղթօղ ախոյեան վարդապետի ընդդէմ 

Թէոփիստեայ հոռոմ փիլիսոփային, Կ. Պոլիս, 1752, էջ 62): 
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որ ծանոթ է Տոմար Լեւոնի23 անունով»24 և ավելացնում է, որ գլխավոր 

նպատակը ոչ թե «պարզապէս աստուածաբանական վերացեալ կէտ մըն էր, 

Քրիստոսի բնութեանց տեսական խնդիրը, այլ  բուն նպատակը՝ 

կատարելապէս գործնական և գերազանցապէս թանձրացեալ կէտ մըն էր. 

այսինքն է հայրապետական աթոռներու փոխադարձ յարաբերութեանց եւ 

առաւելագոյն ազդեցութեան խնդիրը»25: 

Այստեղ մեզ համար հատկանշական է այն հանգամանքը, որ նամակը 

տեղեկություն է հաղորդում այն մասին, որ Թոռնիկ իշխանը եկեղեցու և 

հավատքի հարցերում ունեցել է Մագիստրոսից սկզբունքորեն տարբերվող 

դավանանք: 

Եվ վերջում Մագիստրոսը գրում է, որ իշխանը շտապի ուղարկել 

խոստացածը, իսկ եթե ոչ, այս նամակից հետո իր ճարտար ու պայթյուն 

խոսքը գործի կդնի՝ բնականաբար նրան անհարմար դրության մեջ գցելու 

համար, որպեսզի Թոռնիկի կերած յուղալի ու գեր կարմրախայտը 

չքաղցրացնի կոկորդը, և ոչ միայն դա, այլև բոլոր կենդանիները, ճիճուներն 

ու բզեզները, որոնք ուրբաթ օրը ճաշակել էր, ստամոքսի մեջ գարշելի 

դառնան և Կրոնոսի օրինակով («զօրէն Կռոնեայ»)՝ ժայթքելով դուրս բերի, 

այսինքն՝ չմարսի և փսխի26: Մագիստրոսը գրում է «զօրէն Կռոնեայ», 

որովհետև հունական դիցաբանության մեջ հայտնի է, թե ինչպես է Կրոնոսը 

կամ Քրոնոսը, որը Զևսի (Արամազդի)  հայրն էր, կուլ է տվել իր 

զավակներին, սակայն կինը՝ Հռեան, Զևսի ծնվելուց հետո թաքցնում է նրան, 

հենց նրա շնորհիվ էլ Կրոնոսը փսխում է կուլ տված զավակներին27: 

                                                           

23 Սեբեոս պատմիչը Լևոնի տոմարը համարում էր չարափառության արձան, 

որովհետև ըստ այդ տոմարի Հիսուս Քրիստոսը երկու բնություն ունի և սուրբ 

երրորդությանն էլ չորրորդություն են հավելում (տե՛ս Պատմութիւն Սեբէոսի, 

աշխատասիրությամբ Գ.Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, էջ 160): Գոհար Մուրադյանը 

«Քրիստոնեական վեճերին առնչվող երեք բնագիր» ուսումնասիրության մեջ 

ներկայացրել է Լևոնի տասնչորս գլուխներ ունեցող տոմարի Ա (չէր հրատարակվել 

որպես ինքնուրույն բնագիր) և Բ (անտիպ էր) բնագրերը և դրանց զուգահեռ 

հունարեն համեմատական բնագրերը, դրանք բաժանել է շարահյուսորեն, 

տրամաբանորեն ինքնուրույն հատվածների՝ սկզբնագիր-թարգմանություն կապն 

առավել ընկալելի դարձնելու նպատակով, իսկ բնագրերից առաջ զետեղել է 

պատմաբանասիրական ակնարկ (տե՛ս «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 22, Երևան, 

2015, էջ 402-455): 
24 Օրմանեան Մ., Հայոց եկեղեցին, Կոստանդնուպոլիս, 1911, էջ 52-53: 
25 Նույն տեղում: 
26 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 214-215:  
27 Ըստ հունական դիցաբանության՝ Քրոնոսը վստահ չէր, որ իշխանությունն 

ընդմիշտ իր ձեռքում կմնա, վախենում էր, որ իր զավակներն իր դեմ կապստամբեն, 
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Հաջորդ նամակը, որը Մագիստրոսն ուղարկել է Թոռնիկ իշխանին, 

կոչվում է «Առ նոյն Մամիկոնեան, որ խնդրէր իմաստասիրել յաղագս ձկանց 

և առաքէր նմա կարմրախայտ»: Խորագրից պարզ է դառնում, որ 

խոստացված ձկներն արդեն ուղարկվել են, և Թոռնիկը խնդրել է 

Մագիստրոսին դրանց մասին իմաստասիրել: Հենց սկզբից Մագիստրոսը 

գրում է նրան, որ ձկների մասին իմաստասիրելու նրա խնդրանքին 

վերաբերվում է դյուցազնական, պատկառելի և վեհագույն սիրով: Հիշեցնում 

է նրան, որ իր առաջին նամակում հիշատակել է «զՓագրոս և զՈվանայն եւ 

զԴռակոնոռայն և զկէտն Յովնանու, ընդ նոսին և զԼեւիաթանայն28»: Ապա 

Մագիստրոսը գրում է, որ գիտի նաև Որփևսի (Օրփեոս) մասին, որը 

Սիկիլիայից29 (Սիցիլիա) առատ գանձերով պարգևատրված վերադառնում 

էր, և խարդախ նավաստիները փորձում են տիրանալ դրանց, բայց մի 

դելֆին ստանձնում է օգնել նրան, և մինչև այսօր եփեսացիների մեհյանում30 

գտնվում են պղնձյա արձաններ՝ դելֆինին և Որփևսին պատկերող: 

Մագիստրոսը պատմում է, որ Եգիպտոսում սաստիկ սովի ժամանակ, 

երբ Նեղոսը չէր ոռոգում արտերն ու դաշտերը, մեզ արդեն հայտնի մեծ 

կետը՝ Նեղոսի բնակիչ Փագրոսը, պատռելով վտակ է դուրս բերում, և 

յուրաքանչյուրն, ըստ անհրաժեշտության, ոռոգում է իր արտերը, և ապա 

Փագրոսը հունձքի ժամանակ դարձյալ անհետանում է: 

                                                                                                                                           

ինչպես ինքն է  հոր՝ Ուրանոսի դեմ դուրս եկել: Եվ նա կնոջը՝ Հռեային հրամայում է, 

որ իր մոտ բերի նոր ծնված երեխաներին և նրանց կուլ է տվել: Հռեան վերջին 

մանկանը չկորցնելու համար գնաց Կրետե կղզի և այնտեղ ծնվեց կրտսեր որդին՝ 

Զևսը, և այդ անձավում էլ թաքցրեց իր որդուն դաժան հորից, իսկ որդու փոխարեն 

բարուրի մեջ փաթաթված երկարուկ քար տվեց Քրոնոսին, որ կուլ տա: Հենց Զևսն էլ 

ըմբոստանում է հոր դեմ և ստիպում նրան կլանած երեխաներին լույս աշխարհ 

բերել: Քրոնոսը իրար հետևից դուրս է թափում  աստված-զավակներին (Կուն. Ն, Հին 

Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Լ. Հախվերդյանի թարգմանությամբ, 

Երևան, 1979, էջ 19-20):                                                                                                                                                 
28 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 215: 
29 «Սիկիլիա է մեծ կղզի յարեւելից կուսէ Սարդոնիոյ: Եւ է Սիկիլիա երեքանկիւնի 

ձեւով ծայրէ ի ծայր հարիւր մղոնաւ. յորում՝ գաւառք եւթն, քաղաքք ինն, գետք 

իննեւտասն, կղզիք վեշտասան, լերինք երկու՝ Պառթէնիոս յորմէ գետք բղխէն եւ 

Ուռկանոս, որ եւ Յայտնեայ, որոյ կատարն հանապազ հրով տոչորի: Եւ է Սիկիլիա 

յոյժ արգաւանդ» (տե՛ս Մատենագիրք Հայոց, հ. Բ, Ե. դար,  Մովսես Խորենացի, 

Աշխարհացոյց, Առաջաբանը՝ Յարութիւնենան Բ., Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, էջ 

2166): 
30 «….մե՛ծ է Արտեմիս եփեսացւոց: Լռեցո՛յց դպրապետն զամբոխն՝ և ասէ. ա՛րք 

եփեսացիք, իսկ ո՞վ է ‟ի մարդկանէ՝ որ ո՛չ գիտէ զեփեսացւոց քաղաքս մեհենազարդ՝ 

մեծին Արտեմեայ դիցն և դիոպետեայ» (տե՛ս Գործք ԺԹ., 35-36): 
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Հաջորդ հրաշքը պատահում է Փիսովնի31 գետի մոտ: Մագիստրոսը 

պատմում է, թե ինչպես Խոսրով արքայի մի հարճին մյուս անպիտան 

հարճերը, տարբեր հնարներ գտնելով, փորձում էին վնաս պատճառել, և այս 

հարճը Փիսովնի եզերքին հեկեկում էր, երբ ձուկ երևաց նրան, որը կոչվում 

էր Աշդահակ32, և լուռ նրա գոգին ժայթքեց տասներկու գրամ կշիռ ունեցող 

մի մարգարիտ: Հարճը հասկացավ, որ դա աստվածային ողորմության նշան 

էր, և այդ չքնաղ, սխրալի, հրաշալի, սպիտակափառ, ականակիտ 

մարգարիտը տարավ արքային: Արքան,  սքանչանալով այդ զարմանալի 

սխրանքի վրա, իր թագի ծայրին դրեց այն, որը կոչեցին «Եզդադովսն», 

այսինքն՝ աստվածատուր: Եվ այդ հարճին իր բոլոր կանանցից ընտրելով՝ 

հրամայեց իրեն կին կարգել և աստվածներին պատարագով պատվել, իսկ 

այն «Աշդահակ» կոչվող ձկան պատկերը աստվածներին զոհեցին Փիսովնի 

գետի նույն տեղում: 

Ահա մի ուրիշ առասպելական պատմություն Միթինա անունով մի 

ոմն հնդիկի մասին, որը ծովի եզերքին կառուցում էր ապարանք և հանկարծ 

մտքովն անցնում է մահարձաններով ապարանքի պարիսպները կերտել 

ծովի մեջ: Արհեստավորները հանձն առան այդ գործը, վերցրին գործի 

դիմաց գանձերը, սակայն չկարողացան կատարել: Սա բարկացրեց 

արքային, և նա հրամայեց, որ նրանց բոլորին ջրասույզ անելով կորցնեն, 

սակայն արքայի քույրը գաղտնի պահեց նրանց և փրկեց: Որոշ ժամանակ է 

անցնում, և նրանք խնդում են արքային ներել իրենց, իսկ իրենք թերևս մի 

հնար կգտնեն այդ խնդրի համար: Եվ մի տեսիլք է երևում նրանց. մի ձուկ 

առավոտյան շտապում էր ծովի եզերք, և վեմերը կոփելով հետը տանում, 

հետո դրանք դրեց ծովի հատակին, մինչև որ դրանք բարձրացան ջրից վեր, և 

որից հետո այդ ձուկն անհետացավ: Եվ այդպիսի սքանչելիքից հետո 

                                                           

31 Ըստ Աստվածաշնչի՝ Եդեմից դուրս էր գալիս մի երկնային գետ՝ ոռոգելու համար 

դրախտը, որը բաժանվում էր չորս ճյուղերի, մեկի անունը Փիսովն էր և նրա մեջ էր 

գտնվում ազնիվ ոսկին, սուտակը, պատվական քարը: Երկրորդ գետի անունը 

Գեհովն է, որը հոսում է Եթովպիայի շուրջը: Երրորդ գետը Տիգրիսն է, որը հոսում է 

Ասորեստանին հանդիման, իսկ չորրորդը՝ Եփրատն է (տե՛ս Ծննդ. Բ., 10-15)): 

Պատահական չի, որ Մագիստրոսի պատմած առասպելական զրույցում ձուկն այդ 

գետից մարգարիտ է դուրս բերում, որը զարդարում է արքայի թագը և կոչվում՝ 

աստվածատուր: 
32 «Աշդահակ. վիշապ ձուկ» (Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի, Սիմոն Գաբամաճեանֈ 

Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910, էջ 143): Իսկ «Նոր բառգիրք հայկազեան 

լեզուի» բառարանում այն գտնում ենք «Վիշապ» բառահոդվածի դիմաց. «Օձ 

անհեթեթ մեծութեամբ, մանաւանդ ջրային. որպէս և Ձուկն մեծ. կէտ. տե՛ս և Քարբ և 

Լեւիաթան» (Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, Վենետիկ, 1837, էջ 823): 
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ճարտարապետներն իրենց փոթորկյալ բարկությունից մնացին այնտեղ և 

ապարանքի վեմերը կոփեցին ձկան կերպարանքով, և իրենք էլ մնացին նրա 

մոտ: 

Նամակի վերջում Մագիստրոսն ընդգծում է, որ այս բոլոր 

պատմությունները Թոռնիկի ուղարկած ձկների փոխարեն էին, և թող 

Թոռնիկը շտապի հաճեցնել իրեն նորագույն և առույգ ձկներով: 

Թոռնիկ Մամիկոնյանին ուղղված երրորդ թուղթը ծառերի մասին է, 

որոնք նա խնդրել էր ուղարկել սեղան պատրաստելու համար՝ «Առ նոյն 

Մամիկոնեան սակս ծառոյն զոր խնդրէր ի պէտս սեղանոյ» (ՀԶ): Ընդ որում՝ 

այս թղթում հիշատակված ամենատարբեր ծառերը նույնպես պաշտա-

մունքի առարկա են եղել: Նամակի սկզբում Մագիստրոսն ասում է, որ 

ցանկանում է՝ իրենց ծառայի մի այնպիսի տնկի, որը, երբեմն աճելով, 

սպասավորելով պտղով, չորանալով, այժմ մեռել է: Եվ ծառը, որը երբևէ 

բարձրերից էր կերակրում, այժմ ներքև ընկնելով ավելի հպատակ ձևով է 

ծառայում, և անգամ  մեռած ժամանակ կերակրում է առավել, քան, երբ 

կենդանի էր («….և որ երբեմն ի բարձանց կերակրէր, այժմ ստորակացեալ 

առաւել հպատակեալ արբանեկէ. և յայլուստ զմեզ կերակրէր ի մահուանն 

իւրում վեհագոյն քան մինչ դեռ տակաւին կենդանին էր»33): Այսպիսով՝ 

Մագիստրոսը նկատի ունի, որ երբ ծառը մեռնում է, նրա փայտը շատ ավելի 

պիտանի կարող է լինել: Ահա թե ինչու նա ասում է, որ գերազանց ձևով է 

շարադրելու իր տաղաչափական խոսքը և ներբողական գովասանությամբ 

պատվելու է ծառերին: 

Կիրրայում34, գրում է Մագիստրոսը, որտեղ ավազները պատել էին 

անապատը, ծերացած կաղնին տապի ժամին հովանի էր լինում Արամազդի 

                                                           

33 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 219: 
34 Կիրրան հայտնի է Հունաստանի քաղաքներից Ամֆիսայի հետ պատերազմով: Այս 

հարթավայրը ամբողջովին մերկ էր, և տեղացիները չեն ցանկացել ծառեր տնկել 

կա՛մ ինչ-որ անեծքի պատճառով, կա՛մ էլ այդտեղի հողը անպիտան համարելով 

ծառերի աճի համար (“Равнина над Киррой совершенно обнаженная, и местные 

жители не желают разводить на ней деревьев или в силу какого-либо тяготеющего по 

этому поводу проклятия, или считая эту землю непригодной для роста деревьев”) 

(“Павсаний . Описание Эллады, книга X Фокида, 37, 4”): Հոմերոսն իր «Իլիականում» 

Ապոլլոնի օրհներգում այս քաղաքն անվանում է հին անունով (“В «Илиаде» и равным 

образом в гимне к Аполлону, Гомер называет этот город его древним именем Криса. 

Впоследствии жители Кирры среди других святотатственных поступков по 

отношению к Аполлону позволили себе отрезать часть земли, посвященной богу. 

Амфиктионы решили начать войну против жителей Кирры”) (“Павсаний. Описание 

Эллады, книга X Фокида, 37, 4”): Ամֆիսացիները կռիվ են սկսել Կիրրայի 
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ամենաբարձր գագաթին՝ շուրջը ծածկելով արևային տապից: Իսկ 

«Եռակալեան» սոճու35 ճյուղերից կապում էին Ապոլլոնի տաճարին, այն 

յոթհազարանոց հոտեր էր սնում, նաև հիվանդություններ էր բուժում36: Ապա 

ներկայացնում է Աթենայի մխրճած նիզակը Պիսիդոնի37 եզրին, որը 

վերածվել է ձիթենու ճյուղի, և որը նվիրել են Օլիմպիական խաղերի 

հաղթողներին. («….և զԱթենայն նիզակի առ եզր Պիսիդոնի ցցեալ. զոր ի 

տունկ ձիթենւոյ յեղափոխիւր. զոր յՈլոմպիադսն պատուիւր»)38: 

Շարունակաբար Մագիստրոսը հիշատակում է «Եսթեմիական սոճին»39, 

«Կեկրոփեան» սոճին40, որը գտնվում էր Աթենասի դղյակի մոտ, և այդ նույն 

Աթենասի տաճարի մոտ վերստին բարձրացած ձիթենին, որի անունով 

Հելլադա աշխարհը կոչեցին («….վերաբուսեալ ձիթենին, յորմէ Ելլադայ 

աշխարհն կոչիւր»41): Եզնիկ Կողբացին նույնպես գրել է այս մասին՝ նշելով, 

որ Աթենքում բուսնած ձիթենին հունարեն կոչվում էր «ելեա», դրա համար էլ 

հույների աշխարհը կոչվեց «Ելլադա». «Եւ Հելլէնք կոչին Յոյնք՝ յառնէ միոջէ, 

որում Հեղինոս անուն էր յելլադացւոց աշխարհին: Բայց այլք ասեն՝ եթէ ՚ ի 

ձիթենւոյն, որ յԱթէնս բուսաւ իւրովի. վասն զի ձիթենի, յունարէն ելէ՛ա 

կոչի»42: 

Ահա վերը բերված ծառերին հետևում է Արմավիրի սոսին, որը 

արքունի ապարանքի մուտքի մոտ էր, և արայան («Արայեան») մանուկը՝ 

                                                                                                                                           

բնակիչների դեմ և երբ գրավել են  այն, կոտորել են քաղաքի բնակիչներին, այն 

ժամանակից Կիրրան դարձել է Դելֆիի նավահանգիստ (“Павсаний . Описание 

Эллады, книга X Фокида, 37, 5”): 
35 Խոսքը Հերակլեսի մասին է, որը  Հունաստանի հերոսներից մեծագույնն է, սկզբում 

համարվել է արևի աստված, իր անվրեպ նետերով կործանել է չարությունն ու 

խավարը, ապաքինել է հիվանդություններ և շատ ընդհանուր բան է ունեցել Ապոլոն 

աստծու հետ (տե՛ս Կուն. Ն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Լ. 

Հախվերդյանի թարգմանությամբ, էջ 167) : 
36 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 219: 
37 Խոսքը ծովի աստված Պոսեյդոնի մասին է: 
38 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 219: 
39 Նույն տեղում: 
40 Խոսքը Կեկրոպսի մասին է: Կեկրոպսը Մեծ Աթենքի և նրա Ակրոպոլոսի 

հիմնադիրն էր: Երկիրը նրան ծնել էր իբրև կես մարդ ու կես օձ: Նա Աթենքը 

Ատտիկայում հիմնադրեց այն ժամանակ, երբ ամբողջ երկրի իշխանության համար 

վեճի մեջ էին ծովի աստված Պոսեյդոնը և Զևսի դուստր Աթենասը (տե՛ս Կուն. Ն, Հին 

Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Լ. Հախվերդյանի թարգմանությամբ, էջ 

218-219): 
41 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 219-220: 
42 Եզնըկայ Կողբացւոյ, Եղծ Աղանդոց, էջ 207: 
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Անուշավանը,  պատվում էր այն, դրա համար էլ ստացավ «Սոսանվեր» 

մակդիրը, այն նույն տեղին մոտ՝ Արմավիրի աշտարակի ծայրին, 

հրամայում է43 Նյուքար Մադես44 կոչվածին պատին բևեռել՝ երկաթե ցից 

մեխելով ճակատի մեջ՝ ի տես բոլոր անցորդներին և նրա մոտ եկողներին: 

Հիշում է Սաբալանի մայրին, որից պարթևները երեք քաղաքների 

ոստերն էին կերտել, իսկ արմատը վեմի էին փոխակերպել և Սպանդիարի 

արձանը կանգնեցրել: Ղ. Ալիշանն իր «Հին հաւատք կամ հեթանոսկան 

կրօնք հայոց» աշխատության մեջ գրում է, որ այս Սպանդիարին չպիտի 

շփոթել Սպանդարապետի հետ: Մեր Սուրբ Գրքում Սպանդարապետի 

անվամբ կոչվում է Դիոնիսիոսը կամ հունական Բաքոսը, որը պաշտվում 

էր՝ որպես այգիների և գինիների պաշտպան: Եվ Սպանդարապետն էլ 

համարվում էր պահապան երկրի և կենդանիների և խնամող չորրորդ 

ամսվա (հունիս), բայց Հազկերտի կողմից տոմարի փոփոխության 

արդյունքում՝ երկրորդ ամսվա (փետրվար): Այս Սպանդարամետ աստծուն 

պահլավները կոչում էին Սաբանտոմատ: Իսկ պարսից Սպանդիարին, ըստ 

Մովսես Կաղանկատվացի պատմիչի, պաշտում էին նաև հոները, Թանկրի 

խան էին կոչում նրան և մեծամեծ սաղարթներով կաղնի ծառեր էին 

                                                           

43 Պարզ է, որ երբ Մագիստրոսն ասում է՝ «հրամայում է», խոսքը Արամի մասին է, 

որն, ըստ Խորենացու, հանկարծորեն Մադեսի վրա հարձակվեց արևը ծագելուց 

առաջ, կոտորեց նրա ամբոխին և Նյուքարին էլ ձերբակալելով բերեց Արմավիր, 

այնտեղ պարսպի աշտարակի ծայրին հրամայեց պատին վարսել, երկաթե ցից մխեց 

ճակատի մեջ «ի տեսիլ անցաւորաց և ամենայն եկելոց անդր. և զաշխարհն նորա 

մինչև ի լեառնն անուանեալ Զարասպ՝ ի ծառայութեան հարկի կալաւ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Նինոսի ի վերայ Ասորեստանի և Նինուէի» (տե՛ս Մովսիսի 

Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց, աշխատասիրութեամբ Աբեղեան Մ. եւ 

Հարութիւնեան Ս., էջ 43-44): 
44 Մովսես Խորենացին իր պատմության առաջին գրքի ԺԴ գլխում («Յաղագս ընդ 

արեւելեայս պատերազմին եւ յաղթութեանն, եւ մահուան Նիւքարն Մադեսայ») 

ներկայացնում է Հայկյան Արամին, որը հայրենասեր ու աշխատասեր այր էր և 

նախընտրում էր հայրենիքի համար մեռնել, քան տեսնել, թե ինչպես են ուրիշ ազգեր 

ոտնակող անում հայրենիքի սահմանները: Նա Նինոսի Ասորեստանին և Նինվեին 

տիրելուց քիչ տարիներ առաջ շրջակա ազգերից նեղվելով՝ ժողովում է քաջ, հմուտ 

աղեղնավորների և Հայոց սահմանների մոտ պատահում է մեդացոց 

երիտասարդներին, որոնց առաջնորդում էր մի ոմն Նյուքար Մադես կոչվող. «այր 

հպարտ և պատերազմասէր, որպէս ցուցանէ նոյն ինքն պատմագիրն, յեզերս 

սահմանացն Հայոց: Որոց միանգամ քուշանաբար հինիւ սմբակակոխ արարեալ 

զսահմանս Հայոց՝ ծառայեցոյց ամս երկուս» (տե՛ս Մովսիսի Խորենացւոյ, 

Պատմութիւն հայոց, աշխատասիրութեամբ Աբեղեան Մ. եւ Հարութիւնեան Ս., էջ 43-

44): 
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նվիրում, և ձիեր զոհելով, նրանց կաշին և գլուխը գցում էին այդ ծառերի 

ոստերի առաջ: Ալիշանը ընդգծում է, որ այս առասպելական քաջին իր 

թղթերում հիշում է Գրիգոր Մագիստրոսը: Սաբալան լեռը Ատրպատա-

կանում գտնվող Սավալանն է, որտեղ կար մեծ մայրի ծառ, և որի միջոցով էլ 

կանգնեցվել է Սպանդիարի արձանը45: 

Ահա և առասպելական մարդածին ծառը, որը Ափրիգոն է կոչվում, և 

ասում են, որ դրա պտուղները եղել մարդիկ, որոնք, իբրև մրգեր, կախված 

են եղել մազերից, և մազերը կտրելու ժամանակ արյան շիթեր են հոսել, ու 

ամբողջ անտառից միանգամայն ցավագին ձայներ են հնչել: Բանտի 

խավարային կապանքներից ազատված մի աքսորյալի  հողմից ծովի 

ալիքները առաջնորդում և հասցնում է հենց այդ վայրը: Եվ նա, տեսնելով 

այս իրողությունը, էգերից ոմանց ճյուղերից կտրեց, սակայն նրանք նույն 

վայրկյանին վախճանվեցին: Ապա այդ ցավի մեջ հնար է գտնում վավաշոտ 

և տռփանքով լի մարդը, նրանցից մեկից գահավորակ է պատրաստում և 

մերձենում, որից ծնվում են երեխաներ46: 

Այնուհետև Մագիստրոսը բերում է այլ միատեսակ ծառերի 

օրինակներ, ինչպես «Անփեան» կոչվող սպիտակափառ, «Եթովպական», 

«Աշհաբեան», «Մանդալ» կոչվող կաղնիներիը, որոնց իր հետևից տանում էր 

Եթեմնացի Ամփիովնը47: Ամփիովնը Թեբեի արքան էր, պաշտում էր 

երաժշտությունը: Նա կիթառի վրա այնքան հրաշալի էր նվագում, «որ իր 

նվագով շարժման մեջ էր դնում մինչև անգամ ծառերն ու ժայռերը»48: 

Այսինքն՝ այն Ամփիովնը, որին Մագիստրոսն ասում է Եթեմնացի, Թեբեացի 

                                                           

45 Տե՛ս Ալիշան Ղ., Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 330-332: 
46 Գոհար Մուրադյանն այս հատվածի համար գրում է. «Այսպիսի հեքիաթ կարելի էր 

ակնկալել «Պատմութիւն Աղեքսանդրի» երկում, որտեղ նկարագրվում են այլևայլ 

երևակայական արարածներ, բայց ոչ սրանք: Այդպիսի ծառեր չի հիշատակում նաև 

Կոսմաս Ինդիկոպլևստեսը (Հնդկաչուն, VI դար) «Քրիստոնեական տեղագրություն» 

երկում, որտեղ նա զանազան տեղեկություններ է հաղորդել Եթովպիայի, 

Հնդկաստանի և Ցեյլոնի մասին և որի տասնմեկերորդ գլուխը նվիրված է բույսերին 

ու կենդանիներին» (տե՛ս «Բանբեր Մատենադարանի», հ. 20, էջ 33): 
47 «Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի (Արամազդ) եւ Անտիոպէի որդի, որ հմտօրէն 

նըւագում էր իր դիւթական քնարի վրայ, ամբողջ բնութիւնն իրեն հպատակեցնելով: 

Թեբէ քաղաքի կառուցման ժամանակ քարերը Ամֆիոնի քնարին հնազանդւելով՝ 

իրենք դասաւորւեցին, քաղաքի պարիսպներ կազմելով: Ամֆիոն փոխաբերական 

իմաստով նշանակում է հմուտ, դիւթող երաժիշտ» (տե՛ս Գրպանի միջազգային 

հանրագիտակ, Ալեքսանդր Մելիք, Նիւ Եօրք, 1930, էջ 22):  Ըստ Մագիստրոսի 

հատվածի՝ ծառերը նույնպես ենթարկվել են նրան՝ հետևից գնալով:  
48 Կուն. Ն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Լ. Հախվերդյանի 

թարգմանությամբ, էջ 158: 
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Ամփիովնն է: Հունական դիցաբանության մեջ այսպիսի երևույթը կապվում է 

նաև Օրփեոսի հետ, երբ նրա երգի ձայնը լսելիս ծառերը տեղահան եղան. 

«կաղնին ու բարդին, բարձրուղեշ կիպարիսներն ու լայնատերև սոսիները, 

եղևնիներն ու սոճիները խռնվել էին չորսբոլորը և լսում էին երգչին. մի 

ճյուղ, մի տերև անգամ չէր տատանվում նրանց վրա: Ողջ բնությունը 

հմայված էր զարմանահրաշ երգեցողությամբ և Օրփեոսի կիթառի 

հնչյուններով»49: Մագիստրոսը կաղնիները պարզապես երգի միջոցով 

տեղաշարժելու մասին  խոսել է նաև Անանիային ուղարկած նամակներից 

մեկում50: 

Այս հատվածին հետևում է դարձյալ մի պարթևական ծառի 

նկարագրություն, որը կոչվում է Լամաչուն, այսինքն՝ մանուկների կամ 

պատանիների ծառ, որ մերկամարտիկների հանդեսի ժամանակ ցցելով 

զարդարում են բազում գանձերի կարասներ և որոնցով հաղթողներին 

պարգևներով պսակում էին և որպես շնորհ ընձեռում: Սրան հետևում է 

Աղվանյան աշխարհի Ծար51 կոչվող ավանի առույգ և գեղեցիկ ճյուղերով 

ծառը, որի սյուները ոչ պակաս հզոր և հաստ են, որոնք եկեղեցում 

Մագիստրոսը տեսել է իր աչքով, և որոնց գերանները գերակատար են ու 

դիմացկուն, որով հենց սուրբ Հակոբի ամբողջ վկայարանն էր ստեղծված, և 

տաճարի բոլոր կահ-կարասիները, գերազանց տախտակները, խոյակներն 

                                                           

49 Նույն տեղում, էջ 268: 
50 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 123: 
51 Ծարը ավան էր Մեծ Հայքի Արցախ աշխարհում, համանուն գավառի կենտրոնն էր: 

Գտնվում է այժմյան Քելբաջարի շրջանում, Թարթառ գետի ձախ ափին: Հիշատակվել 

է նաև Կ. Գանձակեցու, Ստ. Օրբելյանի (13-րդ դ) և հետագա պատմիչների կողմից: 

Վկայված է նաև Սյունիքի արքեպիսկոպոսական «Քէօթուկ» կոչված մատյանում 

(1513), իսկ Ծար գավառի արևելյան սահմանն անցնում էր Դադիվանքի մոտով՝ 

ընդգրկելով Լեռնաբերդը, Թարթառի աջափնյա լեռնային մասը: Հարավից 

սահմանակից էր Սյունիքին, արևմուտքից սահմանն անցնում էր Սևանի ավազանի և 

Թարթառի ջրբաժան լեռնաշղթայով, հյուսիսից՝ Մռավ լեռան հյուսիսային լանջերով՝ 

ընդգրկելով Կյուրակ և Շամքոր գետակների ավազաններըը: 1220-ական թթ. Ծարի 

մեջ էր մտնում նաև Հաթերք գավառի մեծ մասը: 13-14-րդ դդ Դոփյանների 

իշխանության ժամանակ Ծարի իշխանությունը տարածվում էր նաև Սևանի 

արևելյան ափի և հարավ-արևմուտքում՝ Արցախի Կողթ գավառի վրա: Նշանավոր 

բնակավայրերն էին՝ Ծար, Ակնա, Վաղուհաս, Գետաշեն, Դարբնոց և այլ ավաններն 

ու գյուղերը, Հավքախաղաց, Հանդաբերդ (Լեռնաբերդ) բերդերը, եպիսկոպոսանիստ 

Խադավանք-Խաթրավանքը (տե՛ս Հայաստանի և հարակից շրջանների 

տեղանունների բառարան, հ. 2, Թ.Խ. Հակոբյան, Ստ.Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ.Խ. 

Բարսեղյան, Երևան, 1988, էջ 844-845): 
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այդ մի ծառի միջոցով են կառուցվել, որ կոչվում է գի52: Պատմում է նաև 

Ռոստոմյան տնկիի մասին, որի ոստերը կտրում էին, գործում էին նրանցից 

մանրագույն քնարներ, որոնք տալիս էին սկսնակների ձեռքը, նրանք  մի 

որոշ ժամանակ սովորում էին, և ինչպես սարդենուց կտրած մահակով ռիթմ 

խփելով,  պար գալով՝ երգում էին հոմերական քերթվածները: 

Գրիգոր Մագիստրոսի վերջին թուղթն՝ ուղղված Թոռնիկ իշխանին 

այն մասին է, որ վերջինս նրան հրավիրել է մասնակցելու եկեղեցու 

օրհնության տոնին («Առ նոյն Մամիկոնեան, զոր կոչեալ ի տօնի 

նաւակատեաց եկեղեցւոյն»): Մագիստրոսը ներկայացնում է հրաշակերտ 

տաճարները, որոնք ստեղծված էին հունական  երևելի ուղղանկյուն 

վեմերով՝ չորս կողմը պատված բազմապիսի գույներով, խոսում է 

կամարների ընդարձակության և բարձրության, ոսկեկոփ դռների և 

ստորակա փորվածքների սքանչելի տեսքի մասին, որ խնկերի կիզումից 

ծուխը տարածվում էր, և յուրաքանչյուրի հանդերձներից բուրում էր խնկի 

բույրը և մառախուղի նման ամպատեսիլ միգով շուրջբոլորը փարում: Ապա 

ընդգծում է, որ թեպետև ըստ եբրայեցիների ժողովի՝ եկեղեցին 

հավատացյալների բազմությունն է, սակայն այդ ժողովների համար 

բնակատեղի հաստատելը անհրաժեշտ է, քանի որ կենաց փայտից և 

հայրենի տեղից արտաքսվեցինք, պանդխտեցինք օտար երկիր, 

հալածվեցինք մենք և մեր եկեղեցին, ինչպես Նոյյան տապանը, որը ջրի մեջ 

տարուբերվում էր, սակայն ապավինելով հավատին, փրկագործվեց, և 

Աբրահամի խորանը պանդխտելով շրջում էր նրա հետ, սակայն 

հրեշտակների համար եղավ բնակություն և ավետյաց տաճար և միություն 

երկնավորների ու երկրավորների, և  «Իսահակ ի պանդխտութեանն մատչէր 

պատարագ ի հօրէն իւրմէ»53, և Հակոբը, որը փախավ Լաբանից և օծեց 

սյունը54, որ մերկամարտիկ Աստծու հետ մրցում էր, և երկինքը բացվեց, 

                                                           

52 Ղևոնդ Ալիշանի «Հայբուսակում» ներկայացված է երեք անվանումներով՝ «Գի», 

«Գիհի, «Գենի», սա անթառամ, բոլորոստ և տերևավոր ծառ է, որը ծանոթ է 

Աստվածաշնչից. Սողոմոնը տաճարի ներսի դռները կառուցել է հենց այս ծառի 

փայտից: Ագաթանգեղոսի մոտ նույնպես հիշվում է այս ծառը այլ ծառերի հետ: Ղ. 

Ալիշանը նաև հիշատակում է Գրիգոր Մագիստրոսին. «Գր. Մագիստրոս իր թղթոց 

մէկին մէջ ծառոց վրայ գրելով, յիշէ Սեւանայ ծովուն հարաւային արեւելեան կողմը 

Ծար աւանին եկեղեցւոյն շէնքն՝ այս տեսակ փայտերով» (Ալիշան Ղ., Հայբուսակ, էջ 

122):  
53 Նույն տեղում, էջ 225: 
54 Ըստ Ծննդոցի՝ Բեթելում էր Աստված հանդիպել Հակոբին, և այստեղ էր Հակոբը 

օծել սյունը և Աստծուն երդվել: Եվ Աստված ասում է, որ նա վեր կենա ու գնա իր 

ծննդավայրը: Ահա երբ Լաբանը գնացել էր ոչխարները խուզելու, Հակոբը վեր 
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դարձյալ միություն տեսավ հրեշտակների և մարդկանց մեջ: Եվ Մովսեսը իր 

աստվածային ուղևորության ժամանակ խորան կազմեց և իր հետ շրջում էր, 

քանի որ պանդուխտ էր և նրան օտար էր արծաթի գոյությունը, և Դավիթը 

գնեց պատարագի տեղ55, իսկ «Իսկ Յիսուս Տէր և Աստուած մեր յիջեւանի 

խնդրէր մատուցանել պատարագ»56: 

Այսպիսով՝ Մագիստրոսն իր այս նամակում քննության էր առել 

եկեղեցուն անմիջապես առնչվող հարցեր, թե որն էր մեր հավատի սկիզբն 

ու հիմքը, թե ինչպես էր աչք շլացնում եկեղեցու հոյակերտ 

ճարտարապետությունը, և թե որքան է կենսական սեփական հողի վրա 

եկեղեցի ունենալու հանգամանքը, որը շատ նրբորեն միահյուսված է 

իշխանություն և պետություն ունենալու իրողության նկարագրության հետ: 

Ամփոփելով Թոռնիկ Մամիկոնյանին ուղղված նամակների հետազո-

տությունը՝ նշենք, որ արծարծված թեմաները բազմաշերտ են՝ փոխադարձ 

նվիրատվություն՝ ձկների, ծառերի, անգամ իմաստասիրելու տեսքով, 

որովհետև, ինչպես տեսանք, նվիրատվություն է համարվել նաև գիրը, 

օրինակ՝ Մագիստրոսն իր նամակները, որը ձկների կամ ծառերի մասին 

իմաստասիրելու արդյունք էր, որպես նվեր, ուղարկել է Թոռնիկին: Եվ մի 

ուրիշ երևույթ, որը նկատեցինք, այն է՝ պատվավոր քարով պարգևատրելու 

իրողությունը, որը հատուկ է եղել հին աշխարհին, այս բոլորի կողքին 

եկեղեցու հոյակապ կերտվածքի նկարագրությունը՝ դրա հոգևոր դերի 

մանրաքնին դիտողականությամբ: Բացի այդ՝  առասպելական ձկների, 

ծառերի, պաշտամունքով հագեցած մագիստրոսյան նամակները, որոնք  

աչքի են ընկնում աղբյուրների զանազանությամբ, խոսում են հին աշխարհի 

պաշտամունքային առարկաների վերաբերյալ նրա հետաքրքրության, 

երևակայության և խորը գիտելիքների մասին, որոնք սնվում են 

Աստվածաշնչից:  

 

 

 

                                                                                                                                           

կացավ, իր երեխաներին, կանանց նստեցրերց ուխտերի վրա, հավաքեց իր ամբողջ 

հոտը, կուտակած ունեցվածքը, նաև Լաբանի աղջիկներին, որպեսզի գնա Քանանի 

երկիր՝ իր հոր Իսահակի մոտ, նա խաբեց ասորի Լաբանին և առանց որևէ բան 

ասելու փախավ (տե՛ս Ծննդ. ԼԱ., 13-55): 
55 Ըստ Աստվածաշնչի՝ Դավիթը, օրինակ ծառայելով որդուն՝ Սողոմոնին, Աստծո 

տուն կառուցելու համար շատ մեծ պատրաստություն է տեսնում, և կառուցում է այն 

«….ոսկի տաղանդս հարիւր հազար, և պղինձ և երկաթ՝ որոյ ո՛չ գոյ թիւ. վասն զի 

բազում է յոյժ, և փայտ և քարինս…. » (տե՛ս Մնացորդաց Ա., ԻԲ., 3-5): 
56 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 225: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

98 

 

Հասմիկ  Հովսեփյան 

Գրիգոր Մագիստրոսի՝ Թոռնիկ Մամիկոնյանին  

ուղղված նամակների մասին 

Ամփոփում 

Հոդվածում վերլուծաբար ներկայացված են Գրիգոր Մագիստրոսի չորս 

թղթերը՝ ուղղված Թոռնիկ Մամիկոնյան իշխանին: Հիմնվելով նախորդ 

ուսումնասիրողների կատարած աշխատանքին՝ նորովի և առավել լիակատար ենք 

մոտեցել թղթերում արծարծված թեմաների համակարգին:  Թղթերը հարուստ են 

ձկների, ծառերի մասին առասպելական պատմություններով, եկեղեցու հոյակապ 

կերտվածքի նկարագրություններով, որոնք  աչքի են ընկնում աղբյուրների 

զանազանությամբ և խոսում են հին աշխարհի պաշտամունքային առարկաների 

վերաբերյալ Գրիգոր Մագիստրոսի հետաքրքրության, երևակայության և խորը 

գիտելիքների մասին, որոնք սնվում են Աստվածաշնչից և հունական 

դիցաբանությունից:  

 

Асмик  Овсепян 

О  письмах, адресованных Григором Магистросом Торнику Мамиконяну 

Резюме 

В статье аналитически представлены четыре письма Григора Магистроса, 

адресованные принцу Торнику Мамиконяну. Основываясь на работе предыдущих 

исследователей, мы по-новому и более полно подошли к системе тем, обсуждаемых в 

письмах. Письма богаты мифологическими историями о рыбах, деревьях и 

описаниями великолепных строений церквей. Они отличаются разнообразием 

источников и говорят об интересе Григора Магистроса к предметам культа древнего 

мира, о его воображении и глубоких знаниях, питающихся Библией и греческой 

мифологией. 

 

Hasmik  Hovsepyan 

About letters addressed by Grigor Magistros to Tornik Mamikonian 

Summary 

The article analytically presents four letters of Grigor Magistros, addressed to Prince 

Tornik Mamikonian. Basing us on the work of previous researchers, we showed a new and 

more complete approach to the system of topics discussed in the letters. The letters are rich 

in mythological stories about fishes, trees and descriptions of the magnificent structures of 

churches. They are distinguished by a variety of sources and speak of the interest of Grigor 

Magistros in the objects of worship of the ancient world, his imagination and deep 

knowledge that feed on the Bible and Greek mythology. 
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գրականության ինստիտուտի հայցորդ 

      dalaqyanofely@gmail.com

   

ԳՐԱԿԱՆ ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱ՞Ր, ԹԵ՞ ԿԵՐՊԱՐ, ՈՐՆ ՈՒՆԻ ԻԴԵԱԼ 

 

Բանալի բառեր եւ արտահայտություններ. գրական  նոր կերպար, 

ժամանակային նշաններ, քաղաքային կոլորիտ, գյուղագրություն, քաղաքա-

գրություն, իդեալ, արդի մտածողությունֈ 

Ключевые слова и выражения: новый литературный образ, знаки 

времени, городской колорит, описание сельской жизни, описание городской 

жизни, идеал, современное мышление. 

Key words and expressions: a new literary character, time signs, urban 

atmosphere, rural culture, urban culture, ideal, modern thinking. 

 

20-րդ դարի կեսերին, երբ «երկաթե վարագույրն» իջել էր և 

գրականությունը քիչ թե շատ ձերբազատվել էր կապանքներից, 

արձակագիրների ուշադրությունը սևեռվեց մի կարևոր խնդրի վրա. 

մանրամասն հետազոտել բնական մարդու, անհատի հոգեբանությունըֈ 

Վերարժևորվեցին մարդկային, բարոյական արժեքները, որ տրորվել էին 

ժամանակի ոտքի տակֈ 

  «Վաթսունականների գրական սերնդի նորարարական գրակա-

նությունն արդյունք էր ոչ միայն ստեղծված հասարակական-քաղաքական 

բարենպաստ պայմանների, ստալինյան տխրահռչակ վարչակարգի 

մերկացման, այլև խոշոր չափով երկաթե վարագույրի վերացման ու 

համաշխարհային գրականության, մշակութային արժեքների հետ լայն 

շփումների ու ծանոթության»1:  Ժամանակի գրողներն  ուղղվեցին դեպի 

մարդու հոգու ամենախոր հատակները, լույսի մեջ շոշափվեց անհատի 

փոքր, բայց նվիրական զգացմուքներըֈ  Կրկնելով Չարենցի մտահոգու-

թյունները, թե մոռացվում էր այն մարդը, որ «էլի մնում է մարդ՝որ ունի սէր, 

որ ունի սիրտ, իր յոյզերով մեծ ու մանրիկ...»2՝արձակագիրները 

գրականություն բերեցին գրական նոր կերպար՝ ապրումակցված առօրյա 

հոգսերով ու հույզերովֈ Եվ «Ձնհալ»-ի տարիները նոր մայրուղի բացեցին, 

որպեսզի երևարկվեր մարդու «մանրիկ» հույզերըֈ Սա էր առաջնային 

                                                           

1 Արզումանյան Ս., Արդի հայ վեպը, հ.5, Եր., 2004, էջ 7-8ֈ 
2 Պետրոսեան Վ., Սփիւռք-Հայրենիք, Եր., 2012, էջ 93ֈ 

mailto:dalaqyanofely@gmail.com
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նորությունը, որը բերեցին 60-ականների արձակագիրներըֈ Այդ մտքին էր 

հարում նաև Վ. Սարոյանը, որի պատմվածքների խորքում ընկած է 

մարդկային սիրտը, նա փորձում էր իր պատմվածքներով մարդուն 

վերադարձնել այն, ինչ կորցրել էր այդ դժնի շրջանումֈ Եվ  «Յոթանասուն 

հազար ասորի» պատմվածքի մեջ գրում է. «Սիրտը, մարդու սիրտն եմ 

որոնում, որ դնեմ  պատմվածքիս հատակը»3ֈ Անտարբեր աշխարհում 

կորսված մարդն էր բոլոր ստեղծագործությունների գլխավոր հերոսըֈ 

Վ. Պետրոսյանի «13-ից հանած 15» վիակը, որն ընդամենը 2 

հատվածով լույս է տեսել «Գրական թերթում»,  պատմում է իր սերնդի  

կյանքը, որի երիտասարդությունը  պատերազմի տարիներին համընկավ 

անհատի պաշտամունքի  շրջանին, այդ երիտասարդներն էին, կերպարներն 

էին, որ գալիս էին գրականություն՝ նոր, արդի կերպար դարձածֈ 

Վ.Պետրոսյանը գրականություն բերեց նոր մտածողությամբ, նոր ոճով, 

համարձակ հերոսին, որոնք քաղաքի ծնունդ էին, սակայն տեղանքը չէր, որ 

պիտի նորություն լիներ, այլ՝ մտածելակերպըֈ Նա փորձեց դուրս գալ 

ազգային նեղ սահմաններից, որպեսզի կարողանար ստեղծել մեծ 

գրականություն, բայց դա շատ գրաքննադատների համար առիթ էր, 

որպեսզի Վ. Պետրոսյանին համարեին ավանդներն արհամարհող, մերժող 

հեղինակֈ 

Ժամանակի առաջընթացի պատնեշի հաղթահարումը պիտի 

արտահայտվեր նաև  գրական նոր հերոսի տեսքովֈ Դրվեց գրական նոր 

հերոսի խնդրի հարցըֈ Անհիշելի ժամանակներից գրականությունը 

գլխավորում էր իդեալականցված, աշխատանքին, հողին նվիրված անհատի 

կերպարը կամ բազում խնդիրներ բեռ արած  գյուղացու կերպարը, իսկ 

գրական միջավայրը գյուղն էրֈ Ի՞նչն էր պատճառը, մի՞թե քաղաքացին չէր 

կարող գրական կերպար լինել կամ՝ քաղաքը՝ գրական միջավայրֈ Ահա, 

այստեղ է, որ Վ. Պետրոսյանն իր նոր խոսքն ասաց, եկավ հեղաշրջում 

անելու գրական աշխարհում, ինչպես արել էր Աբովյանն ավելի վաղ 

ժամանակաշրջանում՝ հիմնելով գրականության  նոր շրջանի սկիզբըֈ 

Պետրոսյանն իր գրական գործունեությամբ  առաջ քաշեց  նոր կերպարի, 

միջավայարի, և իհարկե՝ նոր, թարմ մտածելակերպի խնդիրֈ  Նա, 

առաջարկում, պահանջում էր, որ ազգային նեղ սահմաններից դուրս գան 

գրողները, որովհետև գրելով միայն ազգային արժեքների մասին, չենք 

կարող մեծ գրականություն ստեղծել, առանց այդ էլ մեր փոքր ազգությունը 

լայն ճանաչման հնարավորություն չի տալիս արվեստագետներինֈ «Երբ 

նիւթը միայն ազգային հարցերու վրա կը դրուի, այդ նիւթից չի կարող 

                                                           

3 Սարոյան Վ., Ընտիր երկեր 4 հատորով, 1-ին հ., Եր., 1980 , էջ 21ֈ 
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ստեղծուել մեծ գրականութիւն, եւ չի կարող իր հետ կապել երիտասարդ 

ընթերցողին, որովհետեւ երիտասարդ ընթերցողը ունի 

հետաքրքրութիւնների լայն շրջանակ, որտեղ, հասկանալի է, ազգային 

խնդիրները տեղ ունեն, բայց ամբողջը չեն»4ֈ Սա չէր նշանակում, որ 

Պետրոսյանը հեռանում էր ակունքներից, այլ՝ հայ գրականությունը 

փորձում էր ճանաչելի ու հասանելի դարձնել հայկական  սահմաններից 

դուրս ևս:  

  «Ճանապարհը հիշողություն չունի» պատմվածքը ( 1962թ) այդ նոր 

մտածելակերպի, հերոսի քննությունն է, որը  մի քանի ենթաշերտ է 

պարունակումֈ Քաղաքից գյուղ եկած քիմիայի ուսուցիչն արդեն մի քանի 

տարի է, ինչ ապրում է գյուղում, դասավանդում  տեղի դպրոցում, սակայն 

այդ կեցությունը ժամանակավոր բնույթ էր կրում. «Դու գիտես, որ ես էլ իմ 

ցանկությամբ չեմ գնում, բայց հարկավոր է: Ես չկարողացա ասել, թե ինչու է 

հարկավոր, որովհետև ինքս էլ չգիտեի: Գիտեի միայն, որ չգնալ չի կարելի»5: 

Դյուրին չէր հերոսի այդ տարիների կյանքը: Քաղաքի ապահով, փափուկ 

կյանքից հետո պիտի մտներ գյուղաշխարհ, որն իր օրենքներն ու  

բանաձևերն ուներֈ Երիտասարդը, երբ նոր էր եկել գյուղ, հագնում էր, 

ինչպես քաղաքում, նեղ շալվար: Բայց մի քանի օր հետո նրա լվացքի 

պարանից գյուղի երեխաները թռցնում են նրա շալվարը և հինգ սմ 

լայնացնում` «իմը տասնյոթ սմ էր, դարձրել էին`քսաներկու»(էջ 96): Եվ 

հաջորդ օրը հերոսն ինքն է իր մյուս շալվարները տալիս հարևանուհուն, որ 

դրանք լայնացնի: Ի՞նչ ենք տեսնում.գյուղը կարողացա՞վ իր օրենքները 

թելադրել քաղաքաբնակին, կարողացա՞վ դիմադրել քաղաքի հովերին. 

«Հիմա գյուղում բացի ծերերից, ամենք էլ նեղ են հագնում: Կամաց-կամաց 

սկսեցին նեղացնել»6: 

Ո՞րն էր հեղինակի նպատակը՝ ցույց տալ գյուղի «պարտությունը» թե՞ 

քաղաքի նորությունը, առավելությունըֈ Հեղինակի նպատակն ամենևին էլ 

քաղաքի կամ գյուղի պարտությունն ու հաղթանակը ներկայացնելը չէր, այլ 

նոր մտածելակերպի խնդրի բարձրացումն էրֈ Վ. Պետրոսյանն իր՝  

«Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով» հրապարակախոսական գրքում 

շատ դիպուկ արտահայտվել է այս թեմայի շուրջ՝ ում է տեսնում կամ ով 

պետք է այսուհետ առաջադրվի գրական հերոս.«...բավական է, որ գրողը, 

մանավանդ եթե նա երիտասարդ է և կարդում է «Ինոստրաննայա 

լիտերատուրա» կամ «Յունոստ» ամսագրերը, հերոս ընտրի ֆիզիկոս կամ 

                                                           

4 Պետրոսեան Վ., Սփիւռք-Հայրենիքը, Եր., 2012թ., էջ 21ֈ 
5 Պետրոսյան Վ., Ընտիր երկեր 2 հատորով, 2-րդ հ., Եր.,1983թ., էջ 94ֈ 
6 Պետրոսյան Վ., Ընտիր երկեր 2 հատորով, 2-րդ հ., Եր., 1983թ., էջ 96ֈ 
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նկարիչ, բավական է, որ նրա կերպարները թեկուզ Երևանի «Արագիլ» 

ռեստորանում ոչ թե խորոված ուտեն, այլ, ասենք, կոկտեյլի բաժակի շուրջ 

զրուցեն Ֆրանց Կաֆկայի գրքի մասին, կամ կողքին դրած «Սպիդոլա» տիպի 

տրանզիստորային ռադիոընդունիչով լսեն անգլիական բիթլզների 

երգը՝անմիջապես պատրաստ կլինի մեղադրանքը.այդ հերոսները ազգային 

չենֈ 

 Բայց... բայց բավական է, որ գրողը նկարագրի գյուղի մանուշա-

կագույն իրիկնապահը, հողագործ պապի ճաքճքված ձեռքերը, աղբյուրի 

մոտ բարդիների պես շարված ջահել հարսներին՝ անմիջապես նա ազգային 

կհռչակվիֈ 

 Ես չեմ գտնում, թե արդեն հնացել է այդ կոլորիտը, թե այլևս չկա այդ 

բնանկարը, թե մեզ հետաքրքիր չեն գյուղի այսօրվա պրոբլեմները, հոգսերն 

ու ուրախություններըֈ Հազար անգամ ոչ՝ հետաքրքիր են ու հարկավորֈ 

Բայց...ես կուզենայի նման երկերում տեսնել, թե անցնող ժամանակը ինչ 

ուղղումներ, լրացումներ է արել գյուղի դիմանկարին»7ֈ Այո, հեղինակի 

մտահոգությունը ժամանակային նշանների մասին էր, ոչ թե՝ տեղանքիֈ  

1968թ. «Գրական թերթում» ականավոր գրողներ`Հր.Մաթևոսյանի և 

Վ.Պետրոսյանի «Այսպես կոչված գյուղագրության մասին» թեմայով 

ծավալված բանավեճում առաջացել է մի հնարովի հարց՝ ինչ թեմայով գրել՝ 

գյուղագրությա՞ն, թե՞ քաղաքագրության. «Գյուղագրությամբ զբաղվողները 

իմիտատորներ են, քաղաքագրությամբ զբաղվողները՝ որոնող դափնե-

կիրներֈ Բայց դրանցից գյուղագրությո՞ւնն է դժվար, թե՞ քաղաքագրությունը, 

- հարցնում է Վարդգես Պետրոսյանըֈ Քաղաքագրությունըֈ Որովհետև 

քաղաքագիրները որոնողներ են, գյուղագիրները՝ Պռոշյանին ու Բակունցին 

ընդօրինակողներֈ Ո՞րն է դժվար. երկուսն էլ դժվար են. գրելն առհասարակ 

տանջանք է»8ֈ Գրական  թեմայից էլ բխում էր հերոսի հարցըֈ 

Իրականում գրականության առաջ չպիտի ծառանա նման խնդիր, 

քանի որ հեղինակի նպատակն է ներկայացնել կյանքն իր ողջ երանգներովֈ 

«Գիւղը կամ քաղաքը, բացի բնութիւնից պիտի ունենայ նաեւ այնպիսի 

մարդիկ, որոնք գոյն են, բոյր են տալիս այդ գիւղին կամ քաղաքին»9ֈ Եվ գրել 

միայն այս կամ այն թեմայով, կսահմանափակենք գրականության 

շրջանակները, կամփոփվենք ազգային նեղ սահմանների մեջֈ Հ. 

Մաթևոսյանը Վ. Պետրոսյանին մեղադրում էր այն հարցում, որ վերջինս 

«հնօրյա փիլիսոփայական կեցվածքների դեմ առաջադրում է չփիլիսո-

                                                           

7 Պետրոսյան Վ., Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով, Եր., 1977, էջ 337-338ֈ 
8 Գրական թերթ, 1968թ., հ. 9ֈ 
9 Պետրոսեան Վ. Սփիռք-Հայրենիքը, Եր., 2012, էջ 81ֈ 
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փայության կեցվածքֈ Խորհուրդներ տվող ծերունիների դեմ՝ խորհուրդներ 

չտվող երեխա-ծերունիներֈ Ոչ թե «ոտքդ քո վերմակի չափով մեկնիր», այլ 

էկզիստենցիալիզմֈ Ոչ թե «մեկ պայտին է խփում, մեկ մեխին», այլ 

էկլեկտիզմֈ Թաղումների ժամանակ ոչ թե ավանդական անձրև, այլ ոչ 

ավանդական չանձրևֈ Ոչ թե քոչարի, այլ թվիստֈ Ոչ թե գինի, այլ սուրճ»10ֈ  

Ո՞վ է ասել՝  Վ. Պետրոսյանի ստեղծած կերպարները պարզունակ, ճղճիմ 

աշխարհայացքով հերոսներ են, որոնք միայն «մոդայի հետևից են ընկած»ֈ 

Պետրոսյանը ոչ թե հնարել, այլ փոքր կտավի վրա ներկայացրել է «կյանքն 

ինչպես որ է»ֈ Ժամանկաները փոխվում են, մարդիկ՝ նույնպես, մենք չենք 

կարող տեղում դոփելֈ Ժամանակակից մարդուն նորություն է պետք, 

թարմություն, նոր կերպար, նոր թեմաֈ Եվ Պետրոսյանն այդ ամենի 

արձագանքողն էրֈ Նա իր հարցազրույցներից մեկում նշել  էր, որ. «Իմ ու Հր. 

Մաթևոսյանի տարբերությունն այն է, որ Հ.Մաթևոսյանի հովիվների կողքից 

տրանզիստոր չի կախված, իմ հովիվները տրանզիստորներ ունեն»ֈ Սրանք, 

իրականում, ժամանակի նշաններն են, գործիքներըֈ   

Վ. Պետրոսյանն արդի գրականությունը հարստացրեց կերպարներով, 

որոնք իդեալներ ունեին, ոչ թե՝ իդեալական կերպարներովֈ Այդ հերոսները 

զերծ էին իդեալականցված բանաձևից, նրանք առաջադրում էին նոր 

բանաձևֈ Օրինակ՝ Լևոն Շահինյանը («Ապրած և չապրած տարիներ»)՝ 

երիտասարդ լրագրողը, համառորեն պայքարում էր ներկայի ու ապագայի 

հանդեպ անտարբերության, նեղ մտահորիզոնի դեմ, փորձում մարդկանց 

ցույց տալ նոր աշխարհը, որը դուրս էր իրենց գյուղի սահամններիցֈ Նա 

ունի և՛ կասկածամտություն, և՛ մի քիչ էլ անձնասիրություն, բայց 

ամենակարևորը հավատում է մարդու ներքին լույսին, որ դեռ պիտի վառվիֈ 

Գալով Մամյանի կերպարին («Վերջին ուսուցիչը») թվում է իդեալական, 

անթերի գրական կերպար էր, բայց նա էլ դուրս է այդ սահմանումիցֈ Նա 

վերաձևավորեց մանկավարժի կերպարը, հանգուցեց աշակերտ-ուսուցիչ 

կապը, որը վաղուց արձակվել էրֈ Հեղինակը կերտել է իր մասնա-

գիտությամբ, կոչումով ապրող, արարող մարդ, ում համար մահու չափ 

սարսափելի է, երբ ուսուցիչը դպրոցից դուրս է գալիս մթերային խանութում 

աշխատելու համարֈ Եվ փաստում, որ սա սովորական, ամեն օր հանդիպող 

երևույթ չէ և չպիտի դառնա, սա ողբերգություն է. ուսուցիչն իր կոչումից 

հեռանալով՝դառնում է առևտրականֈ  

Մամյանի հայտնվելը դպրոցում ոչ միայն աշակերտների, այլև 

ուսուցիչների շրջանում էր  մեծ հեղափոխությունֈ Ուսուցիչներն իրենք էին 

խոստովանում, որ Մամյանի գալուց հետո բոլորը մի քիչ ուրիշ են դարձելֈ 

                                                           

10 Գրական թերթ, 1968թ., հ. 9ֈ 
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Մամյանը փոխեց դպրոցի մթնոլորտը, նոր հունի մեջ դրեց մանկավարժի 

կերպարըֈ Իհարկե, նա էլ ունեցավ թուլության պահեր, երբ փորձեց զենքերը 

վայր դնել, դուրս գալ դպրոցից, բայց այստեղ է, որ դարձյալ հավատարիմ 

մնաց իր կոչմանը և իր սիրով, աշակերտներին հավատալով  դարձավ ոչ 

միայն տասներորդցիների, այլև ողջ դպրոցի սիրելի ուսուցիչըֈ 

«Քաղաքի կիսաբաց լուսամուտները» վիպակի քսաներկու տարեկան 

Գագիկը վերջնականորեն գտել է իր ապրելու բանաձևը, վստահ է, որ մարդ 

պետք է ուրիշների համար իրեն ծախսի, ինչպես արևն է իրեն ծախսում՝ 

չսպասելով հատուցմանֈ Գագիկը սա չի ասում պաթետիկ երևալու համար 

կամ բաժակաճառ ասելու նման. սա նրա որդեգրած սկզբունքն էֈ Թեև 

հերոսը բավականին կյանքի փորձ չունի, բայց արդեն տեսնում ենք, որ գործ 

ունենք հասուն մտքի տեր երիտասարդի հետֈ Պետրոսյանը հաճախ նշում 

էր, որ երիտասարդությունը ոչ թե տարիքն է, այլ մտածողությունը,  և նրա 

հերոսները երիտասարդ հասուն մտածողներ են, որոնք կոչված են 

աշխարհը փոխելու, ավելի լավը դարձնելուֈ Նրանք առանց հատուկ 

կամավորության դառնում են առաջնորդներֈ Նույն բանաձևումներն ունեն 

«Դեղատուն»Անի», «Մայրիկ, ես արդեն մեծացել եմ» վիպակների ու մյուս 

պատմվածքների հերոսները, որոնք գիտեն՝ ինչ են ուզում կյանքից, որն է 

իրենց գոյի իմաստըֈ 

Այս բոլորի մեջ չենք կարող չառանձնացնել  Պետրոսյանի՝ «Պատմ-

վածք թափվող տերևների և հոր մասին» գործը, որտեղ հեղինակը խաղաղ 

նկարագրությամբ ներկայացնում է այդ ժամանակի երիտասարդների 

հավաքական կերպարըֈ Նա ընդամենը տասնյոթ տարեկան է ու կանգնած է 

նոր կյանքի մայրուղու սկզբինֈ Հայրը որդուն առաջադրում է փափուկ, 

անխոչընդոտ կյանքի ճանապարհ, իսկ որդին ընտրում է դժվարին ուղին, 

որն ինքը պիտի կերտերֈ Նա հրաժարվեց հոր կողմից  «դասավորված» 

ինստիտուտ ընդունվելուց, այլ ընտրեց արդար աշխատանքով  ճանապարհ 

հարթելֈ Տասնյոթ տարեկանում հեշտ են ընկնում կյանքի ծուղակը, բայց այս 

կերպարը եկել էր հաստատելու, որ կարող ենք ունենալ նաև հասուն, իր 

որոշումների մեջ վճռական, օրինակելի գրական հերոսֈ  

 «Մեզ հարկավոր են բարձր իդեալների տեր, բայց կյանքի այսօրվա 

ռեալությունից չկտրված մարդիկ»11, որոնք էլ պիտի դառնան գրական նոր 

կերպարներֈ 

 

 

 

                                                           

11 Պետրոսյան Վ., Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով, Եր., 1977, էջ 32ֈ 
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Օֆելյա Դալաքյան 

Գրական իդեալական կերպա՞ր, թե կերպար, որն ունի իդեալ 

Ամփոփում 

Հոդվածի շոշափելի թեման է գրական նոր կերպարը՝ ապրումակցված 

առօրյա հոգսերով ու հույզերով, որի նորությունը (հայտնությունը) գրական 

բախումների առիթ հանդիսացավֈ Վ. Պետրոսյանը գրականություն բերեց 

կերպարներ, որոնք զերծ էին իդեալականցված բանաձևից. նրանք 

առաջադրում էին նոր բանաձևֈ 

 

 

Офелиа Далакян  

Идеальный литературный образ или образ, в котором есть идеал? 

Резюме 

Ощутимая тема статьи – новый литературный образ, наделенный 

житейскими заботами и эмоциями, новизна (откровение) которого стала 

причиной литературных конфликтов. В. Петросян привѐл литературных 

персонажей, свободных от идеализированной формулы: они предлагали 

новую резолюцию. 

 

 

Ofelya Dalakyan 

An ideal literary character or a character that has an ideal? 

Summary 

The maintain topic of this article is the new literary character (image), 

involved by everyday worries and emotions,the presense (creation)of which was 

the cause of  literary conflicts. 

V.Petrosyan brought to the literature the characters, which were far  from 

the idealized form:they were proposing a new formula(resolution). 
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ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒՀԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1941-1945ԹԹ.) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. հայուհիներ, 
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Հայրենական պատերազմի տարիներին Հայաստանի մտավորական-

ները, մասնավորապես մշակույթի և գիտության գործիչները, իրենց որոնող 

միտքը, ստեղծագործական աշխատանքը և ուժերն են նվիրաբերել մեր հայ-

րենիքի անկախության և ազատության պայքարի գործին: 

 Պատերազմի ահեղ օրերին ժողովրդական կրթության բնագավառում 

կյանքն ընթացել է առանց խափանումների, նորմալ և կազմակերպված: 

Պատերազմը վճռական ստուգում դարձավ ոչ միայն բանվորների և 

կոլտնտեսականների, այլև մտավորականության համար: 

1941-1942 ուսումնական տարվանից  դպրոցները վերակառուցեցին 

իրենց աշխատանքը պատերազմի պայմաններին համապատասխան: Հայ-

րենիքի ազատության և անկախության համար մղվող պայքարում ռազմա-

ճակատի և թիկունքի հայրենասերների սխրանքները ոգեշնչում էին նաև 

ժողովրդական կրթության աշխատողներին: Նրանք կազմակերպված ու մեծ 

եռանդով շարունակեցին մատաղ սերնդի դաստիարակության պատվավոր 

գործը:  

mailto:edikminasyan@mail.ru
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ԽՍՀՄ ժողկոմ խորհրդի որոշումով 1942-1943 ուստարվանից մտցվեց 

տղաների և աղջիկների անջատ ուսուցում: Նորություն էր աշակերտների 

առաջադիմության գնահատման հինգբալյան համակարգը1: 

Երևանի Կրուպսկայայի և Մ. Գորկու անվան դպրոցների աշակեր-

տության շրջանում մեծ հարգանք և սեր են վայելել հայոց լեզվի և գրա-

կանության ուսուցչուհիներ Սիրանուշ Մարտիրոսյանը և Վարսենիկ 

Եսայանը2: 

Բազմավաստակ ուսուցչուհիներ Ս. Մարտիրոսյանի և Վ. Եսայանի 

ղեկավարությամբ պարբերաբար լույս են տեսել դպրոցական գրական 

թերթերը և ալմանախները, իսկ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 

վերջում կազմակերպվող համաքաղաքային գրական բաց երեկույթներում 

աշակերտները հանդես են եկել ինքնուրույն ստեղծագործություններով: 

Նույնպիսի ջանասիրությամբ են աշխատել նաև ուսուցչուհիներ Արուս 

Պողոսյանը, Իզաբելա Շամամյանը, «Լենինի» շքանշանակիր Վահանուշ 

Մատինյանը, Սիրուշ Պողոսյանը, Լյուսյա Բոյաջյանը, Արուսյակ 

Լալազարյանը (Երևան), Հայկուշ Դրամբյանը, Պայծառ Մկրտչյանը 
(Լենինական), Սիրուշ Մատինյանը (Կիրովական), Աշխեն Բարխուդարյանը 
(Գորիս), Շուշիկ Խաչատրյանը, Էմմա Նազարյանը, Դուխիկ Բուդաղյանը 
(Ստեփանավան), Մանուշ Խառատյանը (Մեղրի), Ամալյա Ճշմարտյանը 
(Գյառգյառ), Նվարդ Մելիքսեթյանը (Քանաքեռ), Եվգինե Հարությունյանը 
(Գյուլագարակ)3: 

 Հայրենական պատերազմի տարիներին Հայաստանի մանկավարժ-

ները և աշակերտները, հատկապես ամառային արձակուրդների շրջանում, 

մեծ օգնություն են ցույց տվել գյուղատնտեսության աշխատողներին: Միայն 

1942 թվականի ամառվա ընթացքում ուսուցիչները և աշակերտները վաս-

տակել են մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար աշխօր4: 

Ուսուցչուհիների ղեկավարությամբ Սպիտակ շրջանի Ղզլորան 

(Շենավան), Արթիկի շրջանի Հոռոմ, Նոյեմբերյանի շրջանի Կոթիգեղ, 

Ախտայի շրջանի Ռնդամալ (Ջրառատ), Զանգիբասարի շրջանի Արբաթ, Նոր 

Բայազետի շրջանի Աղկալա գյուղերում բերքահավաքի եռուն շրջանում 

դպրոցականներից և ուսուցիչներից կազմակերպվել են օղակներ, բրիգադ-

ներ, որոնք աշխատել են բերքահավաքն անկորուստ և ժամանակից շուտ 

                                                           

1 Մարտիրոսյան Լ., Սովետական Հայաստանի կանայք Հայրենական մեծ 

պատերազմի տարիներին /1941-1945թթ., Երևան, 1968, էջ 97: 
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 98: 
3 Տե՛ս նույն տեղում: 
4 Մինասյան Է., Հայ հերոսուհի կանայք, Երևան, 2016,  էջ 484: 
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ավարտելու համար5: «Թվով մոտ 40 ուսուցչուհիներ,‒ գրված է «Բայազետի 

կոլխոզնիկ» շրջանային թերթում,‒ աշխատել են մեր կոլտնտեսության 

դաշտերում: Հայրենասեր ուսուցչուհիները ոչ մի ջանք չենք խնայել իրենց 

օրվա պլանների կատարման համար: Հատկապես աչքի են ընկել Արաքսյա 

Շահինյանը (օղակավար), Սաթիկ Խաչիկյանը, Պալինա Լուբանովան, Անիկ 

Ժամհարյանը և շատ ուրիշներ»:  

Ուսուցչուհի Օլյա Օրդյանը այդ օրերին գրել է. «Ամուսինս գնացել է 

Կարմիր բանակ, մենք պետք է օգնենք կոլտնտեսությանը՝ բերքն 

անկորուստ հավաքելու, որպեսզի մեր կարմիրբանակայինները ոչ մի բանի 

կարիք չզգան»6: 

 Նույն խանդավառությունն էր համակել Հոկտեմբերյանի, Վաղարշա-

պատի, Իջևանի, Շամշադինի, Ստեփանավանի, Ղափանի, Արթիկի, 

Ապարանի շրջանների մանկավարժներին: 

Խրախուսելի աշխատանքի օրինակ են ցույց տվել Արմավիրի միջնա-

կարգ դպրոցի ուսուցչուհիները և դպրոցականները: Ուսուցչուհի Հեղուշ 

Ստեփանյանը, 1943 թվականին մասնակցելով բերքահավաքին՝  հավաքել է 

մոտ 150 կգ բամբակ: Ստեփանյանից ետ չեն մնացել ուսուցչուհի Անտոնինա 

Անդրեևան և մյուսները7: 

 Հայրենասեր ուսուցչուհիների աշխատանքը բարձր է գնահատվել 

կուսակցության և կառավարության կողմից: Հայրենական պատերազմի 

տարիներին «Հայկական ԽՍՀ վաստակավոր ուսուցչի» կոչում է շնորհվել 41 

ուսուցչուհու երեխաների դաստիարակության և ուսուցման ասպարեզում 

կատարած երկարամյա ու անբասիր աշխատանքի համար: «Հայկական 

ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվոգրի» է արժանացել 22 դպրոց, որտեղ 

սովորել ու դաստիարակվել են Խորհրդային Միության մի խումբ հայ 

հերոսներ8: 

 Խորհրդային Հայաստանի մանկավարժներն ազնվորեն են կատարել 

իրենց սրբազան պարտքը հայրենիքի հանդեպ:  

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Հայաստանի առողջա-

պահության բնագավառի աշխատողներն իրենց բոլոր ուժերը և գիտելիք-

ները նվիրել են ռազմաճակատի և թիկունքի բուժսպասարկմանը: 

Պատերազմի պայմաններում մեծ հոգատարություն է ցուցաբերվել երե-

                                                           

5 Տե՛ս նույն տեղում: 
6 «Բայազետի կոլխոզնիկ», N 64, Նոր Բայազետ, 1941: 
7 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 101-102: 
8 Տե՛ս նույն տեղում: 
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խաների առողջության պահպանման, նրանց նյութական ու կենցաղային 

պայմանների բարելավման ուղղությամբ: 

1942 թվականին 40 մանկաբույժ արժանացել է հանրապետության 

առողջապահության ժողկոմատի շնորհակալությանը և խրախուսանքին: 

Նրանց թվում էին մանկաբույժներ Ե. Աֆրիկյանը, Լ. Գրիգորյանը, Ա. 

Հովսեփյանը (Երևան), Ա. Եփրիկյանը, Գ. Միքայելյանը (Լենինական), Պ. 

Փափազյանը, Վ. Բաբայանը (Կիրովական), Վ. Աղաջանյանը (Սևան), Վ. 

Անդրեասյանը (Արտաշատ) և ուրիշներ9: 

 Դոցենտ Աննա Ֆարմանյանը, «Լենինի» շքանշանակիր Աշխեն 

Վարդանյանը, Սաթենիկ Տեր-Դանիելյանը, Տիրուհի Խաջիևան, Արաքսյա 

Հարությունյանը, հանրապետության վաստակավոր բժշկուհի Մարգարիտա 

Կամենցևան, Հռիփսիկ Սարգսյանը, Սիրուշ Առաքելյանը, Հռիփսիկ 

Սինանյանը, Թագուհի Խուդոյանը և բազմաթիվ ուրիշ բժշկուհիներ 

բուժսպասարկումը հաջող կազմակերպելու, հիվանդների նկատմամբ մեծ 

հոգատարություն ցույց տալու համար արժանացել են ժողովրդի ջերմ 

սիրուն և հարգանքին10: 

 Ռազմաճակատը և թիկունքը բժշկական կադրերով ապահովելու 

գործում մեծ աշխատանք է ծավալել Երևանի բժշկական ինստիտուտը: 

Պատերազմի տարիներին ինստիտուտի աշխատանքները ղեկավարել է 

Վերգինե Միքայելյանը: Խորհրդային կառավարությունը, բարձր գնահատե-

լով պատերազմի շրջանում կադրերի պատրաստման գործում Վ. 

Միքայելյանի մատուցած ծառայությունները, նրան պարգևատրել է «Պատվո 

նշան» շքանշանով, «Կովկասի պաշտպանության» և «Աշխատանքային 

արիության համար» մեդալներով11: 

 Հանրապետությունում գործում էր 26 ստացիոնար հոսպիտալ և հինգ 

էվակոհոսպիտալ: 1944 թվականի հոկտեմբերի ամսվա տվյալներով 

հոսպիտալներում աշխատող բժշկական ավագ անձնակազմի 69 %-ը 

կանայք էին12: Բժիշկների ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ 

մեր հանրապետության հոսպիտալներում բուժվող վիրավոր ռազմիկների 

ճնշող մասը լիակատար ապաքինվելուց հետո վերադարձել է բանակ: 

Իրենց լավագույն աշխատանքի համար հիշատակության արժանի են 

ՀՍՍՀ վաստակավոր բժշկուհի, ակնաբույժ Ռաիսա Դովատուրը, N 1571 

հոսպիտալի (Կիրովական) երկրորդ բաժանմունքի պետ, վիրաբույժ 

                                                           

9 Տե՛ս նույն տեղում: 
10 Մինասյան Է., նշվ. աշխ., էջ 486: 
11 Տե՛ս նույն տեղում: 
12 Տե՛ս նույն տեղում: 
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Սուսաննա Չիչյանը, վիրաբույժ Վիկտորիա Եղյանը, բժշկուհիներ Իզաբելա 

Եդիգարյանը, Վարդուշ Գրիգորյանը, Յուլյա Առաքելյանը, բուժքույրեր Ա. 

Կասագանովան, Ելենա Մուրադյանը, Մարի Զաքարյանը և ուրիշներ: 

Նրանց անխոնջ և հոգատար աշխատանքի առաջին գնահատողներն էին 

բուժվող վիրավորները և վերջիններիս հարազատները13: 

 Հայկական ԽՍՀ հոսպիտալներում աշխատող բժշկական անձնա-

կազմից 400 մարդ արժանացել է «Կովկասի պաշտպանության համար» մե-

դալի: 1944 թվականին Խորհրդային Միության 14 հոսպիտալների թվում 

Հայաստանի N 1460 հոսպիտալը պարգևատրվել է «ԽՍՀՄ ժողկոմխորհրդի» 

պատվոգրով14: 

 Հայաստանի բժշկասանիտարական բնագավառի կին կադրերը ոչ 

միայն ռազմաճակատներում, այլև թիկունքներում ևս իրենց անբասիր ու 

անխոնջ աշխատանքով պատվով են կատարել հայրենիքի հանդեպ ունեցած 

պարտքը: Կուսակցությունը և կառավարությունը, ինչպես միշտ, 

պատերազմի ընթացքում ևս առանձին հոգատարություն է ցուցաբերել 

գիտության բոլոր ճյուղերի և գիտնականների նկատմամբ: Պատերազմի 

սկզբում հանրապետությունում գործել է 11, իսկ վերջում՝ 14 բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն: 

 Հայրենական պատերազմի տարիներին ավելացել է նաև հանրա-

պետության գիտահետազոտական հիմնարկներում աշխատող կանանց 

թիվը: Այդ հիմնարկներում աշխատող կանանց ընդհանուր թիվը 1944 

թվականին հասել է 865-ի, որը կազմում էր բոլոր գիտաշխատողների 51.3 

%-ը: 1945 թվականին գիտությունների ակադեմիայի գիտահետազոտական 

հիմնարկներում աշխատող 1136 աշխատողներից 417-ը կամ 41.5 %-ը 

կանայք էին15: 

 Գիտության բոլոր բնագավառներում իրենց լուրջ ուսումնասի-

րություններով աչքի ընկնող ծառայություններ են կատարել հանրապե-

տության կին գիտնականները: Քիմիական գիտությունը Հայաստանում իր 

բարգավաճումն է ապրել խորհրդային իշխանության տարիներին: Գիտու-

թյան այդ ճյուղի աշխատողների շրջանում կանայք գրավել են պատվավոր 

տեղ: 

 Գիտական և մանկավարժական աշխատանքի մեծ ճանապարհ է 

անցել ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, գիտության 

վաստակավոր գործիչ, քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

                                                           

13 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 105: 
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 106: 
15 ՀԱԱ, ֆ. 163, ց. 15, գ. 243, թ. 3: 
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Արաքսյա Բաբայանը: Նա Հայրենական պատերազմի տարիներին 

աշխատել է Երևանի անասնաբուժական ինստիտուտում՝ գլխավորելով 

Օրգանական քիմիայի ամբիոնի աշխատանքները, իսկ 1935 թվականից 

սկսած՝ նաև որպես ավագ գիտաշխատող Արմֆանի քիմիական 

ինստիտուտում: 1945 թվականին Ա. Բաբայանը պաշտպանել է դոկտո-

րական ատենախոսություն16: 

 Հայկական ԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, 

քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վերգինե Թառայանը 

Հայրենական պատերազմի ամբողջ ընթացքում գիտական բեղմնավոր 

աշխատանքը զուգակցել է կադրերի պատրաստման գործի հետ: 1942-1946 

թվականներին Վ. Թառայանը ղեկավարել է Երևանի պետական համալ-

սարանի անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի աշխատանքները17: 

 Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Ազնիվ Պետրոսյանը 

ղեկավարել է ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հողի միկրոբիոլոգիայի 

սեկտորը: Սեկտորի աշխատակիցներ, կենսաբանական գիտությունների 

թեկնածուներ Արփիկ Կիրակոսյանը, Արաքսյա Մեհրաբյանը, Էմմա 

Նազարյանը, կրտսեր գիտական աշխատողներ Լուսյա Նարինյանը, Սոֆիկ 

Ղարագյոզյանը աշխատել են նոր տեսակի պարարտանյութեր ստանալու 

հիմնախնդրի վրա: 

 Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Փառանձեմ Մարուխան-

յանը ղեկավարել է Կենսաբանության ինստիտուտի միկրոբիոլոգիայի 

սեկտորը, որը զբաղվել է գյուղատնտեսական վնասատուների դեմ 

պայքարի մեթոդների հարցով: Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր 

Ռոմելա Գալաջյանը ուսումնասիրել է բանջարաբոստանային կուլտու-

րաների բակտերիոլոգիական հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի 

հարցերը: Արմենուհի Եղիկյանը և Աշխեն Մինասյանը ուսումնասիրել են 

հացահատիկի նոր սորտերի ստացման մեթոդները: Ա. Եղիկյանը 

աշնանացան ցորենի երկու նոր սորտի հեղինակներից էր18: 

 Խոշոր աշխատանք է կատարել գյուղատնտեսական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր Դարյա Բաբայանը: Նա առաջիններից մեկն էր, ով 

բազմակողմանիորեն ուսումնասիրեց Հայաստանում աճող բույսերի, այդ 

թվում՝ անտառային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների, դեկորատիվ 

ծառերի, թփերի զանազան հիվանդությունները: Նա մեծ դերակատարում է 

                                                           

16 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 107: 
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 108: 
18 Մինասյան Է․ , նշվ. աշխ., էջ 489: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

112 

 

ունեցել խաղողի հիվանդությունները տեսակավորելու և դրանք բուժելու 

մեթոդների մշակման գործում: 

 Բազմավաստակ գիտնական Սրբուհի Լիսիցյանն այդ տարիներին Ռ. 

Մելիքյանի անվան երաժշտական կաբինետում ավագ գիտական աշխատող 

էր, ուսումնասիրում էր հայ ժողովրդի հինավուրց պարերը և թատերական 

ներկայացումները: Իր հետազոտության առաջին հատորը հրատարակել է 

պատերազմից հետո, որի համար նրան շնորհվել է պատմական 

գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան19: 

 Պատմական գիտությունների թեկնածու Վալենտինա Աբրահամյանը, 

ութ տարեկանում թուրք բարբարոսների հալածանքներից մի կերպ 

ազատվելով, բնակություն է հաստատել Երևանում: Նա ավարտել է միջնա-

կարգ դպրոցը, ապա՝ համալսարանը, իսկ 1931 թվականին գործուղվել է Լե-

նինգրադ՝ ասպիրանտուրայում սովորելու: Վ. Աբրահամյանը ուսումնասի-

րել է հայ ժողովրդի միջնադարյան պատմության հարցերը20: 

 Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռոզա Նանումյանը 1941 

թվականին նշանակվել է Գրականության թանգարանի տնօրեն: 

Պատերազմի տարիներին Ռ. Նանումյանը գիտական մեծ գործունեություն է 

ծավալել, ակտիվ կերպով մասնակցել է ցուցահանդեսների կազ-

մակերպմանը: Պատերազմի տարիներին նա հրատարակել է մի քանի 

ուսումնասիրություններ, հայրենասիրական թեմաներով բազմաթիվ 

դասախոսություններ է կարդացել գործարաններում և կոլտնտեսու-

թյուններում, աշխատավորական լայն շրջաններում21: 

 Հայրենական պատերազմի տարիներին մեծ աշխատանք են 

կատարել նաև կին դասախոսները: Հանրապետության ուսումնական 

հաստատություններում ճանաչված և հարգված դասախոսներ էին 

բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Սալոմե Արեշյանը, Էլիզա 

Պետրոսյանը, Արշալույս Բաբայանը, կենսաբանական գիտությունների 

թեկնածուներ Ասյա Պետրոսյանը, Ալմաստ Մինասյանը, Նատալյա 

Մելիքյանը, գիտությունների թեկնածուներ Աշխեն Պետրոսյանը, Եվգենյա 

Միրզախանյանը, Իզաբելա Թամրազովան և ուրիշներ22: 

Պատերազմը դարձել էր բոլոր գրողներին ու արվեստագետներին 

հուզող թեմա: Այդ օրերին «Պրավդան» գրել է. «Չի եղել և չկա մի հայ, որը 

                                                           

19 Տե՛ս նույն տեղում: 
20 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 109: 
21 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 110: 
22 Տե՛ս նույն տեղում: 
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չգիտակցի, թե ինչ է բերում իր հետ օտարերկրացիների՝ զավթիչների, 

բռնակալների ու բանդիտների արշավանքը»23: 

 Պատերազմի առաջին իսկ օրերից իրենց ցասումնալից ձայնը 

բարձրացրին հայ գրականության վարպետը՝ Ավետիք Իսահակյանը, 

նշանավոր գրողներ Հովհաննես Շիրազը, Նաիրի Զարյանը, Հրաչյա Քոչարը, 

Ստեփան Զորյանը և ուրիշներ: Խորհրդային հայրենիքի համար ստեղծված 

ծանր օրերին՝ մահ կամ հաղթանակ. այս էր հայ բանաստեղծների և 

գրողների ստեղծագործության նշանաբանը: 

Գրողներն առանձին սիրով ու ոգևորությամբ էին երգում ռազ-

մաճակատի ու թիկունքի կանանց հերոսությունները, որոնք պատերազմի 

օրերին բազմապատկված ուժով հանդես եկան թե՛ ռազմաճակատում, թե՛ 

թիկունքում: Պատերազմի տարիներին շատ գրողներ գրեցին մոր, կնոջ, 

դստեր մասին, ռազմաճակատում ռազմիկներին փրկող անձնվեր քույրերի 

մասին: Քրոջ գաղափարը խոր իմաստությամբ էին ընկալում ռազմա-

ճակատի մարտիկները և սպաները: 

 Պատերազմի տարիներին իրենց հայրենասիրական մարտաշունչ 

երկերով հանդես եկան կին գրողներ Լուսի Թարգյուլը, Աղավնին, Արաքսը, 

Հռիփսիմե Պողոսյանը, ինչպես նաև երիտասարդ սերնդի ներկայա-

ցուցիչներ Սիլվա Կապուտիկյանը, Մարո Մարգարյանը և ուրիշներ24: 

1942 թվականին լույս տեսավ Հռիփսիմե Պողոսյանի «Որդիների հետ» 

բանաստեղծությունների ժողովածուն: Հեղինակը երգում էր միլիոնավոր 

խորհրդային որդիների մասին, նրանց ոգեշնչում թշնամու նկատմամբ լինել 

անխնա: Հ. Պողոսյանը բանաստեղծական ազդու և կրակոտ խոսքերով է 

գրել «Պարտիզանուհու նամակը», «Ինտերնացիոնալը», «Մայիսին», 

«Մանյակ» բանաստեղծությունները: 1944 թվականին լույս տեսավ Աղավնու 

«Իմ տաղարանը» բանաստեղծությունների ժողովածուն: Աղավնու բանաս-

տեղծությունները ճակատայիններն ընդունեցին որպես մարտական կոչ: 

Պատերազմի տարիներին առանձին գրքով հանդես եկավ բանաս-

տեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը: «Օրերի հետ» ժողովածուով նա գրական 

աշխարհ մտավ որպես ինքնատիպ բանաստեղծուհի: Այս ժողովածուի 

բանաստեղծությունների մեծ մասը նվիրված է ռազմաճակատի և թիկունքի 

կանանց սխրանքներին: Ս. Կապուտիկյանի՝ այդ տարիների ստեղծա-

գործությունների շարքում մեջ աչքի են ընկնում Հայրենական պատերազմի 

հերոսների, մոր, որդու և այլ թեմաներով գրված «Օրորոցի մոտ», «Առաջին 

գարունը», «Նահանջի օրեր», «Ուկրաինացի մոր օրորը», «Բալլադ աղջկա 

                                                           

23 «Սովետական Հայաստան», 28 փետրվարի, Երևան, 1943: 
24 Մինասյան Է., նշվ. աշխ., էջ 491: 
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ձեռագործի և երազների մասին», «Սոնետ Հունան Ավետիսյանի հիշա-

տակին», «Քո դարձի համար», «Երևանի լույսերը», «Խոհ զինվորի մասին», 

«Հերոսական» և այլ բանաստեղծություններ ու չափածո գործեր25: 

Բանաստեղծուհու բոլոր ստեղծագործություններն էլ հագեցած են խորը 

լիրիկայով և գեղարվեստական ինքնատիպությամբ:  

Սիլվա Կապուտիկյանի հետ միաժամանակ հրապարակ եկավ 

բանաստեղծուհի Մարո Մարգարյանը: Իր բանաստեղծություններում գրողը 

պատմում էր հայրենիքի սիրո, նրա քաջարի դուստրերի մասին: 

Արձակագիրներ Արաքսը, Լյուսի Թարգյուլը իրենց պատմվածք-

ներում կերտեցին հայրենիքի համար մարտնչող կանանց կերպարներ26: 

 Հայրենական պատերազմի օրերին Հայաստանի գրողներն իրենց 

ձայնը բարձրացրին ֆաշիզմի կործանիչ քաղաքականության դեմ` իրենց 

երկերում հերոս դարձնելով այն մարդկանց, որոնք արագացնում էին 

ֆաշիզմի կործանումը, սովետական ժողովրդի և խաղաղության 

հաղթանակը: 

 Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին իրենց հայրենասիրական 

և նվիրական աշխատանքով աչքի ընկան թատրոնի և կինոյի 

աշխատողները, շատ նշանավոր դերասաններ, թատերական գործիչներ և 

ուրիշներ: Ժողովրդական դերասանուհի Արուս Ոսկանյանը Հայաստանի 

կոմկուսի կենտկոմին ուղղված նամակում գրել է. «Իմ բազմաթիվ 

ելույթներում և հոդվածներում ես պատրաստակամություն եմ հայտնել իմ 

ամբողջ ուժերը, և, եթե անհրաժեշտ լինի, կյանքս նվիրաբերել ի 

բարօրություն մեր մեծ հայրենիքի: Այս օրերին, երբ խորհրդային 

ժողովուրդն իր ազատության համար պայքարում է անարգ թշնամու դեմ, ես 

այրվում եմ իմ հայրենիքին օգտակար լինելու ցանկությամբ՝ ոչ միայն 

գեղարվեստական սպասարկմամբ, այլև ֆիզիկական աշխատանքով, 

որպեսզի իմ լուման ներդնեմ մեր թիկունքի ամրապնդման գործին: 

Հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք՝ արվեստի կին աշխատողներս, մեր 

աշխատանքով և գեղարվեստական սպասարկմամբ կծառայենք մտավոր և 

ֆիզիկական աշխատանքի բնագավառում այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

վերջնականապես չի ոչնչացել ուխտադրուժ թշնամին»27: 

 Բոլոր թատրոններում կազմակերպվել են համերգային բրիգադներ: 

Համերգներ են տրվել զորամասերում, հոսպիտալներում, գործարաններում 

և կոլտնտեսություններում: Ժողովրդական դերասանուհի Արուս 

                                                           

25 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 114: 
26 Տե՛ս նույն տեղում: 
27 «Երևան», N 112, Աթենք, 1962: 
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Ոսկանյանը պատերազմի առաջին իսկ օրից մինչև իր կյանքի վերջը (1943) 

ունեցել է մոտ 500 ելույթ: Նա գլխավորել է Սունդուկյանի անվան թատրոնի 

բրիգադների մեկը: Սունդուկյանցիները կազմակերպել են յոթ բրիգադ, 

որոնցում ընդգրկված են եղել 40 դերասաններ և դերասանուհիներ: 

Հայաստանի բոլոր թատերական բրիգադները պատերազմի առաջին մի 

քանի ամսում միայն զորամասերի համար շեֆական կարգով տվել են 2500 

ներկայացում, համերգ և ելույթ28: 

 Զորամասերում, հոսպիտալներում, գործարաններում և կոլտնտե-

սություններում ունեցած ելույթներին ակտիվորեն մասնակցել են Արուս 

Ոսկանյանը, Հայկանուշ Դանիելյանը, Հասմիկը, Օլգա Գուլազյանը, 

Ռուզաննա Վարդանյանը, Արուս Ասրյանը, Անիկ Մկրտումյանը, Իզաբելա 

Դանզասը, Դուրյան-Արմենյանը և ուրիշներ29: 

 Հայ դերասանուհիները կերտել են կնոջ հերոսական կերպարների մի 

ամբողջ գալիրեա, կերպարներ, որոնք ոգեշնչել են ռազմաճակատի և 

թիկունքի մարդկանց: Խորհրդային հերոս կնոջ անզուգական կերպարներ 

են կերտել նաև Օլգա Գուլազյանը, Ռուզաննա Վարդանյանը, Արուս 

Ասրյանը, Ամալյա Արազյանը, Սիրան Ալավերդյանը, Մայրանուշ 

Պարոնիկյանը, Անատոլիա Եղյանը, Արաքս Առաքելյանը, Նինա Բոխյանը, 

Վերջալույս Միրիջանյանը, Էմմա Վարդանյանը, Իդա Մկրտչյանը, Թագուհի 

Սահակյանը, Ծաղիկ Վրույրը, Էմմա Ստեփանյանը, Ժենյա Գևորգյանը, 

Ժաննա Թովմասյանը, Արև Հարությունյանը և շատ ուրիշներ30: 

Ռեժիսոր Աստղիկ Աղասյանը պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, 

ի թիվս շատ պիեսների, բեմադրել է նաև Գ. Յաղջյանի «Զոյան» և Րաֆֆու 

«Սամվելը»: 

1942 թվականին Երևանում բացվեց Երաժշտական կոմեդիայի 

պետական թատրոնը, որտեղ մեծ աշխատանք կատարեցին Իզաբելա 

Դանզասը, Նվարդ Ալիխանյանը, Վարդուհի Շահսուվարյանը, Սոֆյա 

Էրամջյանը, Իդա Մկրտչյանը և ուրիշներ: 

Ա. Սպենդիարյանի անվան Լենինի շքանշանակիր օպերայի և բալետի 

ակադեմիական թատրոնը ցուցադրեց հայրենասիրական օպերաներ: 

1941-1945 թվականներին օպերայի թատրոնի երգչուհի Տաթևիկ 

Սազանդարյանը հանդես եկավ Կարմենի («Կարմեն»), երգչուհու («Քյոռ 

Օղլի»), մանկլավիկի («Հուգենոտներ») և Փառանձեմի («Արշակ Երկրորդ») 

դերերգերով: 1944 թվականի Տ. Սազանդարյանը մասնակցեց վոկալիստների 

                                                           

28 Մելիքսեթյան Ս., Ուրվագծեր սովետահայ թատրոնի պատմություն, Երևան, 1960, էջ 154: 
29 Մինասյան Է., նշվ. աշխ., էջ 493: 
30 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 117: 
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համամիութենական մրցանակաբաշխությանը` արժանանալով առաջին 

կարգի դիպլոմի: Նույն թվականին նրան շնորհվեց «Հայկական ՍՍՀ 

վաստակավոր արտիստուհու» կոչում31: 

1941 թվականի վերջերից Երևանի օպերային թատրոնում իր 

ստեղծագործական աշխատանքը սկսեց Մոսկվայի Գնեսինների անվան 

երաժշտական ուսումնարանի սան, երգչուհի Զարուհի Դոլուխանյանը: 

Հետագայում նա համաշխարհային հռչակ վայելեց32: 

 Հոսպիտալներում, կոլտնտեսություններում, գործարաններում, 

ինչպես նաև ռազմաճակատում գործող զորամասերի համար բազմաթիվ 

համերգներով հանդես են եկել Հայֆիլհարմոնիայի երաժշտական 

կոլեկտիվները: Միայն 1944 թվականի վերջին երեք ամսվա ընթացքում 

զինվորական հոսպիտալներում և ՆԳԺԿ զորամասերում նրանք 

կազմակերպել են 71 համերգ: 

 Նույն թվականի օգոստոսի 25-ին Հայկական ժողովրդական երգի ու 

պարի անսամբլի 25 հոգուց բաղկացած բրիգադը՝ ժողովրդական արտիստ 

Թաթուլ Ալթունյանի գլխավորությամբ, մեկնեց Հ. Բաղրամյանի 

հրամանատարությամբ գործող Մերձբալթյան ռազմաճակատի զորա-

մասերը՝ համերգներ տալու: Բրիգադի անդամներից 16-ը կանայք էին: Բրի-

գադի լավագույն կատարողները պարգևատրվեցին շքանշաններով և 

մեդալներով33: 

1941-1945 թվականներին «Հայկինոն» հանդես եկավ գեղար-

վեստական լիամետրաժ, դոկումենտալ և խրոնիկալ կինոնկարներով: Այդ 

տարիներին «Հայկինոն» նկարահանեց «Արյուն արյան համար»,  «Կրակը 

անտառում», «Հայկական կինոհամերգ», «Հայրենասերների ընտանիքը», 

«Գվարդիական կինը», «Դուստրը», «Դավիթ Բեկ», «Մի անգամ գիշերով» 

գեղարվեստական ֆիլմերը, ինչպես նաև «Ռազմաճակատի համար», 

«Սովետական բանակի մուտքը Իրան», «Ամեն ինչ ռազմաճակատի համար», 

«Հայաստանի զավակները», «Երկիր հայրենի» փաստագրական  ֆիլմերը և 

կինոնկարները34: 

 Գեղարվեստական ֆիլմերում կանանց գլխավոր դերերում հանդես 

եկան Հասմիկը, Վ. Ավետիսյանը, Ն. Ալթունյանը, Ս. Վոլխովսկայան, Դ. 

Ծատուրյանը, Ա. Ասրյանը և ուրիշներ: 

                                                           

31 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 118: 
32 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 118-119: 
33 Մինասյան Է., նշվ. աշխ., էջ 495: 
34 Տե՛ս նույն տեղում: 
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 Պատերազմի պահանջներին համապատասխան իրենց աշխա-

տանքները վերակառուցեցին նաև հանրապետության քանդակագործները և 

նկարիչները: 

Անվանի քանդակագործուհի Ա. Ուրարտուն իր աշխատանքների 

հիմնաքարը դարձրեց հայրենասիրական ու մարդասիրական թեմաները: 

Դիմաքանդակ ստեղծագործություններին զուգընթաց քանդակագործուհին 

ստեղծեց նաև թեմատիկ գործեր: Պատերազմի տարիներին Ուրարտուի 

հմուտ ձեռքերով կերտվեցին «Վրեժի երդումը» արձանը, «Կանայք 

Հայրենական պատերազմում» բազմամարդ կոմպոզիցիոն աշխատանքը և 

այլ գործեր: 

 Տաղանդավոր և անվանի արվեստագետների շարքում շատ շնորհալի 

նկարչուհիներ իրենց ստեղծագործությունները նվիրեցին հայրենա-

սիրական թեմաներին: Մարիամ Ասլամազյանը որպես պրոֆեսիոնալ 

նկարչուհի ձևավորվեց պատերազմի ժամանակաշրջանում: Պատերազմի 

տարիներին ստեղծած նրա կտավների շարքում աչքի են ընկնում «Հերոսի 

վերադարձը», «Լենինգրադցիները», «Հերոսի երգը» նկարները: Ուշագրավ են 

նաև նկարչուհի Երանուհի Ասլամազյանի «Կինը ռազմաճակատում» և 

«Աղջիկները ճանապարհ են գցում ռազմաճակատ» գործերը35: 

 Պատերազմի ժամանակ իրենց լավագույն կտավներով աչքի են ընկել 

նկարչուհիներ Գ. Ֆերմանյանը, Ս. Ղարագյոզյանը, Վ. Հայրապետյանը, Ա. 

Սարգսյանը, Դ. Մխիթարյանը, Ա. Նալբանդյանը,  Ա. Պարսամյանը և 

ուրիշներ, որոնց ստեղծագործությունները պարբերաբար ցուցադրվել են 

հանրապետական ցուցահանդեսներում շրջկենտրոններում, գործարա-

նային ակումբներում և հոսպիտալներում36: 

Այսպիսով՝ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Հայաստանի 

լուսավորության, արվեստի և գրականության գործիչները, ամբողջ 

մտավորականությունը իրենց ունակությունները և տաղանդը նվիրա-

բերեցին մեր հայրենիքի ազատության և անկախության համար մղվող ար-

դարացի պայքարին: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

35 Մարտիրոսյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 120-121: 
36 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 121: 
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Էդիկ Մինասյան 

Մտավորական հայուհիների գործունեությունը  

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945թթ.) 

Ամփոփում 

Հոդվածում ներկայացված է հայ մտավորական կանանց հերոսական 

գործունեությունը թիկունքումֈ Համապատասխան փաստերի վերլու-

ծությամբ բացայահտված են բազմաթիվ հայուհի մանկավարժների 

անմնացորդ ու նվիրյալ աշխատանքները դպրոցներում և բուհերում, 

դպրոցական և բուհական արձակուրդների օրերին նրանց, աշակերտների և 

ուսանողների ուժերով կազմակերպած օգնությունը գյուղատնտեսական 

աշխատանքներինֈ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ավելացել 

էր հանրապետության գիտահոտազոտական հիմնարկներում աշխատող 

կանանց թիվը, որոնք մեծ ներդրում իրականացրին գիտության 

ասպարեզումֈ Թվարկված են այդ տարիներին գիտությանը մեծ ծառայու-

թյուն մատուցած հանրապետության աչքի ընկնող կին գիտնականներից 

շատերը, որոնցից էին գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորներ Արաքսյա 

Բաբայանը, Վերգինե Թառայանը, Ազնիվ Պետրոսյանը և այլքֈ Այդ 

տարիներին հայրենանվեր մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացրեցին 

կին դասախոսներից շատերը, գրողներն ու արվեստի գործիչներըֈ 

Բանաստեղծուհիներից առանձնացվել են Սիլվա Կապուտիկյանի, Մարո 

Մարգարյանի, արձակագիրներից Արաքսի, ժողովրդական դերասանուհի 

Արուս Ոսկանյանի, արվեստի, կինոյի, թատրոնի, օպերայի, երաժշտության 

և այլ ոլորտների կին գործիչներից շատերի անուններըֈ 

 

 

Эдик Минасян 

Деятельность интеллектуальных армянских женщин в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Резюме 

В статье рассказывается о героической деятельности представителей 

женской половины армянской интеллигенции в тылу. Анализ 

соответствующих фактов показывает самоотверженную работу многих 

армянских педагогов в школах и университетах, их поддержку ученикам и 

студентам, помощь, оказанную в процессе организации 

сельскохозяйственных работ во время школьных и университетских каникул. 

В годы Великой Отечественной войны количество женщин, работающих в 

научно-исследовательских институтах республики, увеличилось. Они внесли 

большой вклад в область развития науки. В нашей работе перечислены 

многие выдающиеся женщины-учѐные республики, которые в те годы 
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оказали неоценимую помощь науке, среди них доктора наук, профессора 

Араксия Бабаян, Вергине Тараян, Азнив Петросян и другие. В те годы многие 

женщины-преподаватели, писательницы и деятели искусства выполнили 

масштабную патриотическую работу. Мы выделили имена поэтесс Сильвы 

Капутикян, Маро Маркарян, Араксьи, прозаика, известной актрисы Арус 

Восканян, прочих деятелей мира искусства, кино, театра, оперы и музыки. 

 

 

Edik Minasyan 

Activities of the Intellectual Armenian Women during the Great Patriotic War 

(1941-1945) 

Summary 

The article presents the heroic activities of the Armenian intellectual 

women in the rear. The analysis of the relevant facts reveals the dedicated work of 

many Armenian pedagogues at schools and universities, their support to pupils 

and students, assistance shown in the process of organizing of the agricultural 

activities during the school and university holidays. In the years of the Great 

Patriotic War, the number of women working in the research institutes of the 

republic increased. They made a great contribution in the field of science. Many of 

the outstanding women scientists of the republic who rendered great service to 

science in those years are listed in our work, among who were doctors of sciences, 

professors Araksya Babayan, Vergine Tarayan, Azniv Petrosyan and others. In 

those years, many women lecturers, writers and art figures carried out large-scale 

patriotic works. The names of poetesses Silva Kaputikyan, Maro Margaryan, 

Araksy, prose writer, popular actress Arus Voskanyan, other figures of the world 

of art, cinema, theater, opera, music were focused on by us. 
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ՏԻԳՐԱՆ   ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Գիտական գրադարանի տնօրեն 

tig8anhayazn@mail.ru 

 

ԶԱՔԱՐՅԱՆՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

(ՄԱՍ II) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Բագրատունյաց 

Հայաստան, Զաքարյան Հայաստան, Հայաստանի և Վիրքի միացյալ 

պետություն, Դավիթ Դ թագավոր, Թամար թագուհի, անկախության 

նպատակ, Սարգիս Բ Մեծ, Զաքարե Բ շահնշահ, Հայոց բանակ, նոր 

ազնվածիններ, Դատաստանագիրք, ցանցային ամուսնություններ, հավատք: 

Ключевые слова и выражения: Багратидская Армения, Закаридская 

Армения, Объединенное государство Армении и Вирка, царь Давид IV, 

царица Тамара, цель независимости, Саркис II Великий, Закаре II шахиншах, 

армянская армия, новая знать, Судебник, сетевые браки, вера. 

Keywords and expressions: the Bagratid Armenia, Zakarid Armenia, the 

United State of Armenia and Virk, King David IV, Queen Tamara, the goal of 

independence, Sarkis II the Great, Zakare II Shahinshah, the Armenian army, the 

new nobility, the collection of laws, network marriages, faith. 

 

ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայոց պատմության հազարավոր տարիների որևէ փուլում 

հնարավոր չէ գտնել որևէ թագավորի, կառավարչի, զորավարի, հոգևոր 

գործչի, որին հաջողվել է իր կառավարման ժամանակում ապահովել 

ազգային բացառիկ միասնականություն ու, որի կառավարման տարիներին, 

չեն եղել կենտրոնախույս շարժումներ, դավաճանություն, այլ եղել է 

բացառիկ միաբանություն:  

Այդպիսի միակ տիրակալը եղել է Զաքարե Բ շահնշահը: 1185 

թվականին Թամար թագուհին Լոռի-Հայաստանին անկախություն է շնորհել 

և Սարգիս Բ-ին ճանաչել այդ երկրի թագավոր, ինչպես նաև նրան տվել 

միացյալ պետության գլխավոր հրամանատար-ամիրսպասալար-

սպարապետի ոսկե մական: Եվ նույն թվականին 22-ամյա Զաքարե /Բ/-ն, 

հոր՝ Սարգիս Բ-ի  հրամանով, դարձել է հայ-վրացական միացյալ բանակի 

կազմում գործող հայկական զորքերի հրամանատար-ամիրսպասալար: 

Ընդամենը երկու տարի անց, Սարգիս Բ-ի մահից հետ, Զաքարե /Բ/-ն նստել 

mailto:tig8anhayazn@mail.ru
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է Հայոց գահին նախ մինչև 1193 թվականը թագավոր, ապա՝ 1193 թվականից 

շահնշահ, իսկ 1195 թվականին թագադրվել է:  

1191 թվականին1 Զաքարե Բ շահնշահը, 26 տարեկանում դարձել է 

Հայաստանի և Վիրքի միացյալ պետության պետական խորհրդի՝ 

«դարբազի»-ի անդամ, միացյալ պետության պաշտպանության նախարար, 

միացյալ զորքերի գլխավոր հրամանատար-ամիրսպասալար /սպարապետ/, 

միացյալ պետության մանդատուրթուխուցես /կնքապահ նախարար/, 

միացյալ պետության երկրորդ դեմք:  

Նա կարողացել է Հայք-Հայաստան երկրում հաստատել բացարձակ 

հանդուրժողականության, համագործակցության, համերաշխության 

մթնոլորտ: 

Զաքարե Բ շահնշահը Հայք-Հայաստանի բանակի գլուխ անցած, 

մինչև իր մահը՝ 1213 թվականը, Հայք-Հայաստանին հարևան, Մերձավոր 

Արևելքի բոլոր ավելի հզոր պետությունների դեմ պատերազմել և հաղթել է: 

Ամբողջ 26 տարի Զաքարե Բ-ի կողքին եղել ու նրան օգնել է կրտսեր 

եղբայրը՝ Իվանե Ա-ն: Այդպիսի եղբայրության օրինակը ևս մեր 

պատմությունն այլևս չի արձանագրել: Այս եղբայրությունը չի խախտվել 

անգամ այն դեպքում, երբ Իվանե Ա Զաքարյանը հավատափոխ է եղել և 

ընդունել քաղկեդոնականություն: Եղբայրության, արյունակցության 

իսկական փորձություն է եղել նաև այն փաստը, երբ Խլաթի մոտ, 

անզգուշության պատճառով Իվանե Ա-ն գերի է ընկել Խլաթի ամիրայի 

ձեռքը և Զաքարե Ա շահնշահը եղբորն ազատելու համար վերացրել է 

Խլաթի պաշարումը, վերադարձրել է Վանի ամբողջ արևելյան հատվածում 

ազատագրած տարածքները, վճարել է 10 հազար ոսկի, եղբոր դստերը՝ 

Թամթային կնության է տվել Խլաթի ամիրայի որդուն2: Բայց 

ամենադաժանը, որ պատահել է, այն էր, որ Զաքարե Բ շահնշահը 

հրաժարվել է պատմական Հայաստանի հողերի ազատագրման 

գաղափարից:  

 

ՀԱՎԱՏՔԻ ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Զաքարե Բ շահնշահը հայ-վրացական հարաբերությունները 

կառուցել է բացարձակ հանդուրժողական քաղաքական հիմքի վրա, ինչը 

դժվար է ասել Վիրքի ավագանու, հոգևորականության մասին: Վիրքի 

                                                           

1 Շահինյան Ա., Կոշի կոթողը և նրա արձանագրությունը, Պատմա-բանասիրական 

հանդես, 1968, թիվ 2, էջ 200: 
2 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, էջ 165-166: 
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հոգևոր դասի հարձակողական քաղաքականության պատճառով լուրջ 

դժգոհություններ են արձանագրվել: 

Պատմիչները երկու ծայրահեղ հակասական դեպքի մասին են 

հիշատակել, որոնք տեղի են ունեցել ամենայն հավանականությամբ 1193 

թվականից առաջ3: Առաջինը կապվել է Զատիկի օրը մեկ շաբաթվա 

տարբերությամբ նշելու հանգամանքի հետ: Տեղական մակարդակի 

վեճերը արդյունավետ չեն եղել: Զաքարե Բ շահնշահը և Թամար 

թագուհին մեկական իշխան են ուղարկել Երուսաղեմ՝ խնդրի հետ 

կապված ճշտումների համար:  

Երուսաղեմից Տփղիս վերադարձած հայ և վրացի իշխանները 

տիրակալներին պատմել են հետևյալը, որ իրենք Երուսաղեմում դիմել են 

հոգևոր ղեկավարների, ներկայացրել Տիրոջ քաղաք գալու նպատակը: 

Նկատի ունենալով, որ ըստ ավանդույթի, Տիրոջ գերեզմանի վրա եղած 

կանթեղը Զատկի օրն ինքնուրույն, առանց մարդու օգնության պիտի 

վառվի, Երուսաղեմ քաղաքի արաբ կառավարիչը հուշել է հետևել, թե որ 

հավատի դեպքում,  Զատիկի օրը, կանթեղի կրակն ինքնուրույն կվառվի: 

Քաղկեդոնականների սպասումները չեն արդարացել, կանթեղի կրակը չի 

վառվել: Սպասել են ուղիղ յոթ օր: Հայերի կողմից Զատիկը նշելու օրը 

կանթեղն ինքնուրույն վառվել է: Քաղաքի արաբ կառավարչի հրամանով 

ամբողջ երկրի բոլոր եկեղեցիներում արաբները հունադավաններին 

ծեծել են՝ որպես հերձվածողների4: 

Իշխանների պատմությունը որքան ճանաչողական ու հավաստի է, 

միևնույնն է, կողմերի գործողություններում ոչինչ չի փոխել:  

Պատմում են, որ իբրև թե Երուսաղեմ ուղարկված իշխանների 

բացատրությունից որոշ ժամանակ անց, կիրակնօրյա պատարագից 

հետո, հաղորդության նշխար ստանալու համար մոտեցած Զաքարե 

թագավորին վրաց քահանան նշխար չի տվել, միայն այն պատճառով, որ 

նա հայ է, քահանայի հայտարարությանբ նզովյալներից: Եվ իբրև թե 

Վիրքի Հովնան կաթողիկոսն այդ նույն առիթով ասել է. «Ուղղափառներից 

ոչ ոք թույլ չի տա իրեն քահանայագործության ժամանակ կամավորաբար 

նշխար տալ ձեզ՝ յոթիցս նզովյալ հայերիդ, թե գտնվի էլ փախցնող շուն է»5: 

                                                           

3 1195 թվականին Իվանե Ա զորավարը հիմնադրել է Թեժառույքի քաղկեդոնական 

եկեղեցին: Նշանակում է նա դրանից առաջ պիտի քաղկեդոնական դարձած լիներ: 
4 Դեպքի մասին հաղորդել է պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցի /տե՛ս  Հայոց 

պատմություն: Թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Վարագ 

Առաքելյանի: «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Ե., 1982, էջ 155-156/: 
5 Դեպքի մասին պատմել է Թամար թագուհու պատմիչը /տե՛ս Թորոսյան Խոսրով, 

«Թագակիրների պատմությունն ու գովաբանությունը» որպես Զաքարյան 
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Այս նվաստացնող արտահայտություններից հետո, իբրև թե կաթողիկոսն 

ուզել է բանավիճել Զաքարե Բ շահնշահի հետ: Սակայն վերջինս ասել է, որ 

ինքը եկեղեցու տեսաբան չէ, չի կարող վիճել այդ թեմայով: Նրա հրավերով 

եկել Հյուսիսային Հայաստանի նշանավոր եպիսկոպոսները, վարդա-

պետները Աղվանքի6 ծերունազարդ կաթողիկոս Ստեփանոսի գլխավորու-

թյամբ, որոնք բանավիճել են Վիրքի կաթողիկոսի հետ7:   

Հայերն իրենց հավատի մասին խոսել են պերճությամբ ու 

երկարաբանորեն, որովհետև շատ լավ պատրաստված էին: Վիրքի 

կաթողիկոսն իբրև թե հերքել է հայերի ասածները, սակայն հայերն իրենցն 

են պնդել: 

Վիրքի Հովհան կաթողիկոսը բանավեճի հնարավորությունները 

սպառել է: Իսկ այդ արդեն հաստատում է, որ հայերը և՛ ճիշտ էին, և՛ 

բանավեճում հաղթող: Ի վերջո, Հովհան կաթողիկոսը դիմել է 

հակադավանական քայլի՝ շների միջոցով որոշել հայ կամ վրաց 

դավանանքների ճշմատացիությունը: Հայերը հրաժարվել են նման 

հակաքրիստոնեական քայլից, իսկ երբ վրաց կաթողիկոսը պնդել է՝ ասել են 

«դո՛ւ արա»: Եվ, հակառակ հայկական կողմի ընդդիմությանը, Վիրքի 

կաթողիկոսի առաջարկով, երկու կողմերը մեկական շուն են փոխանակել, 

որպեսզի երեք օր սոված պահելուց հետո նրանց առաջ նշխար դնեն, 

պայմանով, որ սոված մնացած օրերից հետո ո՞ր կողմի շունը հրաժարվի 

նշխարն ուտել, ապա այդ կողմի հավատն էլ ավելի գերադասելի լինի: Երեք 

օր հետո հայերի մոտ գտնված վրացական շունը չի մոտեցել նշխարին, իսկ 

վրացիների մոտ գտնված հայերի շունը կերել է նշխարը: Սրանով էլ 

վրացիները գոհունակորեն հայտարարել են, որ իրենց դավանանքն ավելի 

լավն է: Վրաց պատմիչը գրել է, որ Զաքարե Բ շահնշահի վրանում եղբայրը՝ 

                                                                                                                                           

Հայաստանի ու Զաքարյանների պատմության սկզբնաղբյուր: Հայաստանի 

գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Ե., 1992, էջ 420-429/: Այս 

տեսարանի հիմքն ամբողջովին առնված է Թամար թագուհու պատմիչից: Մենք 

խիստ կասկածով ենք վերաբերում պատմչի այն տեղեկությանը, որ վրաց քահանան 

Զաքարե թագավորին նզովյալներից է անվանել և նվազագույնը կենդանի է մնացել: 

Այդ ամբողջ հատվածը մեր խորին համոզմամբ վրացական անբարտավանության 

հետագա շրջանի «հյուսվածք» է: 
6 Վրացի պատմիչը սխալմամբ Աղվանքի փոխարեն Աղթամարի կաթողիկոս է գրել, 

որ անհնար է, քանի որ Աղթամարի կաթողիկոսն այդ ժամանակ բանադրանքի տակ 

էր: 
7 Նման մի ժողով իր ժամանակ գումարել է նաև Դավիթ Դ թագավորը /տես՝ 

Լ.Մելիքսեթ-Բեկ, Վրաց աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին: Հ. Ա; Ե., 1934, էջ 

219-220/: 
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Իվանե Ա զորավարը եղբորն ասել է. «Եղբա՛յր, ես չկամեցա այս վեճին 

մասնակցել, քանզի վրացիք ճշմարիտ հավատքի տեր են, ի՞նչ է խանգարում 

մեզ, որ ընդունենք այդ ճշմարիտ հավատը, մկրտվենք վրացիների 

կաթողիկոսից»: Զաքարե Բ շահնշահը  պատասխանել է եղբորը. «Ես չեմ 

միանա վրացիներին: Վերջին դատաստանի օրը ում կհարցնեն, թող նա էլ 

պատասխան տա»: Իվանե Ա զորավարը ընդունել է քաղկեդոնություն և 

քաղկեդոնական կարգով մկրտվել է8: 

Վերոհիշյալ դեպքերն անուղղակիորեն փաստում են, որ լուրջ դավա-

նաբանական խնդիրներ են եղել հայ-վրացական հարաբերություններում: 

Հայտնի է, որ Հայոց եկեղեցին իր բազմադարյա ընթացքին երբևէ իր 

դավանանքը չի պարտադրել որևէ այլ ազգի: Մինչդեռ նույնը չես ասի 

հունադավանության մասին: Քաղկեդոնի ժողովից սկսած, երբ հայ հոգևոր 

հայրերը ընդունել են միաբնակության սկզբունքը, հունադավան եկեղեցին 

անհանդուրժողականության արշավ է ծավալել Հայոց եկեղեցու դեմ: Այդ 

արել են թե՛ խաղաղ, թ՛ե ագրեսիվ գործողություններով, թե՛ զենքի ուժով՝ 

պատերազմի սպառնալիքով՝ ընդդեմ Հայաստանի: Երբեմն հաջողել են: 

Կոստանդին կայսրը 630-ական թվականներին զորքով եկել է Կարին և իր 

հետ հանդիպման գնացած Եզր Փառաժնակերտցի կաթողիկոսին 

պարտադրել է հայ-հույն եկեղեցիների միավորման թուղթ ստորագրել: Բայց 

այդ թուղթը միայն մի քանի կաթողիկոսի կյանք է ունեցել: Իրականում Եզր 

կաթողիկոսը, վերադառնալով Մայր Էջմիածին, շարունակել է հայկական 

ծիսակարգով առաջնորդվել: Այդպես են վարվել նաև նրան հաջորդած 

կաթողիկոսները: 607 թվականին հեռանալով Հայոց եկեղեցուց, ընդունելով 

հունադավանություն, վրաց եկեղեցին ևս անհանդուրժողական դիրք-

որոշում է որդեգրել Հայոց դավանանքի դեմ: Երբ Հայոց Բագրատունիների 

պետությունը ուժեղ է եղել, իսկ Վիրքն էլ Հայոց երկրի մաս է եղել, Հայոց 

եկեղեցին որևէ քայլ չի կատարել վրացիներին հայադավանություն 

պարտադրելու ուղղությամբ: Բայց, երբ այլ իրավիճակ է եղել, Հայաստանը 

1045 թվականին կորցրել է անկախությունը, իսկ Վիրքը ձեռք է բերել 

անկախություն, Վիրքի եկեղեցին անմիջապես արշավ է սկսել Հայոց 

դավանանքի դեմ:  

Սելջուկների դեմ պայքարի քողի տակ Վիրքի տիրակալները ևս 

ասպատակել են Հայաստանի տարբեր շրջաններ և տեղաբնիկ հայերին 

ստիպել լքել իրենց ավերված բնակավայրերը և բռնել ավելի «ապահով» 

Վիրքի ճանապարհը: Վիրքի 1089-1125 թվականների Դավիթ Դ Շինարար 

                                                           

8 «Թագակիրների պատմությունն ու գովաբանությունը» որպես Զաքարյան 

Հայաստանի ու Զաքարյանների պատմության սկզբնաղբյուր, էջ 420-429/: 
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թագավորը 1104 թվականին գրավել ու սեփականել է Կյուրիկյանների 

Կախեթի ու Հերեթի Հայոց թագավորությունը, գրավել է Կյուրիկյանների 

մայրաքաղաքներ Սշվիլդեն ու Լոռե բերդը: Եվ հայերին քշելով Վիրքի 

խորքերը «… շինեաց քաղաք Հայոց՝ յաշխարհն Վրաց և հաստատեաց 

եկեղեցիս և վանորայս բազումս, և անուանեաց զանուն քաղաքին 

Գօռա9…»10: Այս քայլը նրա հայասիրության փաստով միայն չպիտի 

դիտարկել: Ավելի շատ պիտի նկատի ունենալ, որ նա այդ քայլով 

սեփական երկիրը ծաղկեցնող ժողովուրդ է տարել Վիրք:  

Հայ ժամանակակից պատմիչները մի կողմից սրտի կսկիծով են 

նկարագրել օտար՝ մուսուլման կեղեքիչների կողմից Հայաստանի բնիկ 

տերերի՝ հայերի կոտորածը, բնակավայրերի ավերը, հրկիզումը, տեղա-

հանությունը, հայաթափված բնակավայրերում օտար տարրերի վերա-

բնակեցումը և բնակչության էթնիկական կազմի վատթարացումը, մյուս 

կողմից գովեստի խոսքեր են շռայլել դրացի վրաց տիրակալների 

հասցեին, որոնք նույն «ջանասիրությամբ» ավերել են Հայաստանը՝ իրենց 

ու թշնամիների միջև անմարդաբնակ անվտանգության տարածք 

ստեղծել: Ցավոք հայ պատմիչները տեսել են միայն իրենց ժամանակը: 

Նրանք չէի կարող իմանալ, որ նույն ու բազմաթիվ մուսուլմանների 

տիրապետության պայմաններում հայերը մնացել են հայ և աննշան է 

եղել հավատափոխ հայերի թիվը, բայց նույն քրիստոնեական 

դավանանքի Վրաստանում 15-20 տարվա ընթացքում հայերը շատ արագ 

հավատափոխ են եղել: Հավատափոխ են եղել անգամ իշխանները: 

Զաքարե Բ շահնշահի եղբայր Իվանեն, որդին՝ Շահնշահ Ա-ն ու 

ժառանգները, Ջավախքի տեր, Զաքարյան Վահրամից սերած Սարգիս 

Փոքրի ժառանգները ընդունել են քաղկեդոնականություն: 

 Կախեթի հարավի հայկական թագավորության հայ բնակչությունը 

1100-ական թվականների կեսերին հայտնվելով Վիրքի տիրապետության 

տակ բացարձակապես կորցրել է էթնիրկ պատկանելությունը: Փաստորեն 

Վիրքի տարածքում հայտնված հայկական տարածքների բնակիչները 

ստիպողաբար դավանափոխվել, քաղկեդոնական են դարձվել:  

 

 

 

                                                           

9 Այսօրյա Գորի քաղաքը: 
10 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրութիւն, էջ 390: 
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ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ «ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ը11 ՊԵՏԱԿԱ-

ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՔԱՐ 

Վերին Խաչենի Վախտանգ Հաթերքցի թագավորի պալատում 

հանգրվանած միջնադարի մեծ մտածող, կրոնագետ, իրավագետ, 

առակագիր, հայ եկեղեցու դավանանքի անխոնջ պաշտպան, Հայոց 

Արևելյանց կողմի հոգևոր առաջնորդ Մխիթար Գոշ12 վարդապետը իր 

ժամանակիցներից մտքի թռիչքով առաջ է անցել, զգացել, որ պատմական 

ասպարեզ իջած Զաքարյանները ձգտում են պետություն կերտել, 1184 

թվականին ձեռնարկել է պետության հիմնաքար դատաստանագրքի 

ստեղծման գործը և ավարտել 1193 թվականին, Զաքարե Բ շահնշահի 

թագադրության նախօրյակին:  

Մխիթար Գոշի ստեղծած «Դատաստանագիրք Հայոց»-ը 

քաղաքացիական և եկեղեցական օրենքների ժողովածու է: Այն 

կանոնակարգել է Հայկական նորաստեղծ պետության ներքին կյանքը, 

նպաստել ժաղովրդի վիճակի բարելավմանը, մարդկանց համախմբմանը, 

կենտրոնաձիգ պետության պահմանմանը: «Դատաստանագիրք Հայոց»-ը 

հսկայական ազդեցություն է ունեցել Մխիթար Գոշի կենդանության օրոք, 

որպես ոչ միայն գործադրելի օրենսգիրք, այլ նաև պետության 

սահմանադրական հիմնավորում՝ փիլիսոփայական հստակ համակարգ, 

որում արձանագրվել-կանոնակարգվել են թագավորի, իշխանների, 

զինվորականների, հոգևորականների իշխելու, գյուղացիների ապրելու 

վարքականոնները: «Դատաստանագիրքը» կարճ ժամանակում կենսական 

շրջանառություն փորձարկում է անցել Հայոց Արևելյան կողմում՝ 

Արցախում, ապա ներդրվել Զաքարե Բ շահնշահի ստեղծած Հայք-

Հայաստան պետությունում: Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը» Զաքարե 

Բ շահնշահի ստեղծած անկախ Հայոց պետության առաջին և կարևորագույն 

հիմնավորումն էր: Օրենսդրական այդ փաստաթուղթը պետական 

օրգանների աշխատանքային գործիք էր: Մխիթար Գոշն առաջին օրենսդիրն 

էր, որը փորձել է հիմնավորել հասարակության զարգացման իրավական 

աստիճանները, վեր հանել ժամանակի շարժիչ ուժերըֈ Ձերբազատվելով 

ժամանակի կրոնական խիստ նախապաշարմունքներից, աշխատել է 

բացահայտել պատմական իրավիճակների նյութական հիմքերը, 

                                                           

11 Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, աշխատասիրությամբ Խ.Թորոսյանի;Ե., 1975: 
12 Լևոն Մելիքսեթ Բեկ, «Վարդապետք Հայոց Հիւսիսային կողմանց» և նրանց 

ինքնությունը: Հայ-վրացական հարաբերություններ /պատմագրական 

հետազոտության փորձ/: Վրացերենից թարգմանեց Հրաչ Բայրամյանը: Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2016, էջ 215-222: 
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երևույթների օրինաչափությունները, պատճառահետևանքային կապերըֈ 

Մխիթար Գոշը գիտակցել է, որ առանց անկախության որևէ ազգ, այդ թվում 

նաև հայերը, որևէ զարգացում չեն ունենա: 

 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ   

ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄՈՒՄ  

Ամուսնության ինստիտուտը հազարամյակներ շարունակ եղել է 

պետականաշինության լրջագույն գործիք: Ամուսնական կապերի հաստատ-

ման ճանապարհով լուծվել են շատ խնդիրներ, կարգավորվել են պետու-

թյունների, իշխող ընտանիքների հարաբերությունները: Ամուսնության 

ինստիտուտը լավագույնս օգտագործել է 12-րդ դարի հայ խոշորագույն 

ռազմական, քաղաքական գործիչ, Հայաստանի 1185-1187 թվականների 

առաջին թագավոր, զորավար, Հայաստանի և Վիրքի միացյալ պետության 

առաջին պաշտպանության նախարար Սարգիս Բ Մեծը: Նա իր երկու 

դուստրերին՝ Դոփին և Խորիշահին ամուսնացրել է Խաչենի երկու ճյուղերի՝ 

Ծարի գահերեց իշխան Հասան Ծարեցու13 և Ներքին Խաչենի թագավոր 

Վախտանգ Տանգիկի14 հետ, երրորդ դստերը՝ Նրջիսին, Դսեղի 

Համազասպյան-Մամիկոնյան տոհմի պայազատի հետ15, ինչպես նաև 

եղբոր՝ Վահրամի որդուն՝ Զաքարե Փոքրին ամուսնացրել է Խաչենի 

իշխանատան երկրորդական ճյուղերից Դեսումի որդի Հասան իշխանի 

դուստր Խաթունի16 հետ: Որդիները՝ Զաքարե Բ շահնշահը, Իվանե Բ 

զորավարը, շարունակելով հոր գործը, իրենց փոքր քրոջը՝ Վանենի-

Նանային, ամուսնացրել են Կյուրիկյան Աբաս Բ թագավորի17 հետ, իրենք 

ամուսնացել են այլ իշխանական տների դուստրերի հետ, ինչպես նաև ամեն 

                                                           

13 Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ Վարդապետի: Լուսաբանեալ, էջ 142: Տե՛ս 

նաև՝ Ուլուբաբյան Բ.Ա., Խաչենի իշխանությունը, էջ 148: Կարապետ եպիսկոպոս, 

Նյութեր հայ մելիքութեան մասին: Բ պրակ: Դոփեանք եւ Մէլիք Շահնազարեանք: 

Ս.Էջմիածին, 1914, էջ 44 և հետո: 
14 Ուլուբաբյան Բ.Ա., Խաչենի իշխանությունը, էջ 142: 
15 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 9, էջ 340, արձանագրություն 761, նաև՝ էջ 343, 

արձանագրություն 768: 
16 Ղաֆադարյան Կարո, Հաղբատ, էջ 202: Տես նաև՝ Տիգրան Հայազն, Տիկնայք 

փափկասուն Հայոց աշխարհի, կենսագրական հանրագիտարան, գիրք առաջին: Ե., 

2005, էջ 48-49: 
17 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, էջ 152: Դիվան հայ վիմագրության: 

Պրակ 6, էջ 135, արձանագրություն 258: Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմութիւն 

Կոնդակ սուրբ ուխտին Յօհաննու վանից; Աշխատասիրությամբ Արմեն Վիրաբյանի: 

Ե., հեղինակային հրատարակություն, 2015, էջ 189: 
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կերպ խրախուսել են իրենց ենթակա իշխանների, նրանց զավակների 

ամուսնությունը այլ իշխանական տների ներկայացուցիչների հետ:  

Պետականություն կայացնելու ճանապարհին այս ամուսնություններն 

արդյունավետ էին: Կյուրիկյան թագավորների կողմից Զաքարյաններին 

տրված Խոժոռնի բերդը ու շրջակա հողերը, Արծրունիներին տրված 

Մահկանաբերդը, Կայեն գավառն ու շրջակա հողերը, Դսեղի տերերին 

պատկանող հողերը, Արցախի իշխանական երեք ճյուղերի՝ Ծարի, 

Հաթերքի, Խոխանաբերդի տերերին պատկանող հողերը, ինչպես նաև 

Կյուրիկյաններին պատկանող Մածնաբերդի և Նոր բերդի ու շրջակա 

հողերը, ցանցային ամուսնությունների ճանապարհով իրար կապելու 

արդյունքում, փաստորեն ստեղծվել է ապագա պետականության 

հողատարածք, որի վրա պետություն է ստեղծվել:  

Այս ամուսնությունները ոչ թե հիմնական բնազդի բավարարման 

խնդիր են լուծել, այլ դարձել են քաղաքական ամբողջացման, գաղափա-

րական, մշակութային նույնականացման հիմք:  

  

 

Տիգրան Պետրոսյանց 

Զաքարյանների անկախ պետականության վերականգնման  

փիլիսոփայական հիմնավորումները 

(Մաս II) 

Ամփոփում 

12-րդ դարի ութսունական թվականների կեսերին հայկական մտածո-

ղության ընդերքում անկախության նպատակային ցանկության 

վերածնունդը, նոր ազնվատոհմերի ձևավորումը, հզոր բանակի կայացումը, 

առաջ եկած նոր ազնվականության բացարձակ միասնությունը, սեփական 

հավատքի հաստատակամ պահպանությունը, դատական համակարգի 

օրենսդրական ձևակերպումը, ամուսնության ցանցային ինստիտուտի 

գործիքակազմի գործադրման վերջնաձևակերպումը ապահովել են Հայք-

Հայաստանի 1185-1236 թվականների կեսդարյա բացարձակ անկախ 

պետականության ստեղծումն ու գոյությունը: 

 

Тигран Петросянц 

Философские обоснования восстановления независимой г 

осударственности Закарянов 

(Часть II) 

Резюме 

В середине 80-х гг. 12-го в. возрождение в сознании армян стремления 

к независимости, формирование новых знатных родов, становление мощной 
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армии, абсолютное единство новой знати, упорное сохранение собственной 

веры, законодательное формирование судебной системы, окончательное 

оформление инструментария сетевого института брака обеспечили создание 

и полувековое существование абсолютно независимой государственности 

Армении в 1185-1236 гг. 

 

 

Tigran Petrosyants 

Philosophical justifications for restoration of independent statehood of Zakaryans 

(Part II) 

Summary 

In the middle of the 80s of the 12th century revival in the consciousness of 

the Armenians in aspiration for independence, the formation of new noble 

families, the formation of a powerful army, the absolute unity of new nobility, the 

stubborn preservation of their own faith, the legislative formation of the judicial 

system, the final formation of the tools of the network institution of marriage 

ensured the creation and half-century existence of an absolutely independent 

statehood of Armenia in 1185- 1236. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  20.02.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  15.03.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել  01.12.2020թ. 
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ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

(ԱԹԱՆԱՍԻՈՒՍ ԿԻՐՉԵՐ) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. հայագիտություն, թվային 

գրադարան, հայոց այբուբեն, հնատիպ տպագիր գրքեր, հիերոգլիֆ, 

հնագույն լեզուներ, Կաբալա, Նոյյան տապան, Արարատ լեռֈ  

Ключевые слова и выраженияֈ арменоведение, электронная 

(цифровая), библиотека, армянский алфавит, старопечатные книги, 

иероглифы, древние языки, Кабалла, Ноев ковчег, гора Арарат. 

Key words and expressions: Armenology, digital library, Armenian 

alphabet, old printed books, hieroglyphs, ancient languages, Kabbalah, Noah‟s 

Ark, Mount Ararat. 

 

Հայագիտություն լայն հասկացության ներքո ամբողջանում և 

կենտրոնանում են մի շարք գիտություններ, որի արդյունքում ազգային 

արժեքները ձեռք են բերում բոլորովին այլ իմաստ: Հայագիտության 

ճյուղերը խորանում են պատմության մեջ, և ակնհայտ է դառնում, որ 

աշխարհագրական և ժամանակագրական առումով այն շատ ավելի 

ընդգրկուն է, քան պատկերացնում ենք մենք: Հայագիտության 

սկզբնավորման համար կարևոր էին հետևյալ երեք կետերը1. 

                                                           

1 Կան մի շարք արժեքավոր մատենագիտություններ և աշխատություններ, որոնք 

առավել ամբողջական և խորքային ձևով ներկայացնում են հայագիտության 

ձևավորման ակունքներն ու զարգացման ուղիները: Առանձնացնենք դրանցից մի 

քանիսը. Կոստանեանց Կ., Հայագիտութիւնը Արեւմտեան Եւրոպայում, Թիֆլիս, 

1910, 258 էջ; Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագիտութեան յԱրեւմուտս 

(ԺԴ-ԺԹ դար), Վենետիկ, 1895, 401 էջ; Գարտաշեան Ա. Հ., Մատենագիտութիւն 

հայատառ օտար լեզւով տպագիր գիրքերու, Փարիզ, 1987, 759 էջ; «Հայ գիրքը 1512-

1800 թթ.» մատենագիտություն, Երևան, 1988, 916 էջ; «Նորահայտ գրքեր և 

պարբերականներ», կազմ. Ստ. Պետոյան, Ռ.Ալեքսանյան, Երևան, 2018, 127 էջ: 

mailto:rub.alexanyan@gmail.com
mailto:st.petoyan@gmail.com
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1. Քաղաքական և առևտրական արտաքին հարաբերություններ ու 

կապեր: 

2. Հայաստան եկած կրոնական օտար առաքելություններ և 

միսիոներներ: 

3. Պատմական և լեզվական մասնավոր հետազոտություններ՝ անհատ 

բանասերների նախաձեռնությամբ2ֈ 

Ընդհանուր համապատկերի մեջ առանձնացնենք հատկապես 

եվրոպական հայագիտությունը, որի ավանդույթներն ու պատմական 

ակունքներն առ այսօր կարոտ են ուսումնասիրությանֈ 

Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում եվրոպական 

ակադեմիական և վանական կառույցներին կից գործունեություն են 

ծավալել մի շարք հայագիտական կենտրոններ և անհատներ, որոնց մի 

մասի գործունեությունն ուսումնասիրված է, իսկ որոշները դեռևս անհայտ 

են կամ քիչ ծանոթ հայկական գիտական շրջանակններին: 

Այսօր, աշխարհի բոլոր խոշոր գրադարանները թվայնացնում են 

իրենց հավաքածուները, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ուսումնասիրել 

դրանք ժամանակի և տարածության միջակայքումֈ Այս նոր իրողության 

արդյունքում ի հայտ են գալիս թեմային առնչվող նոր կամ շրջանառության 

մեջ գրեթե չդրված անուններ, ինչը կարևոր գործընթաց է՝ պայմանավորված 

հետևյալ հանգամանքներով. 

ա. մինչ թվայնացումն այդ հավաքածուները ժամանակագրական ու 

տարածական առումներով հասանելի չեն եղել գիտական լայն 

շրջանակներին, 

բ. այդ հավաքածուներում առկա են պատմական փաստեր, որոնք 

ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվում են նաև հայագիտությանըֈ 

Թվայնացման գործընթացն օգնում է համալրելու հայագիտության 

ամբարը ոլորտին առնչվող հարուստ աշխատություններով, ինչի շնորհիվ 

այսօր մեզ արդեն իսկ հասանելի են 17-րդ դարի գերմանացի գիտնական, 

գյուտարար Աթանասիուս Կիրչերի3 ուսումնասիրությունները, որոնցում 

                                                           

2 Վահունի Հ., Հայագիտական ուսումները արտասահմանի մէջ. Ա. Հայագիտութեան 

սկզբնավորութիւնը, Զարթօնք, Պէյրութ, 1954, թ. 9 (7 հոկտեբերի) էջ 2: 
3 Գերմանացի պոլիմատ (մարդ, ով ունի բազմակողմանի գիտելիքներ) գիտնական, 

գյուտարար, «Հիսուսյան միաբանության» վանական, Գրիգորյան պապական 

համալսարանի մաթեմատիկայի և արևելագիտության պրոֆեսոր Աթանսիուս 

Կիրչերը (Athanasius Kircherus, 1602-1680 թթ.) տարատեսակ տրակտատների 

(գիտական շարադրանքներ) հեղինակ էֈ Ծնվել է Գերմանիայում, սակայն գիտական 

ուսումնասիրությունների ու աշխատությունների գերակշռող մասը կատարվել է 

Հռոմումֈ Վերջինիս աշխատությունները իր մահից հետո մատնվել էին 
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տեղ են գտել հայոց այբուբենը, հայերեն բառեր և նախադասություններ, 

տեքստային հատվածներ, Հայաստանը պատկերող քարտեզներֈ  

Պետք է փաստել, որ Ա. Կիրչերը հայագիտական առանձին 

ուսումնասիրություններ չունի: Սակայն վերջինս որոշ տեղեկություններ է 

փոխանցել հայագիտության հետ աղերս ունեցող իր մի քանի 

աշխատություններումֈ Կարծում ենք, որ սա է եղել այն հնարավոր 

պատճառներից մեկը, որ հայ ուսումնասիրողների կողմից նրա աշխատու-

թյունները գիտական շրջանառության մեջ չեն դրվել: Մյուս կողմից էլ չպետք 

է մոռանալ, որ հեղինակի աշխատությունների տպագիր տարբերակները 

հասանելի չեն եղել գիտական լայն շրջանակներին: Չնայած հեղինակի՝ մեզ 

հետաքրքրող թեմայի մասին տեղեկությունների սղությանը, կարծում ենք՝ 

դրանք կարևոր սկզբնաղբյուրներ են հայ ժողովրդի մշակույթի, պատմու-

թյան, աշխարհագրության համար՝ հատկապես օտարազգի ուսումնա-

սիրողի տեսանկյունից:  

Թեմայի շրջանակում, վերոնշյալ հանգամանքներից ելնելով, մեզ 

հետաքրքրում են հեղինակի հետևյալ լատիներեն աշխատությունները. 1636 

թ. տպագրված «Ղպտիական լրաբերը» (Prodromus Coptus)4, 1652-1654 թթ.՝ 

«Եգիպտական էդիպ» եռահատորյակը (Oedipvs Aegyptiacvs)5, 1675 թ.՝ 

«Նոյյան տապան» (Arca Noe)6: Քանի որ մինչ օրս Ա. Կիրչերի այս 

աշխատությունների վերնագրերի վերաբերյալ հայերեն որևէ հիշատակում 

մեզ հայտնի չէ, ուստի մեր կողմից դրանց հայերեն թարգմանությունը 

կարելի է համարել պայմանականֈ Չունենալով խորքային գիտելիքներ 

լատիներենի ուղղվածությամբ՝ զերծ ենք մնացել հեղինակի աշխատություն-

ների բովանդակությունների մանրակրկիտ նկարագրություններիցֈ Իսկ 

                                                                                                                                           

մոռացության, ինչը բացատրվում է 17-րդ դարի վերջերին Եվրոպայում «Հիսուսյան 

օրդենի» անդամների նկատմաբ առաջացած հալածանքներովֈ 17-րդ դարի 

գիտության մեջ նրա դերակատարության վերաբերյալ հայացքները վերանայվեցին 

միայն 1980-ական թվականներին, իսկ գիտական կենսագրության մասին հիմնարար 

ուսումնասիրությունները լույս տեսան 2000-ական թվականներից հետոֈ (Տե՛ս 

Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit Scholar: An Exhibition of His Works in the Harold 

B. Lee Library Collections at Brigham Young University, Provo, 1989, p. iii-xxxii): Ա. 

Կիրչերի կյանքի և գործունեության վերաբերյալ հայերենով որևէ սկզբնաղբյուր մեզ 

հայտնի չէֈ 
4 Athanasii Kircher, Prodromvs Coptvs Sive Aegyptiacvs, Roma, 1636, 364 p. 
5 Athanasii Kircher, Oedipvs Aegyptiacvs, Tom. 1, Roma, 1652, 560 p., Tom 2, Pars 1, 

Roma, 1653, 470 p., Tom. 3, Roma, 1654, 628 p. 
6 Athanasii Kircher, Arca Noe, Amstelodami, 1675, 274 p. 
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հոդվածում տեղ գտած հակիրճ տեղեկությունները քաղել ենք Ա. Կիրչերի 

աշխատությունների վերաբերյալ անգլերեն ուսումնասիրություններից7ֈ  

Ստորև ներկայացնենք հեղինակի աշխատություններն առանձին-

առանձին՝ շեշտադրելով դրանց մեջ առկա թեմային առնչվող հարուստ 

նյութերը:  

 «Ղպտիական լրաբեր» աշխատության մեջ ներկայացվում է «Ղպտի» 

բառի վերլուծությունը, Ասիայում և Աֆրիկայում ղպտիական գաղութների 

պատմությունը, ղպտիների ազգային սովորությունները, ղպտերենը՝ որպես 

առանձին լեզու, ինչպես նաև՝ վերջինիս կարճառոտ քերականությունըֈ 

Ուսումնասիրության մեջ հեղինակն առաջ է քաշում այն թեզը, որ 

ղպտերենն ազգակից լեզու է հին եգիպտերենին, սակայն նաև փորձում է 

կապ գտնել ղպտերենի, հին հունարենի և եբրայերենի լեզվական 

առնչությունների շուրջֈ  

Գրքի նախաբանում հեղինակն իրեն անվանում է «սիրիական, 

արաբական, սամարաթական, հայկական, եբրայական, խալդիական և 

եթովպիական բարբառների գիտակ»8ֈ Հայերեն հատվածների հայտնվելն 

այս աշխատության մեջ բացատրվում է այն հանգամանքով, որ 

աշխատության մեջ առկա են Հին աշխարհի մի շարք լեզուներով 

հատվածներֈ Այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ այս մոտեցումն առկա է նաև 

Հին աշխարհի լեզուների ուսումնասիրությանը նվիրված նմանատիպ 

աշխատություններում՝ սկսած 1486 թվականից9: 

Հեղինակի գիտական գործունեության տարիներին (17-րդ դար) Հռոմի 

կաթոլիկ եկեղեցին մեծացրել էր իր ազդեցությունը Արևելյան քրիստոնյա 

ազգերի նկատմամբ՝ խրախուսելով կրթության նկատմամբ 

հետաքրքրությունըֈ Սակայն պետք է նաև նկատի ուենալ, որ այն 

                                                           

7 Այդպիսի աղբյուրներ են հանդիսացել “Athanasius Kircher : the last man who knew 

everything”, New York-London, 2004, 477 p.; “Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit 

Scholar: An Exhibition of His Works in the Harold B. Lee Library Collections at Brigham 

Young University”, Provo, 1989, 112 p.; J. Fletcher. “A Study of the Life and Works of 

Athanasius Kircher, „Germanus Incredibilis‟ ”, Vol. 12, Leiden-Boston, 2011, 641 p. 

աշխատություններըֈ 
8 Athanasii Kircheri Fvldensis Bvchonii E Soc. Iesv Prodromvs Coptvs Sive Aegyptiacvs, 

Roma, 1636, p. [8]. 
9 Bernhard von Breydenbach, Reise ins heilige' Land. (Peregrinatio in Terram Sanctam), 

Mainz, 1489; Guillaume Postel, Linguarum, Parissiis, 1538ֈ Այսպիսի այլ 

հրատարակությունների մասին մատենագիտական տեղեկություններ «Հայ գիրքը 

1512-1800 թթ.» և «Նորահայտ գրքեր և պարբերականներ» մատենագիտական 

աշխատություններումֈ 
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առավելապես կրոնաքարոզչական նշանակություն ուներ10ֈ Այս հայացք-

ների ապացույցն են գրքի նախաբանում տեղ գտած եբրայերեն, արաբերեն, 

սամարաթերեն, հայերեն, եթովպերեն և ասորերեն պանեգիրիկ (գովաբա-

նական բնույթի գրական ժանր, ներբողական ճառ)11 պոեմները, որոնք գրվել 

են Հռոմում բնակվող արևելյան բնակիչների օգնությամբ12ֈ Հայերեն 

հատվածը կամ «պոեմը» գրվել է Հռոմում բնակվող հայ կաթոլիկ 

հոգևորական Պետրոս Պավել Քոփուսի (Petrus Paulus Copus) օգնությամբ13. 

«Իմաստնասիրութ[եամ]բ բազումք հետեւեցան ոսանել զայլ և յալ / լեզուս 
ընթանալով ընդ ոլորտս տիեզերաց արդ եթե / ոյք կամի զայոպիսի 
հանճարս ուսանել դիուրաւ գտանիլ / կարդալսվ զայս գիրքս քանզի է մայր 
ամ[ենեան] լեզուաց14/: Փաստորեն, դրանք հեղինակի աշխատությունը 

գովաբանող խոսքեր են, որոնց հայտնվելը հեղինակի գրքում շեշտադրում է 

աշխատության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը: 

Բացի այս հայերեն պոեմից, հեղինակը սույն աշխատության մեջ 

ներառել է նաև լատիներեն տառադարձումներով հայերեն բառեր՝ դրանք 

համեմատելով թուրքերենի, արաբերենի, եբրայերենի և այլ լեզուների հետ15ֈ 

Գրքի ենթավերնագրերից մի քանիսում՝ Հայերենի խորհրդավոր տառերը 

(Armenorum mysteriain literis), Վատիկանի գրադարանի հայերեն 

տառատեսակներով գրքերը (Liber seu charta coulouta Armenice scripta in 

Vaticano)16, հեղինակի կողմից վերլուծության է ենթարկել հայերենի 

հիերոգլիֆիկ տեսակը17ֈ Բացի հայերեն բառերի կամ տառերի գործա-

ծությունից, հեղինակը մեկ այլ ենթավերնագրում (Adam) ներառել է 

գրաբարով հետևյալ հատվածը՝ «որպէս ադամաւն ամէնէքեան մէռան 
նոյնպէս Ք[րիստ]ո[ս]իւ ամէնէքեան կենդանացան», նույնը լատինատառ 

հայերենի տառադարձմամբ՝ “vrbes Adamauen amenechian meran nun bes 
Chriftus eui amenechian ghien tanatian”, ապա լատիներով՝ “Sicut in Adam 
imnes poriuntur, ita in Christo omnes viuificabuntur” 18:  

                                                           

10 Athanasius Kircher : the last man who knew everything, p. 143: 
11 Jacobo Villotte, Dictionarium Novum Latino-Armeniumֈ Roma, 1714, p. 533:  
12 Athanasius Kircher : the last man who knew everything, p. 143: 
13 Fletcher J., A Study of the Life and Works of Athanasius Kircher, „Germanus Incredibilis‟, 

Vol. 12, Leiden-Boston, 2011, p. 531: 
14 Athanasii Kircher, Prodromvs Coptvs Sive Aegyptiacvs, p. [16]ֈ 
15 Նույն տեղում, էջ 135ֈ 
16 Հայերեն թարգմանություն կատարել ենք արդեն իսկ հիշատակած սկզբունքովֈ 
17 Athanasii Kircher, Prodromvs Coptvs Sive Aegyptiacvs, p. 159-161ֈ 
18 Նույն տեղում, էջ 160-161ֈ 
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Նույն աշխատության վերջում, Հին աշխարհի մի շարք ազգերի 

այբուբենների կողքին առանձնացված է նաև հայոց այբուբենըֈ Հեղինակն 

այն ներկայցրել է ոչ միայն հայերենով, այլև լատիներեն տառադարձումով 

ու համապատասխան թվային արժեքներով19ֈ 

Այս աշխատությունը, շուրջ մեկ դար լինելով ղպտերենի ու 

ղպտիական մշակույթի, գրականության և պատմության ուսումնա-

սիրության սկզբնաղբյուր20, զերծ չի մնացել քննադատություններիցֈ 

Առանձնացնենք հեղինակի՝ Գ. Լեյբնիցի21 հետ ունեցած տարաձայնությունը, 

որը քիչ թե շատ առնչվում է մեր կողմից ուսումնասիրվող թեմայինֈ 

Քննադատելով Ա. Կիրչերին՝ Լեյբնիցն ինքը ձախողվում է, երբ Կիրչերի՝ 

եգիպտերենի և ղպտերենի ծագման նույն աղբյուրի տեսակետը մերժելու 

համար իր նամակներից մեկում առաջ է քաշում այն թեզը, որ եգիպտերենն 

ու հայերենը ունեն ծագման նույն ակունքըֈ Նրա այս թեզը չուներ գիտական 

կամ որևէ այլ հիմնավորում22ֈ 

Քննադատությամբ հանդերձ աշխատությունը դարձավ Ա. Կիրչերի 

այցեքարտը գիտության մեջ, քանի որ թեմայի նկատմամբ մեծ հետաքրքրու-

թյուն առաջացավ եվրոպական գիտական շրջանակներումֈ 

1652-1654 թթ. լույս է տեսել Ա. Կիրչերի «Եգիպտական էդիպ» 

եռահատոր ստվարածավալ ուսումնասիրությունը, որը եգիպտագիտու-

թյանը նվիրված արժեքավոր աշխատություն էրֈ Քանի որ մեզ հետաքրքրող 

նյութն առկա է բոլոր երեք հատորներում, ներկայացնենք հատորներն 

առանձին-առանձին:  

Առաջին հատորը պարունակում է արժեքավոր տեղեկություններ 

Եգիպտոսի պատմության, աշխարհագրական դիրքի, բնության մասին: 

Հատորում եգիպտական հավատքի և Չինաստանի, Ճապոնիայի, 

Հնդկաստանի, Մոնղոլիայի, Ամերիկյան ացտեկների մշակութային և 

կրոնական միֆոլոգիայի միջև բավականին հետաքրքրական համեմա-

տական վերլուծություններ են արված23ֈ  

Հատորում ևս առկա են հայերեն առանձին բառեր, արտահայտու-

թյուններ, որոնք փաստում են, որ հայերենն արժևորվել է որպես հնագույն 

                                                           

19 Նույն տեղում, էջ 279-280ֈ 
20 Athanasius Kircher (1602-1680)ֈ Jesuit Scholar, An Exhibition of His Works in the 

Harold B. Lee Library Collections at Brigham Young University, Provo, 1989, p. xxxiii: 
21 Գոթֆրիդ Վիլհելմ Լայբնից (Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646-1716 թթ.) 

գերմանացի փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, իրավաբան, պատմաբան, 

գյուտարար և լեզվաբանֈ 
22 Fletcher J., A Study of the Life and Works of Athanasius Kircher, p. 84: 
23 Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit Scholar, p. 24: 
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լեզու: Արժեքավոր է գրքի անվանաթերթից առաջ տեղ գտած փորա-

գրապատկերը, որի վրա պատկերված աշխարհի հնագույն լեզուների 

աղյուսակում ի թիվս լատիներենի, հունարենի, եբրայերենի, եգիպտերենի, 

ղպտերենի, արաբերենի և այլ լեզուների իր արժանի տեղն է նաև 

զբաղեցնում հայերենը. “Armenica”:  

Հատորում տեղ է գտել Սրբազան Հռոմեական կայսրության կայսր 

Ֆերդինանդ III-ի (1637-1657 թթ.) դիմանկարը, որին հաջորդող 56 էջերում 

առկա են Ֆերդինանդ կայսերը 27 տարբեր լեզուներով փառաբանող 

հատվածներ, այդ թվում նաև՝ հայերեն.  

«ՖԵՐԴԻԱՆԴՈՍ Ի ԵՐՐՈՐԴ / օգոստոսափառ կայսերիֈ Արդա- / րոյ և 
ա[ստուա]ծասիր ի մեծահզօր / Արքայի.»24 

Աշխատության երկրորդ հատորը սկսվում է եգիպտական հիերոգլիֆ-

ների, դրանց առաջացման և վերծանման վերաբերյալ վերլուծություններովֈ 

Ա. Կիրչերը համոզված էր, որ հիերոգլիֆները պատկերապատումներ են, 

որոնք խորհրդանշում են եգիպտացիների խորագույն փիլիսոփայական 

հայացքները և աստվածաբանական կոնցեպցիաներըֈ Հատորի մեջ 

բավական ընդարձակ եբրայերենով խոսվում է Կաբալայի մասին25ֈ Նա 

գրում է. «Քանի որ աշխարհը ստեղծվել է մարդու համար, և ողջ մարդ-

կությունը բաժանված է 72 ընտանիքների, ինչը փաստում է Սուրբ Գիրքը, 

այստեղից առաջացել է 72 անուն, որոնց մեջ պարփակված են բնության 

կանոնները՝ ողջ բնությունը կառավարող 72 հրեշատկների անուններով»ֈ 

Կիրչերի Կաբալան իրենից ներկայացնում է «...72 ժողովուրդների 

փրկության համար դրախտի կենտրոնում վեր խոյացած կախարդական 

ծառ, որի բերքը հանդիսանում է Աստծո անունը 72 լեզուներով»ֈ Եվ ի թիվս 

այլ լեզուների՝ այդ ծառի վրա իրենց տեղն ունեն նաև հայերը և հայերենով 

նշված է «ԱՐԱՐ» բառը (Արարիչ)26ֈ 

Կիրչերը գրքի երրորդ հատորը սկսում է եգիպտական հիերոգլիֆների 

համեմատությամբ հատկապես չինական և ացտեկների հիերոգլիֆների 

հետֈ 

Հատորում տեղ է գտել նաև հայերենին նվիրված փոքրիկ 

ուսումնասիրություն՝ «Հայերենի հիերոգլիֆիկ բնութագիրը» (De Armenorum 

Characteribus Hieroglybicis) ենթավերնագրովֈ Հեղինակը մասնավորապես 

                                                           

24 Athanasi Kircher, Oedipvs Aegyptiacvs, Tom 1, Roma, 1652, p. [53]: 
25 Կաբալա (Cabbalah) - XII դարում սկիզբ առած, XVI դարից լայն տարածում 

ստացած կրոնա-միստիկական, էզոթերիկ հոսք Հուդայիզմի մեջֈ Ավելի մանրամասն 

տե՛ս https://clck.ru/CzK75 (12.03.2020):  
26 Athanasius Kircher: the last man who knew everything, p. 157: 

https://clck.ru/CzK75
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վերլուծում է հայերենը՝ բոլորգիր, նոտրգիր, երկաթագիր, գլխագիր, 

ծաղկագիր և գազանգիր գրության տեսակները27ֈ Դրան հաջորդում է 

զարդագիր և երկաթագիր տառատեսակով հայերեն այբուբենի ոչ 

ամբողջական տարբերակը28ֈ Հավանաբար այս տարբերակով ևս Կիրչերը 

փորձել է ներկայացնել հայոց այբուբենի հիերոգլիֆիկ տեսակը՝ 

նմանություններ փնտրելով հայերենի և եգիպտերենի միջևֈ 

Հեղինակի մեզ հետաքրքրող մյուս հրատարակությունը 1675 թ. 

տպագրված «Նոյյան տապան» աշխատությունն է: 

Այս աշխատությունը տարաբնույթ տեղեկություններ է հաղորոդում 

մինչ Մեծ ջրհեղեղը և դրանից հետո աստվածաշնչյան իրադարձությունների 

մասինֈ Գիրքը գեղագիտական առումով բավականին գեղեցիկ է, քանի որ 

նրանում առկա են թեման ամբողջացնող բազմաթիվ փորագրապատկերներֈ 

Այս աշխատության մեջ հայերեն հատվածներ չկանֈ Սակայն 

«Արարատ լեռան մասին և արդյո՞ք Նոյի ժառանգներից ոմանք մտածում էին 

տապանից որոշ (նոր) բարձունքներ և լեռներ տեսնել» (De monte Ararat & 

utrum ex posteris Noe nonnulli ad Arcam spectandam montem ascenderint.)29 

ենթավերնագրի ներքո նկարագրվում է Տապանի կանգ առնելը Արարատի 

գագաթինֈ 

Աշխատությունն ուսումնասիրելիս տեսնում ենք, որ նրանում առկա 

են չորս քարտեզներ, որոնցից յուրքանչյուրը թեման լրացնող յուրահատուկ 

նշանակություն ունիֈ Առաջինը (192 և 193 էջերի միջակայքում) 

հետջրհեղեղյան աշխարհագրական քարտեզ է, երկրորդը (222 և 223 էջերի 

արանքում) պատկերում է Նոյի և նրա որդիներից սերված ազգությունների 

աշխարհագրությունըֈ Այս երկուսի մեջ էլ առանձնացված է Հայաստան 

անունը և աշխարհագրական դիրքը:  

Գրքի երրորդ քարտեզը (22 և 23-րդ էջերի արանքում) արտացոլում է 

Դրախտը կամ Եդեմը և հարակից տարածաշրջանը, որտեղ նշված են Մեծ և 

Փոքր Հայքերը, իսկ չորրորդ քարտեզը (196 և 197 էջերի միջակայքում) 

պատկերում է բուն Դրախտըֈ Դրանից քիչ աջ պատկերված ու նշված է 

Հայաստան աշխարհի անունըֈ Քարտեզի աջ անկյունում հեղինակը 

լատիներեն կարճառոտ նկարագիր է գրել, հավանաբար բնութագրում և 

մանրամասնում է քարտեզի նշանակությունըֈ Գրքի ներդիր փորա-

գրապատկերներից մեկը (158-159 էջերի միջև) պատկերում է Մասիս սարը, 

որի վրա կանգ է առել Նոյյան տապանըֈ 

                                                           

27 Athanasi Kircher, Oedipvs Aegyptiacvs, Tom 3, p. 40: 
28 Նույն տեղում, էջ 41: 
29 Athanasi Kircher, Arca Noe, Amstelodami, 1675, p. 181-187: 
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Միսիոներական աշխատանքների համար երկրից դուրս գտնվող 

Հիսուսյան միաբանության հետևորդները ժամանակի ընթացքում ձեռք էին 

բերում այն ժողովրդի մշակութային և լեզվական խորը գիտելիքները, որոնց 

մեջ ապրում էինֈ Այդպիսի քարոզիչներից մեկը եղել է Սիրիայում և 

Պարսկաստանում 1639-1661թթ. գործունեություն ծավալած Ամադուս դե 

Շեզոն30, ով նաև Կիրչերի հետ ակտիվ նամակագրական կապի մեջ էր 

գտնվումֈ Շեզոն վարժ գրում էր արաբերեն և եբրայերեն, միշտ դեմ էր 

հանդես գալիս հայ գյուղացիների դեմ բռնություններն և կոչ էր անում 

դադարեցնել նրանց հետապնդումըֈ Կիրչերին ուղղված նամակներից մեկը 

Շեզոն գրել է հայերենով, որի թվականը անհայտ է, և այն պահվում է Հռոմի 

Պապական Գրիգորյան համալսարանում31ֈ Նույն տեղում է պահվում մեկ 

այլ նամակ՝ այս անգամ հայերեն և արաբերենֈ Շեզոն գրել է հանրա-

գիտական բառարաններ արաբերեն, թուրքերեն և հայերեն32ֈ Ցավոք, վերը 

նշված նամակներն ուսումնասիրելու հնարավորություն չունենալու 

պատճառով չենք կարող մեկնաբանել դրանցում տեղ գտած տեքստըֈ 

Կիրչերի հետաքրքրությունը և կարևորությունը 17-րդ դարում 

հայագիտության ոլորտում ընդգծվում է նաև այն փաստով, որ 1667 թ. 

Ամստերդամում տպագրված «Վարդապետութիւն քրիստոնէական» 

աշխատության հեղինակ Թեոդորոս Պետրաեուսը 1668 թ. “Syllabus 14 

vocabulorum in Onomasticoa copto-arabico correctorum” վերնագրով 

մանրակրկիտ զեկույց է հղում Կիրչերին գրքի վերաբերյալ33ֈ 

 

 

Ռուբեն Ալեքսանյան, Ստյոպա Պետոյան 

Հայագիտության ոլորաններում 

(Աթանասիուս Կիրչեր) 

Ամփոփում 

Ամփոփելով շարադրանքը՝ կարող ենք ընդգծել, որ Ա. Կիրչերի 

վերոհիշյալ աշխատությունները 17-րդ դարում ունեցել են լայն 

շրջանառություն, հետևաբար նրանում առկա հայագիտական նյութը 

դարձել է քննարկման թեմա՝ չնայած հեղինակի՝ հայոց լեզվի վերաբերյալ 

                                                           

30 Ամադուս դե Շեզո (Aimé Chézaud 1604-1664 թթ.) Հիսուսյան միաբանության 

քարոզիչֈ 
31 Pontifical Gregorian University in Rome, 568, fol. 329r–v, https://clck.ru/LtYHE 

(12.02.2020)ֈ 
32 Fletcher J., A Study of the Life and Works of Athanasius Kircher, p. 242: 
33 Fletcher J., A Study of the Life and Works of Athanasius Kircher, p. 416ֈ 

https://clck.ru/LtYHE
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առաջադրած ճիշտ կամ սխալ վարկածներինֈ Կիրչերի 

ուսումնասիրությունը մի անգամ ևս գալիս է փաստելու, որ Հայաստան 

աշխարհը և հայ մշակույթը համարվել են հին քաղաքակրթության 

կարևորագույն օղակներից մեկը և որպես այդպիսին գտնվել են եվրոպացի 

ուսումնասիրողների ուշադրության կենտրոնումֈ 

 

 

Рубен  Алексанян, Стѐпа  Петоян 

На извилистых путях арменоведения 

(Атанасиус Кирхер) 

Резюме 

 

Обобщая вышеизложенное можем подчеркнуть, что вышеуказанные 

произведения имели широкое распространение в 17-м веке, вследствие чего 

содержащиеся в нем арменоведческие материалы стали темой для 

обсуждений, несмотря на правильные и неправильные версии армянского 

языка самого автора. Ученые Кирхера еще раз доказывает факты 

принадлежности Армении и армянской культуры, как важнейшего звена к 

древней цивилизации, находящейся в центре внимания европейских 

исследователей. 

 

Ruben  Aleksanyan, Styopa Petoyan 

In the curves of Armenology 

(Athanasius Kircher) 

Summary 

Summing up the overview, it can be emphasized that Kircher‟s works 

became widespread in the 17th century. The Armenological material in it has 

become the subject of discussion, despite the author‟s correct or incorrect 

hypotheses/assumptions about the Armenian language. Kircher‟s study once more 

proved that the Armenian World and the Armenian culture are considered one of 

the most important links in ancient civilization and so have been in the spotlight 

of European scholars. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  30.08.2020թ. 
Հանձնարարվել է գրախոսության  15.09.2020թ. 
Տպագրության է հանձնարարվել 01.12. 2020թ. 
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ   ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան 

Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ 

varduhisimonyan@bk.ru 

 

ՀՀ   ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. կուսակցություններ, 

հասարակական, քաղաքական, ժողովրդավարություն, Հայաստանի 

Հանրապետություն, բազմակուսակցական համակարգ, կազմակերպու-

թյուններ, ներքաղաքական, ընտրություններ, անկախություն: 

Ключевые слова и выражения: партии, общественная, политическая, 

демократия, Республика Армения, многопартийность, организации, 

внутренняя политика, выборы, независимость. 

Key words and expressions: parties, social, political, democracy, Republic of 

Armenia, multi-party system, organizations, internal politics, elections, 

independence. 

 

Անկախացումը Հայաստանում քաղաքական վերափոխման սկիզբը 

դրեց: Անցման շրջանում Հայաստանի առջև ծառացած հիմնախնդիրներից 

էր հասարակական-քաղաքական կարգի ժողովրդականացումը: Հայաս-

տանում այս ժամանակաշրջանի սկիզբը 1990-1991թթ. են, երբ սկսվեց 

գործել առաջին ոչ կոմունիստական կառավարությունը1: Նորանկախ 

Հայաստանի համար հասարակական կյանքի ազատականացումը, թերևս 

կարելի է համարել առաջնային հարցերից մեկը: Ուստի պատահական չէ, 

որ Հայաստանի անկախության առաջին փաստաթուղթը՝ 1990թ. օգոստոսի 

23-ին ընդունված «Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը» 

ամբողջովին ներթափանցված էր ժողովրդավարական հիմնարար 

գաղափարներով, իսկ պատմական այդ փաստաթղթի 9-րդ կետում 

ուղղակիորեն արձանագրված էր. «Հայաստանի Հանրապետությունն իր 

տարածքում ապահովում է խոսքի, մամուլի, խղճի ազատություն, օրենսդիր, 

գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատում, բազմա-

                                                           

1 Մարդկային զարգացման զեկույց, Հայաստան 1999, Մարդկային զարգացման հինգ 

տարին Հայաստանում, էջ 18: 

mailto:varduhisimonyan@bk.ru
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կուսակցություն, կուսակցությունների իրավահավասարություն, իրավա-

պահ մարմինների և զինված ուժերի ապաքաղաքականացում»2: 

Ելնելով անկախության մասին հռչակագրի դրույթներից՝ վերջինիս 

ընդունումից մոտ երեք ամիս անց, 1990թ. նոյեմբերի 5-ին ՀՀ Գերագույն 

խորհուրդն ընդունեց ժողովրդավարական որոշում. «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական մարմինները և պետական ձեռնարկու-

թյունները, հիմնարկները, կազմակերպությունները, ուսումնական 

հաստատությունները, զինվորական ստորաբաժանումները ապաքաղաքա-

կանեցնելու մասին»3: Այս որոշումն իսկապես ժողովրդավարության 

հաստատման հիմնասյուներից մեկը կարելի է համարել: 

Իսկ ի՞նչ է ժողովրդավարությունը, որի առկայությունն այդքան 

կարևորվում է ամուր պետականության հաստատման գործում: Այսպես՝ 

ժողովրդավարությունը բնորոշվում, սահմանվում է որպես կառավարման 

ձև, որում ժողովուրդն է օժտված պետական բարձրագույն իշխանությամբ և 

իրականացնում է այն կա՛մ անմիջականորեն, կա՛մ էլ ընտրյալ 

ներկայացուցիչների միջոցով՝ ազատ ընտրական համակարգի առկայու-

թյան պայմաններում: Ժողովրդավարությունը բաժանվում է երկու 

հիմնական տարատեսակի՝ ուղղակի կամ միջնորդավորված (անուղղակի): 

Ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության մեջ սրանց երկուսի 

տարրերն էլ առկա են4:  

Ժողովրդավարական որոշում պետք է համարել նաև Հայաստանի 

Գերագույն խորհրդի՝ 1991թ. փետրվարի 26-ի, ընդունած «Հասարակական-

քաղաքական կազմակերպությունների մասին» օրենքը5: Այս օրենքով 

Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքում իրավաբանորեն 

ամրագրվեց բազմակուսակցականության սկզբունքը և հասարակական 

կազմակերպություններ հիմնելու իրավունքը6:  

Սակայն, հարկ է նշել, որ մինչ այս 1991թ. փետրվարի 26-ի օրենքը, 

հայ ավանդական՝ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, Սոցիալ-

դեմոկրատական Հնչակյան, Ռամկավար Ազատական կուսակցություններն 

արդեն 1990թ., օգտվելով հատկապես անկախության հռչակագրի 

                                                           

2 Պողոսյան Է. Վ., նշված աշխ.,էջ 281-282:  
3 Հայաստանի Հանրապետության  Գերագույն խորհրդի տեղեկագիր, N 21(977), 15 

նոյեմբերի 1990թ., էջ 7-8: 
4 Տե՛ս Փիլիպոսյան Վ., Ժողովրդավարական, քաղաքական համակարգի ձևավորումը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 1994, էջ 58-59:  
5 Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժամանակագրական 

ժողովածու(1990-1995թթ.), Երևան, 1995, էջ 115-118: 
6 Պողոսյան Է. Վ., նշված աշխ., էջ 282: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

142 

 

ընդունումից հետո հանրապետության քաղաքական կյանքի նկատելի 

ազատականացումից, պաշտոնապես հաստատել էին իրենց 

ներկայությունը ՀՀ-ում7:  

  Հայաստանում ձևավորվող նոր կուսակցություններն ու 

հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունները, օգտվելով 

հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների մասին օրենքով 

իրենց ընձեռնված հնարավորություններից, ձեռք էին բերում գույք և 

տարածքներ: Այսպես, արդեն 1991թ.-ին ՀՀ-ում գործում էին 

հասարակական-քաղաքական 226 միավորումներ, իսկ արդեն 1993թ. 

ամռանը հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված էին 32 

կուսակցություններ ու հասարակական-քաղաքական միավորումներ և 431 

հասարակական կազմակերպություններ8:  

Սովորաբար կուսակցությունները սկիզբ են առնում ընտրական և 

խորհրդարանական կառույցների շրջանակներում: Բայց նրանք կարող են 

նաև առաջանալ որպես քաղաքացիների ազատ միություններ՝ ընդհանուր 

քաղաքական շահերով: Բայց բոլոր դեպքերում կուսակցությունները 

միևնույն նպատակն են հետապնդում՝ պայքար քաղաքական իշխանության 

և նրա իրականացման համար9:  

Հայաստանում առկա քաղաքական կուսակցություններից միայն 

չորսն ունեին կուսակցական աշխատանքի ծանրակշիռ փորձ: Այդ 

ավանդական կուսակցություններն են՝ ՀՅԴ-ն, ՍԴՀԿ-ն, ՀՌԱԿ-ն ու ՀԿԿ-ն՝ 

Հայկական ԽՍՀ կոմկուսի ժառանգորդը: Իսկ մյուս բոլոր 

կուսակցությունները լույս աշխարհ են եկել անկախության կարճ տարիների 

ընթացքում10: 

Դեռևս 1990-ական թվականների սկզբին նորաստեղծ կուսակցու-

թյունների և հասարակական կազմակերպությունների մեջ ամենախոշորն 

ու ազդեցիկը, արցախյան շարժումը կորդինացնելու նպատակով 1988թ. 

մարտին ստեղծված «Ղարաբաղ» կոմիտեն էր՝ իր կենտրոնական և 

տեղական կազմակերպություններով, որի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց 

Հայոց Համազգային Շարժումը (ՀՀՇ)11:  

Մյուս կուսակցություններից ակտիվ գործունեություն էին ծավալում 

Ազգային ինքնորոշում միավորումը, Սահմանադրական իրավունք միու-

                                                           

7 Տե՛ս նույն տեղում:  
8 Հայաստանի Հանրապետություն,թիվ119(723) ,17  հունիսի, 1993թ.: 
9 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 135:  
10 Տե՛ս Պողոսյան Գ.,նշված աշխատություն, էջ 140:  
11 Տես Մինասյան Է., նշված աշխատություն , էջ 261: 
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թյունը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը: Այսինքն, Հայաս-

տանում քաղաքական կյանքն աշխուժացում էր ապրում: ԳԽ-ի չորս 

տասնյակից ավելի պատգամավորներ հայտարարեցին ՀՅԴ-ին և ՀՌԱԿ-ին 

անդամակցելու իրենց որոշման մասին, որի հետևանքով խորհրդարանում 

ձևավորվեցին երկու նոր կուսակցական-պատգամավորական խմբեր: 

Հետխորհրդային Հայաստանի առաջին բազմակուսակցական խորհրդա-

րանում ամենամեծ կուսակցական խումբը ՀՀՇ-ն էր, նրան հաջորդում էին 

ՀՅԴ, ՀԿԿ և ՀՌԱԿ12: Ընդդիմադիր կուսակցությունները(ՀՅԴ, ՀՌԱԿ, ԱԺՄ, 

ՀԴԿ, ՀԿԿ և այլն) չկարողացան միավորվել և վճռական ուժ դառնալ: Իսկ 

ՀՀՇ-ն իր շուրջ համախմբելով մեծ թվով պատգամավորներ՝ 

խորհրդարանում վճռորոշ դեր սկսեց խաղալ: Փաստորեն, Հայաստանում 

1995թ. բացարձակ գերիշխանություն ստացավ «իշխանության 

կուսակցությունը», որի շարքերում էին գտնվում այդ ժամանակների գրեթե 

բոլոր քիչ թե շատ ծանրակշիռ ֆինանսատնտեսական կազմակերպու-

թյունների ղեկավարները13: Ուստի, կարելի է փաստել  այս շրջանի 

Հայաստանի քաղաքական դաշտի  անկայունությունը: 

Նորանկախ Հայաստանում քննարկվող ժամանակահատվածում 

բազմակուսակցականության պատմությունն ունի երկու արտահայտված 

փուլ14: 

Առաջին փուլն ընդգրկում է 1990-1994թթ., երբ պետության կողմից 

ինչպես իշխանական, այնպես էլ ընդիմադիր կուսակցությունների ու 

քաղաքացիական հասարակության մյուս հաստատությունների կայացումն 

ու զարգացումը չէր կասեցվում և նույնիսկ որոշ կուսակցություններ, այդ 

թվում և ընդդիմադիրները պետական օգնություն ստացան գրասենյակային 

և այլ պայմանների ապահովման խնդրում, նրանց հնարավորություն տրվեց 

կուսակցական մամուլ ստեղծել և հրատարակել15:  

Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի հաջորդ փուլը ավելի որոշակի 

դարձավ 1994թ. վերջերին և տևեց մինչև 1998թ. (մինչև ՀՀ առաջին 

նախագահի հրաժարական տալը): Այս փուլին հատուկ դարձավ 

Հայաստանում ժողովրդավարության նկատելի սահմանափակումը, նաև 

բռնաճնշումների իրականացումը քաղաքական կուսակցությունների՝ 

հատկապես ՀՅԴ-ի նկատմամբ: Ժողովրդավարության ոտնահարում և 

                                                           

12 Տե՛ս Թորոսյան Տ., Հասարակական համակարգի հետխորհրդային 

տրանսֆորմացիա, Երևան, 2006, էջ 149: 
13 Տե՛ս Թորոսյան Տ., նշված  աշխ., էջ 153-154:  
14 Տե՛ս Է. Պողոսյան Է. Վ., նշված  աշխ., էջ 277:  
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 278:  
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բացահայտ բռնություն էր անշուշտ ՀՀ նախագահի 1992թ. հունիսի 29-ի 

հրամանագիրը՝ ՀՅԴ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանին 

Հայաստանից արտաքսելու մասին16:  

Իշխանավորների հրապարակային ելույթներում, պաշտոնական 

մամուլի հրապարակումներում ՀՅԴ-ն մեղադրվում էր ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի և 

օտարերկրյա գործակալությունների հետ հայադավ կապերի մեջ, 

համարում էին իշխանատենչ և այլն:  

ՀՀՇ իշխանությունների կողմից ՀՅԴ նկատմամբ իրականացվող 

հալածանքների շարունակությունը եղավ 1994թ. դեկտեմբերի 28-ի 

հրամանագիրը «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն հասարակական-

քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը ժամանակավորապես 

դադարեցնելու մասին», որով ավելի քան երեք տարի կասեցվեց 

Դաշնակցության պաշտոնական ներկայությունը ՀՀ ում: 

Այսպիսով, անդրադառնալով ՀՀ գործող իշխանության վերը նշված 

գործողությունների մեկնաբանմանը՝ հարկ է նշել, որ դա միանշանակ 

ժողովրդավարության ոտնահարում էր, որ դա նշանակում էր խարխլել 

առանց այդ էլ ամուր հիմք չունեցող նորաստեղծ հանրապետության 

հիմքերը և երկրում հաստատել քաղաքական խառնաշփոթ: Այս 

իրավիճակն ավելի արտահայտիչ դարձավ, հատկապես 1995թ. 

խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ: Ինչպես տեղական, 

այնպես էլ աշխարհի 18 երկրներից ժամանած դիտորդների մեծա-

մասնության համոզմամբ ընտրություններն անցկացվեցին խախտումների, 

անարդարության մթնոլորտում17:  

Սակայն, վերը նշված խառնաշփոթին զուգահեռ, երկրում տեղի էին 

ունենում նաև դրական տեղաշարժեր: Դրանք ընդգրկում էին եկեղեցական, 

կրոնական, մամուլի, ազատ խոսքի, լրատվամիջոցների ոլորտը: 

ՀՀ հասրակական-քաղաքական կյանքի ազատականացմանը 

միտված կարևոր իրավական փաստաթղթերից էր 1991թ. հունիսի 17-ին 

Հայաստանի ԳԽ- ի ընդունած «խղճի, ազատության և կրոնական 

կազմակերպությունների մասին» օրենքը18:  

Այս օրենքի ընդունումը նախ նշանակում էր թոթափել Խորհրդային 

միության տարիներին պարտադրվող աթեիզմը և վերադառնալ 

քրիստոնեության ակունքներին: 

                                                           

16 Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 128 (473), 2 հուլիսի, 1992թ.: 
17 ՀԱԱ, ֆ. 1679, ց. 2, գ. 25, էջ 3-4:  
18 Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժամանակագրական 

ժողովածու (1990-1995թթ.), Երևան  1995, էջ 136-140: 
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Օրենքը սահմանեց նաև պետության անջատումը եկեղեցուց և 

ճանաչեց Հայ առաքելական եկեղեցին որպես հիմնական եկեղեցիֈ 

Խղճի ազատության կարևոր չափորոշիչներից է նաև հանդուր-

ժողական վերաբերմունքն այլ դավանանքների նկատմամբ: 1998թ. 

տվյալներով Հայաստանում, օգտվելով օրենքով երաշխավորված ազատու-

թյուններից, գործունեություն էին ծավալել 45 կրոնական և բարեգործական-

կրոնական կազմակերպություններ19:  

Ժողովրդավարության ուղին որդեգրած ՀՀ-ն խոսքի ազատության 

ճանապարհին կարևոր քայլ էր 1991թ. հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ ԳԽ-ի կողմից 

ընդունված «Մամուլի և զանգվածային լրատվության միջոցների մասին» 

օրենքը: Խոսքի ազատությունը Հայաստանի ամենանշանակալի 

նվաճումներից էր: Անկախությունը զարկ տվեց ազատ մամուլի ծաղկմանը, 

և տպագրվող լրագրերի թիվը մեկ տասնյակից (1991թ.) հասավ մի քանի 

հարյուրի20:  

1993թ. ամռանը ՀՀ արդարադատության նախարարության 

լրատվական միջոցների գրանցման բաժնի տվյալներով, ՀՀ-ում կար 278 

հեռուստածրագիր, թերթ, ամսագիր: 1994թ. փետրվարին դրանց թիվը հասել 

էր 328-ի, որից 24-ը հեռուստածրագրեր էին: 1998թ. սկզբներին ԶԼՄ-ների 

թիվը Հայաստանում հասնում էր 770-ի, որի գերակշռող մասը կազմում էր 

տպագիր մամուլը և այլն21:  

ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքի ժողովրդավարացմանն 

ուղղված իրավական գործընթացների հանրագումարը պետք է համարել 

նորանկախ երկրի առաջին սահմանադրությունը: Թեպետ այն ընդունվեց 

1995 թվականի օրենքի լրջագույն խախտումներով22, ընթացավ ԱԺ 

ընտրությունների հետ համատեղ, սակայն, օրենքի ուժով սատարեց 

Հայաստանում ազատական վերափոխումների ընթացքը: 

Անդրադառնալով մամուլի ազատությանը և այն ևս մեկ անգամ 

բնութագրելով որպես ժողովրդավարության դրսևորման ձև, չի կարելի 

չնշել, որ 1994-1997 թվականներին ՀՀՇ-ական կամայականությունները, 

հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններին զուգահեռ, 

չշրջանցեցին նաև խոսքի, մամուլի և խղճի ազատության ոլորտները: 

Գերագույն դատարանի որոշմամբ առաջատար ընդդիմադիր կուսակ-

                                                           

19 Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան 1998, Պետության դերը, Երևան 1998, 

էջ 38: 
20 Հայաստան. Մարդկային զարգացման զեկույց. 1995, Երևան 1995, էջ 40: 
21 Տե՛ս Պողոսյան Է. Վ., նշված  աշխ., էջ 294: 
22 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1679, ց. 2, գ. 25, թ 3-4: 
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ցություններից մեկի՝ Դաշնակցություն կուսակցության գործունեության 

կասեցման հետ մեկտեղ, փակվեցին նաև նրա հովանու տակ գործող մի 

շարք լրատվական միջոցներ: Սա Հայաստանում լրատվական միջոցների և 

գործակալությունների արգելման առաջին նախադեպը եղավ23:  

1996 թ.  Հայաստանում սկսվեց ժողովրդավարության որակական նոր 

ժամանակահատված՝ կապված ՀՀ նախագահական հերթական ընտրու-

թյունների հետ: Կեղծվեցին նաև (բացահայտ բռնությունների 

պայմաններում) 1996թ. սեպտեմբերի 22-ին անցկացված նախագահական 

ընտրությունների արդյունքները24: ՀՀ նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը՝ պայքարից դուրս մղելով ընդիմադիր ուժերի միասնական 

թեկնածու Վ. Մանուկյանին25: Սրանից հետո սկսվեցին ժողովրդական լայն 

զանգվածների միտինգներն ու ելույթները՝ ընդիմադիր ուժերի 

առաջնորդությամբ: Պահանջն էր՝ վերանայել ընտրությունների արդյունք-

ները և հրապարակել իրական պատկերըֈ Իշխանությունները, այս ամենը 

որակելով իբրև հեղաշրջման փորձ, բացահայտորեն սկսեցին զենքի ուժով 

ժողովրդին լռեցնելու գործողություններ իրականացնել26:  

1996թ. ընտրություններից մինչև 1998թ. փետրվարը տեղի ունեցավ 

Հայաստանի իշխանությունների և հասարակության լիակատար 

օտարացում:  

1996թ. նախագահական ընտրություններից հետո ժողովրդի և 

պետության տևական առճակատումն ավելի խորացավ: Մեկուկես տարվա 

ժամանակահատվածը անչափ ծանր անդրադարձավ ինչպես հասա-

րակության ներքաղաքական և հոգեբանական վիճակի, այնպես էլ երկրի 

միջազգային հեղինակության վրա27: Միաժամանակ սա այն շրջանն էր, երբ 

վերջապես պետք է ավարտին մոտենար և լուծում ստանար Ղարաբաղյան 

պատերազմը, իսկ պետության և ժողովրդի առճակատվածությունը միայն 

կվնասեր այս գործընթացին: Եվ թերևս այս հանգամանք էր, որից ելնելով 

ժողովուրդը դեռ հանդուրժում էր տնտեսական զրկանքները, սոցիալական 

անարդարությունը, մամուլի և ընդդիմության վրա գործադրած ճնշումները: 

Սակայն, ակնհայտ էր, որ այս իրավիճակը երկար շարունակվել չէր կարող 

                                                           

23 Տե՛ս Հայաստան. Մարդկային զարգացման զեկույց. 1996, Երևան  1996, էջ 18-19: 
24 Պողոսյան Է. Վ., նշված  աշխ., էջ 295: 
25 Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 166 (1605),23 օգոստոսի, 1996թ.: 
26 Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 81 (1520),27 ապրիլի, 1996թ.: 
27 Մինասյան Է., նշված աշխ., էջ 276: 
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և այն հանգեցրեց 1998թ. փետրվարի 3-ին ՀՀ նախագահի հրաժարականին, 

որն էլ փետրվարի 4-ին ընդունվեց խորհրդարանի կողմից28: 

1998թ. մարտի 30-ի նախագահական արտահերթ ընտրությունների 

երկրորդ փուլում հաղթեց Ռ. Քոչարյանը29: Սա լուրջ փոփոխություն էր 

ժողովրդավարության ճանապարհին: Ռ. Քոչարյանի կարևորագույն 

քայլերից էր 1998թ. մայիսին Հայ հեղափոխական դաշնակցություն 

կուսակցության պաշտոնական կարգավիճակի վերականգնման մասին 

հրամանագրի ընդունումը և քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը30: 

Հայաստանի հասարակության կողմից դրականորեն ընդունվեցին նախկին 

վարչակազմի օրոք կատարված քաղաքական և տնտեսական հանցա-

գործությունների քննության ուղղությամբ նոր իշխանությունների 

ձեռնարկած քայլերը31: 

1999թ. մայիսի 30-ին տեղի ունեցան Ազգային ժողովի հերթական 

ընտրությունները32: Դիտորդների համոզմամբ խորհրդարանական նախորդ 

ընտրությունների համեմատ ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունք-

ներին ավելի համապատասխան էր այս ընտրությունը: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ որոշակի մտահոգություններ եղան՝ 

կապված ընտրացուցակներում տեղ գտած անճշտությունների, 

տեխնիկական և կազմակերպական հարցերի հետ, այնուամենայնիվ ԵԱՀԿ 

բազմանդամ դիտորդական առաքելության հավաստմամբ 1999 թվականի 

խորհրդարանական ընտրությունները լուրջ առաջընթաց էին, որոնց 

միջոցով Հայաստանը ավելի մերձեցավ ժողովրդավարության եվրոպական 

չափանիշներին33:  

Այսպիսով, կարծես թե ժողովրդավարության ուղին որդեգրած 

Հայաստանը նոր հաջողություններ էր գրանցում այս ոլորտում, երբ տեղի 

ունեցավ 1999թ. հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը34:  

Հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությամբ Հայաստանում սկիզբ առած 

քաղաքական գործընթացները տևական ժամանակ լարվածության մեջ 

պահեցին ամբողջ հանրապետությունը: Երկրապահները պահանջում էին 

հանրապետության նախագահի հրաժարականը՝ առաջ քաշելով տարբեր 

                                                           

28 Հայաստանի Հանրապետության  պաշտոնական տեղեկագիր, N 4(37), 24 

փետրվարի 1998թ., էջ 33: 
29 Հայաստանի Հանրապետություն,թիվ 67(2024), 7 ապրիլի, 1998թ.: 
30 Պողոսյան Է. Վ., նշված աշխ., էջ 297: 
31 Տե՛ս նույն տեղում: 
32 Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 105(2319),2 հունիսի, 1999թ.: 
33 Նույն տեղում,թիվ 106(2320), 3 հունիսի, 1999թ.: 
34 Նույն տեղում, թիվ 210(2424),28 հոկտեմբերի, 1999թ.: 
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մեղադրանքներ, այդ թվում՝ հոկտեմբերի 27-ի դավադրությանը 

խոչընդոտելը: Այնուամենայնիվ, հանրապետության ղեկավարությունը մեծ 

ջանքների գնով կարողացավ աստիճանաբար կայունացնել իրավիճակը35: 

2001թ. մայիսին ՀՀ ն ընտրվեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների 

հանձնաժողովի անդամ36, ինչը միջազգային հանրության կողմից 

Հայաստանին ցուցաբերվող վստահության դրսևորումներից էր, և 

միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններին կոչ՝ հանրապետու-

թյունում ժողովրդավարական, իրավական հասարակության հաստատման 

և մարդու կենսական իրավունքների պաշտպանության գործընթացների 

հետագա ծավալման համար37: 

 

Վարդուհի Սիմոնյան 

Հ Հ   ժողովրդավարացման և բազմակուսակցական համակարգի ստեղծումը 

Ամփոփում 

Անկախության հռչակումով Հայաստանում քաղաքական վերա-

փոխման սկիզբը դրվեց: Ժողովրդավարությունը, լինելով յուրաքանչյուր 

պետության կարևոր հիմնասյուներից մեկը, Հայաստանի նորանկախ 

հանրապետության որդեգրած քաղաքականության արդյունքում օրենքով 

ամրագրվեց և ընդգծվեց ժողովրդավարական ինստիտուտների ձևավորումը 

և զարգացումը: Այսպես ՀՀ տարածքում ապահովում է խոսքի, խղճի, 

մամուլի, կրոնի և այլ հիմնարար իրավունքների ազատությունը: Երկրում 

ձևավորվում է բազմակուսակցական և բազմակարծության համակարգը: 

Սակայն, ցավոք պետք է նշել, որ օրվա իշխանությունները թույլ տվեցին 

նաև լուրջ թերացումներ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման 

ճանապարհին:  

 

 

Вардуи Симонян 

Демократизация и установление многопартийности в Армении 

Резюме 

Провозглашение независимости ознаменовало начало политических 

преобразований в Армении. Демократия, являющаяся одним из ключевых 

столпов каждого государства, в результате политики, принятой недавно 

независимой Республикой Армения, закрепленный в законе, подчеркивал 

                                                           

35 Մինասյան Է., նշված աշխ., էջ 290: 
36 Հայաստանի Հանրապետություն,թիվ 83(4179), 5 մայիսի, 2007թ.: 
37 Պողոսյան Է. Վ., նշված  աշխ., էջ 301: 
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формирование демократических институтов и развитие. Это обеспечивает 

свободу слова, совести, печати, религии и другие основные права на 

территории Республики Армения. В стране формируется многопартийная 

система плюрализма. Однако следует отметить, что тогдашние власти также 

допустили серьезные недостатки в создании демократических институтов. 

 

 

Varduhi   Simonyan  

The Democratization and Establishment of multi-party system in Armenia 

Summary 

The declaration of independence marked the beginning of the political 

transformation in Armenia. As a result of the policies of the newly independent 

Republic of Armenia Democracy adopted and emphasized by law as one of the 

important pillars of every state. This event was fallowed by development of 

democratic institutions. Thus, it ensures freedom of speech, conscience, press, 

religion and other fundamental rights in the territory of the Republic of Armenia. 

A multi-party system of pluralism was being formed in the country. However, it 

should be noted that the authorities of the day also made serious shortcomings in 

the establishment of democratic institutions. 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 

ԱՆՆԱ  ԱԴԱՄՅԱՆ 

Խաչատուր  Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Արվեստագիտության թեկն., դոցենտ 

adanna80zh@gmail.com 

 

ԷՋԵՐ XX ԴԱՐԱՍԿԶԲԻՆ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՒՄ ՏՊԱԳՐՎԱԾ 

 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԳԱՐԱՆՆԵՐԻՑ  

 

 Բանալի բառեր և արտահայտություններ. երգարան, հայ արվեստ, 

Կոստանդնուպոլիս, մշակութային կյանքֈ 

 Ключевые слова и выражения: песенник, Армянское искусство, 

Константинополь, культурная жизнь. 

 Key words and expressions:  songbook, Armenian art, Konstantinople, 

cultural life. 

 

Թե´ պատմական և թե´ երաժշտագիտական առումով մեծ 

հետաքրքրություն են ներկայացնում XX դարասկզբին Կոստանդնուպոլսում 

տպագրված հայկական երկու երգարանները. Բարսեղ Կանաչյանի կողմից 

կազմված Ձայնագրված հայկական երգարանը1՝  (Ա և Բ մասեր) Ա մասը 

հրատարակված  1909 թվականին, իսկ Բ մասը՝ 1911-ին՝ «Վ. և Պ. 

Զարդարեան եղբարք» հրատարակչության կողմից, ի դեպ՝ ըստ Կ. 

Հարոյանի մատենագիտության՝ Բ մասը տպագրվել է 1911 թվականին, և 

««Դայլայլիկ»2՝ պատկերազարդ և ձայնագրուած  լիակատար երգարանը», 
կազմված Հմայակ Արամյանցի կողմից և տպագրված Տ. Տողրամաճյանի 

«Կոհակ» հրատարակչության կողմից 1912 թվականին: Երգարանները 

հետաքրքրական կարող են լինել նաև հայագիտական ուսումնասիրու-

թյունների համար, քանի որ արտացոլում են ժամանակի հասարակական-

քաղաքական կյանքը, հայ մարդու նիստուկացը, հայրենասիրական և 

քնարական տրամադրությունները: 

Ընդհանրապես, երգարանները պատկանում են արդեն որոշ չափով 

արխիվային նյութերին, և նրանց ուսումնասիրությունը կարող է բացա-

հայտել ժամանակի շունչն ու ոգին, մշակութային կյանքը և իրողություն-

                                                           

1 Ձայնագրված հայկական երգարան, կազմող՝ Բ. Կանաչյան, 1909, Կ. Պոլիս: 
2 «Դայլայլիկ», պատկերազարդ և ձայնագրուած  լիակատար երգարան, կազմող՝ Հ. 

Արամյանց,1912, Կ. Պոլիս: 

mailto:adanna80zh@gmail.com
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ներըֈ Ուսումնասիրությունը նպատակ ունի վերհանել վաղուց մոռացված 

այս երգերը և առաջարկել դրանց կիրառումը որոշակի առիթներով, 

մանկավարժական և ուսումնաճանաչողական նպատակներովֈ 

Կ. Պոլսում տպագրված այս երկու  երգարանները առանձնանում են 

նրանով, որ պարունակում են ոչ միայն բանաստեղծական տեքստեր, այլ 

ցուցադրում են նաև լիարժեք նոտագրված օրինակներ՝ ստեղծված ոչ միայն 

ժողովրդի, այլ նաև ժամանակի հանրահայտ կոմպոզիտորների կողմիցֈ 

Երգարանները հարստացված  են նաև «կենսագրական նոթեր» էջերով, 

որտեղ ներկայացված են ժամանակի հայ խոշոր գործիչների վերաբերյալ 

ուշագրավ տեղեկություններ և լուսանկարներ, ինչը, մեր կարծիքով, 

երգարանին ոչ միայն երաժշտասերների, այլ ընթերցողների ավելի լայն 

շրջանակ ներգրավելու հնարավորություն է տալիսֈ 

Բարսեղ Կանաչյանի կողմից կազմված Ձայնագրված հայկական 
երգարանի տիտղոսաթերթին կարդում ենք՝ «Ձայնագրուած հայկական 
երգարան՝ ամբողջն ալ Եւրոպական Նօթաներով Եղանակաւորուած, Կը 
պարունակէ Ազգային, Յեղափոխական, Սիրային և Զվարճալի երգեր, 
Օժանդակութեամբ Բ Կանաչեանի և այլ հայ արուստագէտներու, 
Հրատարակիչ Վ.  եւ Պ Զարդարեան  եղբարք, Կ Պոլիս 1909»  սկսվում է Վ. և 

Պ. Զարդարյան եղբայրների կողմից գրված «Հայ երգն ու երաժշտությունը» 

ծավալուն ակնարկով, ուր պատմվում է հայ երաժշտության սկզբավորման 

մասին, ուշագրավ տեղեկություններ է պարունակում հայ երաժշտության և 

պոլսահայ երաժիշտների մասին. անդրադառնում Պապա Համբարձումի 

(Համբարձում Լիմոնջյան), (1768-1839), Գաբրիել Երանյանի (1827-1862), 

Նիկողոս Թաշչյանի (1841-1885), Տիգրան Չուխաճյանի (1837-1898), Եղիա 

Տնտեսյանի (1834-1881) և այլոց գործունեությանն ու ձեռնարկներին: 

Այստեղից տեղեկանում ենք, որ 1908 թվականից իրար են հաջորդել «Քնար 

Արարատեան» (հեղ.՝ Արամ Բժշկյան), «Հայ ժողովրդական երգեր» (հեղ.՝ Հ. 

Սինանյան), «Քնար Հայկական» (հեղ.՝ Ա. Մսրլյան), «Ազգային և 

ժողովրդային երգեր» (Ղալաթիոյ Դպրաց դաս.) ժողովածուները, 12-15  

հատի չափ հին ու նոր երգերի պարբերական թերթեր, սակայն 

հեղինակները նշում են, որ մի քանի հարյուրների հասնող երգերի համար 

այս ձեռնարկներն, անշուշտ, բավարար չեն, և դրա համար էլ ձեռնամուխ են 

եղել սույն երգարանի ստեղծմանը: Վերջաբանում կոչ է արվում բոլորին, 

ովքեր գիտեն հայկական երգեր, նոտագրել դրանք և օժանդակել երգարանի 

կազմման գործին: 
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Հիշենք, որ 1909 թվականը հայոց պատմության մեջ փաստագրվել է 

որպես Ադանայի կոտորածների տարեթիվ3 և այս տեսանկյունից նաև 

հետաքրքիր է տեսնել, որ այս ժամանակահատվածում ուշադրությունը 

հոգևոր-մշակութային կյանքին չի նվազելֈ 

Երգարանը բացվում է Ազգային Սահմանադրության երգով, որ 

հեղինակել է Հ. Սվաճյանը (թվագրված 1861, մայիսի 24): Այն ստեղծվել է 

1860 թվականին Ազգային Սահմանադրության4  ընդունումից ուղիղ մեկ 

տարի անց: 

Միմյանց են  հաջորդում  Մ. Տամատյանի5 հեղինակությամբ 

«Անդրանիկի քայլերգ», «Առ հնչակ»  երգերը, որոնց երաժշտության 

հեղինակը, սակայն, նշված չէ: Մեր ենթադրություններով, սրանք կարող էին 

երգվել որևէ ժողովրդական եղանակի, կամ հանրածանոթ մեղեդիների վրա 

հիմնվելով: 

Հեղինակությամբ Բարսեղ Կանաչյանի և Պետրոս Դուրյանի` «Ի 

Դիմավորութեան Ամեն Հայրիկին» երգը՝ նվիրված Խրիմյան Հայրիկ 

կաթողիկոսին, առավել հետաքրքիր է, քանի որ երգարաններում ոչ մեկ 

անգամ հանդիպում ենք հայ ժողովրդի սիրելի կաթողիկոսին, ինչպես նաև 

Պոլսի հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանին նվիրված երգեր ու 

բանաստեղծություններ: 

  «Խանասորի քայլերգը» (հեղինակ Մ. Ե.), որ ծագել է Խանասորի 

արշավանքի ժամանակ քրդերի դեմ6, գրավում է մեզ, քանի որ այդ 

արշավանքին նվիրված մի քանի երգեր են տեղ գտել այս երգարանում: 

                                                           

3 Ադանայի կոտորածը  վերաբերում է 1909 թ. ապրիլի 1-4 և 12-14-ին  Օսմանյան 

Թուրքիայի Ադանայի և Հալեպի վիլայեթների հայ բնակչության զանգվածային 

ջարդինֈ Ջարդեր տեղի ունեցան Ադանայի բոլոր գավառներում և Հալեպի վիլայեթի 

արևմտյան և հյուսիսային մի շարք հայաբնակ շրջաններումֈ Ադանայի կոտորածին 

զոհ գնաց շուրջ 30000 մարդ, որից ավելի քան 20000-ը՝ Ադանայի վիլայեթումֈ  
4 1860 թվականի ազգային սահմանադրություն (հայտնի է նաև որպես Ազգային 

սահմանադրություն Հայոց), արևմտահայերի կրոնահամայնական կյանքը 

կարգավորող կանոնադրությունֈ Ընդունել է Կ. Պոլսի հայոց 

պատրիարքարանը 1860-ի մայիսի 24-ինֈ  
5 Միհրան Տամատյան (1863, Կ. Պոլիս– 1945, Կահիրե), հայ հասարակական–

քաղաքական գործիչֈ Զբաղվել է նաև գրական գործունեությամբ. գրել է 

բանաստեղծություններ («Ներշնչումներ ազգային հեղափոխական արդի կյանքե», 

1898), կատարել թարգմանություններ, ուսումնասիրել հայերենի և հունարենի 

փոխազդեցություններըֈ «Տալվորիկի կտրիճը» երգի տեքստի հեղինակն էֈ 

Ստորագրել է նաև Պերճ Մուշլու, Պերճ Կարո անուններովֈ  
6 Խանասորի Արշավանքը հարձակում էր քրդական Մազրիկ ցեղախմբի վրա  հայ  

ազատամարտիկների կողմից, հուլիս 25, 1897 թվինֈ Այն կազմակերպվել ու 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1909
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%BD%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%BD%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%BA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%B4%D5%BF%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF._%D5%8A%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%BD%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%AB%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%BD%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%AB%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/1860
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD%D5%AB_24
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D6%80%D5%A4%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD_25
https://hy.wikipedia.org/wiki/1897


ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

----------------------------------------------------------------------------- 

153 

 

Հայրենասիրական բոցաշունչ երգերն ընդմիջվում են նաև 

քնարական, թախծալի երգերով: Գամառ-Քաթիպայի հեղինակմամբ 

«Վերջաբան»՝7 և մեզանում հանրահայտ «Տալվորիկի կտրիճը» (հեղինակ՝ Մ. 

Տամատյան) երգերով կարծես ամբողջանում է երգարանի առաջին բաժինը: 
Երգարանի հաջորդ բաժինը սկսվում է Միքայել Նալբանդյանի 

(Միքայէլ Նալբանդեանց) (1830-1866) վերաբերյալ կենսագրական 

ակնարկով, որին հետևում է նրա իսկ հեղինակմամբ «Իտալացի աղջկա 

երգը», որը 1991 թվականի հուլիսի 1-ից  մինչ օրս «Մեր Հայրենիք»8 անվամբ 

Հայաստանի Հանրապետության հիմն էֈ  

           «Հայ յեղափոխութեան և նոր գրականութեաան ռահվիրան եղող այս 
երեւելի դէմքը, յաւէ՛տ կենդանի պէտք է մնայ ամէն հայու սրտին մէջ, 
որովհետեւ ան՝ ժամանակակից հայ պատմութեան մէջ առաջին անգամ 
փորձեց փչրել Հայուն գերութեան շղթայներն ոչ միայն իր գրիչով, երգերովն 
ու ճառերովը, այլ իր կեանքն իսկ փչացնելով բռնապետութեան 
շղթայներուն ներքեւ, սակայն «անդադար ազատութիւն» գոչելով»ֈ 

Հատկանշական է, որ «Ազգային Սահմանադրության երգը» և 

«Իտալացի աղջկա երգը» թվագրված են միևնույն թվականով՝ 1861ֈ 

Ստեղծվել են 1960 թվականին  Ազգային Սահմանադրության ընդունման 

առիթովֈ 

Հաջորդիվ ընդգրկված «Ազատութեան հրաւէր» և «Ձայն տուր» 

(հեղ.՝Րաֆֆի), «Երգ պանդուխտ պատանեկի» (Գ. Ա. Դոդոխյանց), 

«Խանասորայ արշաւանքի առթիւ» (այս երգարանում սա արդեն Խանասորի 

արշավանքին նվիրված երկրորդ երգն է), «Սասնոյ կոտորած», «Այրիին ողբ», 

                                                                                                                                           

կատարել էր Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնըֈ Հասնելով հաղթանակի, հայ 

ֆիդայիները վերացրին մազրիկ ցեղախմբի ազդեցությունը Վանի շրջանումֈ  
7 «Գամառ-Քաթիպա» -ի սկզբանե գրական ընկերություն էր, որը հիմնադրել 

են Ռափայել Պատկանյանը, Մնացական Թիմուրյանը և Գևորգ 

Քանանյանը Մոսկվայում, 1854 թվականինֈ Այդ անունը կազմված է նրանց 

անունների և ազգանուների սկզբնատառերիցֈ Հետագայում «Գամառ-Քաթիպան» 

Ռափայել  Պատկանյանը դաձրել է իր գրական կեղծանունըֈ 
8 «Մեր հայրենիք», Հայաստանի ազգային օրհներգըֈ Ընդունվել 

է 1991 թվականի հուլիսի 1-ին և հիմնված է Առաջին Հանրապետության օրհներգի 

վրա՝ տեքստի չնչին փոփոխություններովֈ Հիմնի տեքստը վերցված է Միքայել 

Նալբանդյանի «Իտալացի աղջկա երգը» բանաստեղծությունիցֈ Այն առաջին անգամ 

հնչել է 1885թ. մարտի 15-ին, որպէս Թիֆլիսի «Արծրունի» թատրոնում կայացած հայ 

առաջին քառաձայն համերգի առաջին երգը[1]ֈ Հետագայում այն մշակել է 

նաև Բարսեղ Կանաչյանըֈ «Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին» 

օրենքն Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ին: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5_%D5%85%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B4%D5%A1%D5%B7%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC_%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B9%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3_%D5%94%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3_%D5%94%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D6%80%D5%B0%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/1991
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB_1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC_%D5%86%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC_%D5%86%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BB%D5%BF%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D6%81%D5%AB_%D5%A1%D5%B2%D5%BB%D5%AF%D5%A1_%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A8&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D6%80_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D6%84#cite_note-1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%B2_%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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«Սիրահարին Նաւակը» (հեղ.՝ Գամառ-Քաթիպա) երգերը հայ ժողովրդի 

պատմության ողբերգական էջերի արտացոլումն են, գերակշռում են  

թախծալի հնչողություններըֈ 

          Հաջորդ բաժինը սկսվում է կոմպոզիտոր Հարություն Սինանյանի «Երգ 

նահատակաց հիշատակին» ստեղծագործությամբ, որն արժանի է 

ուշադրության, քանի որ Սինանյանի ստեղծագործությունները մեզ դեռևս 

անծանոթ են: Ի դեպ, երգն ունի ծավալուն նախաբան: 

«Խանի երգը», «Յոյս» երգերից հետո «կենսագրական նօթեր» էջում այս 

անգամ ներկայացվում է երաժշտագետ, տպագրիչ և ուսուցիչ Եղիա Մ. 

Տնտեսյանի կենսագրությունը (1824-1881), որին հետևում է նրա հեղինա-

կությամբ «Գիւղական աղջիկ» երգը (խոսք՝ Մ.Դ. Թաղիադյանցի)ֈ 

Հաջորդիվ՝ «Հրաւէր», «Գողթնի քնար» (հեղինակ՝ Գ. Սրվանձտյան), 

«Երգ ուրախութեան» (հեղինակ՝ Տ. Չուխաճյան, խոսք՝ Ս. Պ. Փափազյան), 

«Մեր հայրենիքի սիրուն», «Երգ շղթայակապ հայոց» (Խ.Ե.Նար-Պեյ), 

«Խաւարել եմ ինչպէս գիշեր», «Վանեցի Մօր երգը» (Գամառ-Քաթիպա), 

«Գէորգ Չաւուշի երգը», «Քաջ Անդրանիկին», «Մենք անկեղծ զինիոր ենք»9, «Ի 

զէն», «Խրատ» (խոսք՝ Տարոնցի) հայրենասիրական երգերը վկան են հայ 

ժողովրդի ազատագրական տրամադրությունների:  

«.....զարթել է հայի յեղափոխական ոգին եւ նոյնիսկ ժողովրդական 

երգերի միջոցով յայտնում է իր ոյժը, իր ձգտումն ու ուղին»10: 

«Հայրիկ ճան» երգից հետո (խոսք՝ Ա. Ալպոյաճյան) անմիջապես 

կենսագրական նոթերում ներկայ ացվում է Խրիմյան Հայրիկի լայնածավալ 

կենսագրությունըֈ Այն սկսվում է Լեոի խոսքերով. 

«Վերջին յիսնամեակի ընթացքում, եւ նրանից էլ առաջ, չկայ մի Հայ 

անհատ որ այնքան խոր հետքեր թողած լինի մեր կեանքի մեջ»ֈ 

 «Շարժում հայրենեաց Կարնոյ», «Հառաչանք», «Երգ մեռանող 

հայրենասէրի» (խոսք՝ Ս. Շահազիզյանց), «Օրոր» (Գամառ-Քաթիպա), 

«Սասուն», «Նախանձ» (երաժշտ.՝ Գ. Փ. Գրիգոր, խոսք՝ Մինաս Չերազ), և 

«Ողբերգ» (խոսք՝ Պ. Դուրյանի, երաժշտությունը Ա. Մսրլյանի) երգերով 

եզրափակվում է երգարանըֈ 

Ինչպես կարող ենք նկատել, երգարանի սկիզբը շատ ավելի 

ազատագրական և լուսավոր բովանդակություն ունի, իսկ առավելապես 

                                                           

9 Սա ևս Խանասորի արշավանքներին նվիրված երգերից էֈ  
10 Յեղափոխական ոգին երգերի մէջ, Հայրենիք շաբաթաթերթ, Բոստոն , հոկտեմբերի 

22 1904, Զ Տարի, թիվ 276: http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/hajreniq-

1899/1904/276.pdf 

http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/hajreniq-1899/1904/276.pdf
http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/hajreniq-1899/1904/276.pdf
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վերջին մոտենալով խորանում են մռայլ տրամադրությունները, խոհերն ու 

հառաչանքներըֈ  

«Դայլայլիկ»՝ պատկերազարդ և ձայնագրուած  լիակատար 
երգարանը, հրատարակված 1912 թվականին, առավել ընդգրկուն ու 

հետաքրքական է ներկայացնում ժամանակի երգն ու բառըֈ 
Այն նախորդի պես սկսվում է 1912թ. հունվարի 17 թվագրված մի 

լայնածավալ հոդվածով, հեղինակությամբ Հմայակ Արամյանցի11, որտեղ 

ներկայացվում են աշխարհաքաղաքական պայմաններում ՀԱՅԻ վիճակի և 

նրա երգած երգերի բնույթը, ազգային և հեղափոխական երգերից հայի 

հանդեպ վերաբերմունքի և հայ ժողովրդի քաղաքական տենչանքների 

մասին տողերի դուրս թողնելու տխուր իրականության մասինֈ Համիդյան 

ռեժիմի պայմաններում, երբ հայը ստրկացված էր և ճնշված, ինչ պիտի 

կարողանար երգելֈ Ահա սա է այն հարցը, որն անընդհատ արծարծվում է 

հոդվածում. «Մ՝էկ խօսքով Յեղափոխական-ազատագրական կեանքի բոլոր 

ելևէջները ի հանդէս եկանֈ Եւ այս բոլորը ամենայն հարազատութեամբ 

արտացոլացին Հայուն չքնաղ Երգերուն մէջ:….Այդ երգերը ուրիշ բան չէին, 

բայց եթե Հայուն նորագոյն պատմութեան անբաժան մէկ մասը, որուն դէմ 

մղւող ոեւէ հալածանք ուղղակի Հայուն պատմական կեանքին դէմ մղուած 

պիտի նկատուի...»12ֈ 

Հոդվածն ընթերցելիս պարզ է դառնում, որ հայերի բանավոր 

գրականությունը ենթարկվում էր հալածանքի, սակայն «Դայլայլիկը» «իր 

գերագոյն նպատակներէն մին պիտի ընէ ծաւալել նաեւ Գալիք 

Երջանկութեան սրբազան մեղեդիները»13ֈ 

«Դայլայլիկն» ավելի ծավալուն է, և երգերի հետ մեկտեղ բազմաթիվ 

բանաստեղծություններ է պարունակում: 

Երգարանն սկսվում է «Հայի մաղթանք» երգով (Մ. Թաղիադյան), որ 

կարծես ողջույնի խոսք է ընթերցողին: Այս երգարանում առատորեն տեղ են 

գտել առանց նոտագրության, սակայն, ենթադրաբար երգվող տարբերակ 

ունեցող մի շարք հեղինակների բանաստեղծություններ. Արամ 

Գազանճյանի, Ն. Քուչակի, Ա. Ծատուրյանի, Աշուղ Ջիվանու, Սիմոն 

Սափարյանցի, Շուշանիկ Կուրղինյանի, Ղ. Աղայանցի, Սամուել 

Գյուլզադյանի, Ս. Կուրղինյանի, Վրթ. Պ. Փափազյանի, Սահակ-Մեսրոպի, 

Մ. Պեշիկթաշլյանի, Ռաֆայել Պատկանյանի, Հ. Տեր-Հակոբյանի՝ ժամանակի 

                                                           

11 Հմայակ Արամյանց  (1878-1919)-գրող, հրապարակախոս, խմբագիր, Կ. Պոլիս: 
12 «Դայլայլիկ», էջ 5ֈ 
13 Նույն տեղում, էջ 7ֈ 
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տաղանդավոր ջութակահար Դավիթ Դավթյանին նվիրված բանաստեղծու-

թյունները:  

«Դայլայլիկում» տեղ գտած երգերը ներկայացնում ենք իրենց հաջոր-

դականությամբ և տրամադրությունների հերթագայությամբ. 

Հերանուշ Արշակյանի հեղինակությամբ «Մահվան մօտ» երգը, 

երաժշտությունը՝ Ձ. Զալքյան, մեզ փոխանցում է պատերազմի, մարդկային 

կորստի տրամադրությունները: «Ալագեազ»-ը՝ գրառված Գրիգոր 

Միրզայանի կողմից, ներկայացված  քառաձայն երգչախմբի համար, Մ. 

Ձիրեաքյանի եղանակած «Վարդն ու փուշը» երգերը՝ ներկայացված  

երկձայն երգեցողության համար,  քնարական տրամադրություններ են 

փոխանցում: Ն. Քուչակի «Անուշ սիրական» բանաստեղծությունը 

երգարանում առանց երաժշտության է ներկայացված, սակայն Բարսեղ 

Կանաչյանի հեղինակած երաժշտությամբ այս չքնաղ  ռոմանսը առ այսօր էլ 

հանրահայտ է  և շատ կիրառելի համերգային ծրագրերում: 

 «Միության սուրբ դրօշակը» երգերից հետո ուշագրավ է հանդիպել 

Զապել Զաքարյանի և կրկին Հարություն Սինանյանի երաժշտությամբ 

«Երբոր մենք մեծնանք» քայլերգին: Հայրենասիրական ոգով ստեղծված 

երգերին հաջորդում է Ահարոն Մսրլյանի14 հեղինակմամբ «Հայր Մեր»-ը՝ 

նվիրված դարձյալ Խրիմյան Հայրիկին: Այն լիարժեք նոտագրված է 

երգչախմբի և նվագակցության համար, և իրենից մեծ նորություն է 

ներկայացնում մեզ համար, քանի որ «Հայր Մեր»-ի այս տարբերակի 

գոյությունը մեզանում բոլորովին անհայտ  է:  

«Յուդաի համբոյրը» նոտագրված, սակայն անհեղինակ երգին 

հետևում է կրկին Ահարոն Մսրլյանի «Անտառին մէջ» երգը 

նվագակցությամբ, Եղիշե եպիսկ. Դուրյանի բանաստեղծությամբ և այս 

էջում տեղադրված է նաև նրա լուսանկարը՝ մակագրությամբ. «Ծանօթ 

երգահան, երաժիշտ, ջութակահար, որ անձնուիրաբար աշխատակցեցաւ 

«Դայլայլիկ»-ին կարգ մը ընտիր եղանակներով»: 

140-րդ էջում գտնում ենք «Ի վերընտրութիին Տ. Մատթէոս Ս. 

Իզմիրլեանի»15 երգը, որի վերևում նշում կա, որ «յօրինեց Սահակ Ա. 

Խանճեան, իսկ եղանակեց Արիստակէս քհն. Հիսարլեանը».  

                                                           

14 Ահարոն Մսրլյան-«Քնար Հայկական» կիսամյա երաժշտական հանդեսի խմբագիր, 

տնօրեն, Կ. Պոլիս, հեղինակ է երաժշտության տեսական մեթոդական դասագրքի՝ 

Դասընթացք ձայնական երաժշտութեան՝ դիիրուսոյց մէթոտով, 1911 թվ. Կ. Պոլիս: 
15 Մատթեոս Բ Կոնստանդնուպոլսեցի Իզմիրլյան, 1894 թվ. Կ. Պոլսի հայող 

պատրիարք, 1908-ին վերընտրվել է կրկին, իսկ կարճ ժամանակ անց դարձել 

Ամենայն հայոց կաթողիկոս: 
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Ահա՛ գարուն գեղածիծաղ փրկութեան, 
Նորափետուր կուգայ սփռել մեր վրան, 
Բիւր բարիքներ, ո՛Հայ եղբարք համօրէն, 
Ոյց կ՛ըղձայինք մեր սրտերուն խորերէն: 

Ինչպես տեսնում ենք ժամանակի հոգևոր հայրերը մեծ 

հեղինակություն են վայելել հասարակության շրջանում, և նրանց են ձոնվել 

մի շարք բանաստեղծա-երաժշտական ստեղծագործություններ: 

  Հաջորդիվ «Սուգ մայր Հայաստանի» երգը ներկայացված է 

դաշնամուրով նվագելու համար, և նշված է, որ  «դաշնաւորեց Ա. 

Մսրլեանը», որին հետևում է կրկին Ա. Մսրլյանի երաժշտությամբ, 

դաշնամուրի համար ակորդային նվագակցությամբ, Եղիա 

Տեմիրճիպաշյանի բանաստեղծությամբ «Կոյր Պապուկը» երգը: 

Երգարանում միմյանց են հաջորդում Ա. Մսրլյանի երաժշտությամբ, 

Ա. Իսահակյանի խոսքերով «Երգեր և վերքեր» երգը՝ դաշնամուրի 

ընկերակցությամբ, Միսաք Մեծարենցի խոսքերով՝ «Քոյր մոտեցիր կրակին» 

երգը՝ (նոտագրված), թախծոտ, լի վրեժի մասին մտորումներով: 

Եվ եզրափակվում է երգարանն Ահարոն Մսրլյանի դաշնավորմամբ 

«Տալվորիկի կտրիճն եմ ես» հանրահայտ հայրենասիրական երգով: 

Ինչպես տեսնում ենք, երգարանի վերջին բաժինն աչքի է ընկնում 

հատկապես Ահարոն Մսրլյանի երգերով, ով ի դեպ, հեղինակել է նաև 

«Դասընթացք ձայնական երաժշտութեան դյիիրուսոյց մէթոտով» դասա-

գիրքը, որով, հավանաբար, երաժշտության տեսություն են դասավանդել են 

Կ. Պոլսում: Այս դասագրքին մենք դեռ մանրամասն կանդրադառնանք 

հետագա ուսումնասիրություններում: 

Երաժշտագետ, պրոֆեսոր Աննա Ասատրյանն իրավացիորեն  նշում է. 

«Մինչ այդ՝ Հայաստանից դուրս, անգամ հայ մտավոր կյանքի 

կենտրոններում՝ Կ. Պոլսում, Թիֆլիսում, Վենետիկում, Մոսկվայում, 

Բաքվում, հայ ժողովրդական երգը քիչ էր ծանոթ: Երգվում էին 

հիմնականում «ազգային» երգեր, որոնց բառերը հայկական էին՝ 

հայրենասիրական, բայց երաժշտությունը մեծ մասամբ կտորներ էին 

եվրոպական օպերաներից կամ էլ փոխառված ծանոթ եվրոպական երգերից 

(«Արի, իմ սոխակ», «Մեր հայրենիք» և այլն)»16: Հոդվածի հեղինակը 

ներկայացնում է նաև Կոմիտասի վերաբերմունքն այս երգերին, որում 

Կոմիտասն ինքը հավաստում էր, որ այս երգերը համարվում են ազգային, 

բայց եղանակները մեծ մասամբ օտար են: 

                                                           

16 Ասատրյան Ա., Կոմիտասը և հայ երաժշտական արվեստի զարգացման ուղիները, 

Պատմա-բանասիրական հանդես, 2010 թվ, հատոր 1, էջ 25-42: 
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Սակայն, ինչպես արձագանքել է սույն թերթի հոդվածագիրը. «Իզուր 

չէ ասված, թէ ժողովրդական երգը ընթացիկ կեանքի արտահայտութիւնն է: 

Մի երկու տասնեակ տարիներ առաջ, երբ հայ դեռ քնած էր ստրկական 

քնով,…… -Հայաստանի ամէն կողմերից միայն հեծեծանք էր լսւում՝ դասն 

լաց ու հեծեծանք: Եւ ժողովրդական երգն էլ այդ հեծեծանքի արտայայատիչն 

էր դարձել….»17: 

Մեր համոզմամբ ևս, այս երգերը նպատակ չեն ունեցել վեր հանել 

ժողովրդական երգը՝ զուտ ազգային երաժշտամտածողությամբ, սրանք, 

ավելի շուտ ազատագրական պայքարի և Կ. Պոլսում տիրող 

բազմամշակույթ երաժշտության համաձուլվածքներ էին:  

Երկու երգարանների համար ընդհանուր է նաև հայ մեծանուն 

կաթողիկոսներ՝ Խրիմյան Հայրիկին, Ներսես Վարժապետյանին և 

Մատթեոս Իզմիրլյանին ձոնված երգերը, նաև նրանց լուսանկարների 

առկայությունը: 

Երկու երգարաններում էլ հանդիպում ենք «Իտալացի աղջկա երգ»-ին, 

«Տալվորիկի կտրիճ», «Երգ պանդխտի» երգերին, ինչը վկայում է նրանց լայն 

ճանաչման մասին, և դա  կարող ենք փաստել նաև մենք, քանի որ մեզանում 

այսօր էլ այս երգերը սիրված են և ճանաչելի: 

Ամփոփելով երկու երգարանների բովանդակությունը, նկատում ենք, 

որ թեկուզ և հեղափոխական և հայրենասիրական երգերը կենտրոնական 

տեղ են զբաղեցնում երկու երգարաններում, այնուամենայնիվ 

երգարաններում ենք գտնում նաև լիրիկա-քնարական էջեր, մեզանում 

դեռևս անծանոթ՝ կարոտի, թախծի ու սիրո երգեր: 

Երգարանի վերջաբանում Հմայակ  Արամյանցը (20 մարտի, 1912 թվ.), 

խոսելով  «Դայլայլիկի» այս Ա հատորի մասին, նշում է, որ իրենք ձգտել են 

անթերի գեղարվեստական գործ ներկայացնել բաժանորդներին և 

հասարակությանը: Խոսք է գնում նաև «Դայլայլիկի» հաջորդ Բ, Դ 

հատորները կազմելու մասին, ինչը, սակայն, չենք կարող ներկայացնել 

տեղեկություններ չունենալու պատճառով: 

  Ամփոփելով մեր այս ուղևորությունը դեպի 20-րդ դարասկզբի Կ. 

Պոլսի երաժշտական կյանքը՝ պետք է նաև հիշատակենք, որ 2014 

թվականին Կարինե Հարոյանի կողմից կազմված «Հայերեն Երգարանների 

                                                           

17 Յեղափոխական ոգին երգերի մէջ, Հայրենիք շաբաթաթերթ, Բոստոն , հոկտեմբերի 

22 1904, Զ Տարի, թիվ 276: http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/hajreniq-

1899/1904/276.pdf 

http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/hajreniq-1899/1904/276.pdf
http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/hajreniq-1899/1904/276.pdf
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մատենագիտություն» (1513-1921թթ.) աշխատության մեջ18 նշվում է նաև 

1919 և 1921 թվականներին կազմված և Կ. Պոլսում տպագրված ևս երկու 

երգարանների մասին, որոնք կազմել է արդեն Ահարոն Մսրլյանը մի քանի 

այլ երաժիշտների հետ, և որոնցում, մատենագիտության տվյալներով, 

հիմնականում շրջանառվել են այս երկու երգարաններում տեղ գտած 

երգերը, հավաստելով, որ հայ հասարակության մեջ երգարանը եղել է հայ 

հասարակության մշակութային կյանքի մի պահանջված մասնիկը և կրթել է 

մարդկանց հայրենասիրական ոգով, ներշնչել սեր դեպի արվեստն ու 

գրականությունը: 

 

 

 

 

Աննա Ադամյան 

Էջեր XX դասարասկզբին Կոստանդնուպոլսում   

տպագրված հայկական երգարաններից 

Ամփոփում 

 Հոդվածն անդրադառնում է 20-րդ դարասկզբին Կոստանդնուպոլսում 

տպագրված երկու երգարանների բովանդակությանն ու վերլուծությանը՝ 

որպես Կ. Պոլսում ապրող հայերի համար դժվարին այդ 

ժամանակահատվածի հասարակական-մշակութային կյանքի արձագանք, 

հայ ժողովրդի հերոսական, ազգային-ազատագրական  տրամադրու-

թյունների խոսուն վկաների: Երգարանների ուսումնասիրումը  վեր է 

հանում մեզանում անծանոթ կամ քիչ ուսումնասիրված հեղինակների, 

երաժիշտ-երգահանների պոետիկ-երաժշտական ստեղծագործությունները, 

որոնք այն ժամանակի հայ մարդու կենսակերպի, նիստուկացի մի մասն են 

կազմել և փոխանցել հայ մարդու բազմաբնույթ տրամադրությունները, 

կյանքի քնարական էջերն ու ազգային-ազատագրական տեսարանները: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18 Հարոյան Կ., Հայերեն երգարանների մատենագիտություն (1513-1921թթ), Երևան, 

2014, 612 էջ: 
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Анна Адамян 

Страницы из армянских песенников-изданных  

в начале XX века в Константинополе 

Резюме 

 В статье автор обращается к содержанию и анализу двух песенников, 

изданных в Константинополе в начале ХХ века, как отклик на общественную 

и культурную жизнь в Константинополе того тяжелого для армян периода, и 

как  красноречивых свидетелей героических, национально-освободительных 

настроений армянского народа. Изучение песенников выявляет музыкально-

поэтические произведения неизвестных или малоизученных авторов, 

музыкантов-композиторов, которые были частью быта и жизни армянского 

народа того времени. 

 

 

 

 

Anna Adamyan 

Pages from Armenian song-books published in Constantinoplein early ΧΧ century 

Summary 

 This article focuses on the content and analysis of two song-books 

published in Constantinople as early as the beginning of the 20th century as the 

reaction to the social-cultural life of the difficult period for the Armenians living 

in Constantinople, the heroic and national-liberation sentiments of the Armenian 

people. The study of the song-books leads us to the poetical and musical 

compositions of unfamiliar or less-studied authors, musicians and composers who, 

at the time, made a vivid part of the Armenian lifestyle and transmitted the 

diverse moods of Armenians, lyric pages of their life and national-liberal scenes. 
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ՍԵՊՈՒՀ   ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Կերպարվեստի ամբիոն 

sepuh-nersisyan1999@mail.ru 

 

ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԸ ԽՍՀՄ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՓՈՒԼՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. ԽՍՀՄ, Մ. Գորբաչով,  

վերակառուցման քաղաքականություն, սոցիալիզմ, սոցռեալիզմ, խորհրդա-

հայ կերպարվեստ, Հայ նկարիչների միություն, ցուցահանդես, նկարիչ, 

քանդակագործություն, արցախյան շարժում:  

Ключевые слова и выражения: СССР, М. Горбачев, политика 

реконструкции, социализм, соцреализм, советско-армянское изобразительное 

искусство, Союз армянских художников, выставка, художник, скульптура, 

Арцахское движение. 

Key words and expressions: USSR, M. Gorbachev, Reconstruction Policy, 

socialism, social realism, Soviet-Armenian fine art, The Union of Armenian 

painters, exhibition, painter, sculpture, Artsakh Movement. 

 

1985թ. մարտին ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար է ընտրվում 

Մ. Գորբաչովը, որի կառավարման տարիները համարվում են  ԽՍՀՄ 

գոյության վերջին փուլը: Մեր խնդրի մեջ չի մտնում այն հարցի 

վերլուծությունը, թե վերջինս ինչ շարժառիթներով գնաց այսպես կոչված 

վերակառուցման քաղաքականությանը՝ ելնելով ԽՍՀՄ տնտեսական 

կացությունն ավելի բարվոքելու միտումից, առանց լուրջ հաշվեկշռի 

ենթարկելու այն մեթոդաբանությունը, որով առաջնորդվեց, թե՛ 

միտումնավոր, որում իր դերակատարությունն ունեցավ Արևմուտքը, կամ 

մեկ ուրիշ պատճառով: Այս հարցերի պատասխանները դժվար է որոնել և 

գտնել՝  դեռևս  անիմաստ զբաղմունք համարելով: Մենք այսօր կփորձենք 

տալ մեկ այլ հարցի պատասխանը, այն է՝ ինչպիսի զարգացման ընթացք 

ունեցավ նրա կառավարման շրջանում մասնավորապես կերպարվեստը, 

ի՛նչ նոր արտահայտության ձևերով այն դրսևորվեց: Մ. Գորբաչովի կողմից 

որդեգրած քաղաքականությունը, կարելի է պնդել, որ սկզբից բերեց 

խրուշչովյան «ձնհալի» շունչը, երբ ազատախոհության որոշ դրսևորումներ 

ի հայտ եկան նաև գիտության և մշակույթի ոլորտներում, բայց այն 

տարբերությամբ, որ եթե Ն. Խրուշչովի շրջանում մշակութային և գիտական 

կյանքում թույլատրվող մի փոքր ազատախոհությունը լիովին մերժելի էր 

քաղաքական առումով, գորբաչովյան շրջանում այն տարածվեց նաև 

քաղաքականության վրա, առաջ բերեց ազգային զարթոնք, որն ի վերջո, 
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նախ՝ հանգեցրեց սոցիալիստական համակարգի փլուզմանը, այնուհետև՝ 

Խորհրդային Միության: Մ. Գորբաչովն աստիճանաբար վերածվեց ատելի 

անձի, քանի որ այդպես էլ չկարողացավ լուծել խորհրդային ժողովուրդների 

հետ կատարված պատմական անարդարությունների խնդիրը: Բայց, 

այնուուամենայնիվ, ոչ Խորհրդային Միության պահպանման ջատագով 

ազգերի շրջանում նա պետք է մնա այն անձը, որն, ինչպես նշեցինք, 

ինքաբերաբար կամ միտումնավոր նրանց տվեց այն, ինչ ուզում էին: Այս 

առումով հայ ժողովուրդը թերևս դժգոհներից է՝ հաշվի առնելով արցախյան 

հիմնահարցի վերաբացման ու զարգացման ընթացքը նրա օրոք: 

Գորբաչովյան կառավարման շրջանում խորհրդահայ կերպար-

վեստում նկատվում է երկու միտում՝ սոցռեալիզմի մոտիվների շարունա-

կությունը, որը դրսևորվում էր ազգային ավանդական արժեքների 

միաձուլումով խորհրդային թեմաների հետ և նաև՝ միանգամայն նորի, որը 

սկզբնավորվեց երկչոտ, բայց արդեն 1980–ական թթ. վերջերին լայն թափ 

առավ՝ մինչև Խորհրդային Միության անկումը: Այս շրջանում ևս, ինչպես 

նախկինում, մասնավորապես 1985–87թթ., երբ ամենևին չկար այն 

համոզմունքը, որ Խորհրդային Միությունը կփլուզվի, կերպարվեստի 

ոլորտը շարունակում էր իր ընթացքը հին մեթոդաբանությամբ՝ 

ցուցահանդեսների կազմակերպում Խորհրդային Հայաստանում, մասնակ-

ցություն միութենական ցուցահանդեսներին և, բնականաբար, անհա-

տական ցուցահանդեսների կազմակերպում: Այս տեսակետի ճշտության 

համար կարող է հիմք հանդիսանալ Հայաստանի նկարիչների միության 

նախագահ Ս. Մուրադյանի Հայաստանի նկարիչների միության 1987թ. 

պլենումում ունեցած ելույթը, որի բովանդակությունը կառուցված էր ԽՄԿԿ 

27–րդ համագումարի (1986թ.) որոշումների և ԽՍՀՄ Մինիստրների 

խորհրդի «Կերպարվեստի հետագա զարգացման մասին» 1986թ. ընդունված 

դրույթների վրա: Նա մասնավորապես հետևյալն է ասում. «Մեր 

ցուցահանդեսներում կազմակերպվեցին և բավականին հաջող անցան մի 

շարք ցուցահանդեսներ (1986թ.): Դրանցից էին՝ «Մշակույթների 

վարպետները հանուն խաղաղության ու զինաթափման» հանրապետական 

ցուցահանդեսը, «Մեկական աշխատանքի», «Էրեբունի–Երևան» 

ավանդական դարձած ու լավ արձագանք ունեցող ցուցահանդեսները: 

Ունեցել ենք նաև բավականին հետաքրքիր անհատական ցուցահանդեսներ: 

Օրինակ՝ Գրիգոր Ազիզյանի, Հենրի Էլիբեկյանի, Անատոլի Գրիգորյանի, 

Վլադիմիր Աթանեսյանի ստեղծագործությունների անհատական 

ցուցահանդեսները: Իսկ տարին եզրափակվեց Ռաֆայել Աթոյանի գեղեցիկ 

ցուցահանդեսով: Ուզում եմ նշել Քնարիկ Հովհաննիսյանի  անհատական 
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ցուցահանդեսը Բաքվում, Սարգիս Բաղդասարյանինը՝ Ստեփանակերտում, 

Վլադիմիր ու Համբարձում Սահակյաններինը՝ Դոնեցկում»1: 

Ինչպես համոզվում ենք՝ մշակութային կյանքը դեռևս շարունակվում 

էր ընթանալ նախկինի պես՝ խորհրդային շրջանում ընդունված 

խաղաղության և զինաթափման թեմաներով ցուցահանդեսներից մինչև 

ազգային և համամարդկայինի համաշաղախով թեմաները: Եվ սա բնական 

էր, քանի որ Խորհրդային Միությունը, անկախ արտաքին ագրեսիվ 

դրսևորումներից, իր մեջ ընդգրկված ժողովուրդներին մատուցում էր իր 

խաղասեր և մարդասեր լինելու հանգամանքը, այդ առումներով իր 

ծավալած արտաքին քաղաքական ուղղվածությունները, կոմունիզմի 

կառուցման իր «վեհ» նպատակադրումը և այլն: Պատահական չէ, որ Ս. 

Մուրադյանն իր նույն ելույթում շեշտում է հայ նկարիչների՝ հետևյալ 

անունները կրող ցուցահանդեսներում հանդես եկած լինելու մասին՝ «Մենք 

կոմունիզմ ենք կառուցում», «Տիեզերքն ի ծառայություն խաղաղության», 

«Մշակույթի գործիչները հանուն խաղաղության» և այլն: Նա նշում է նաև, որ 

արտասահմանում նկարիչները հնարավորություն են ունեցել «պատմել մեր 

ժողովրդի կյանքի ու ամենօրյա աշխատանքի մասին»2: 

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ 1985–87թթ. դեռևս ոչինչ չէր փոխվել 

գործնականում և մշակութային քաղաքականության մեջ առաջնահերթ էին 

խաղաղության, աշխատանքի, կոմունիզմի կառուցման անհրաժեշտության 

թեմաների ներառումները նաև կերպարվեստի ոլորտներում: Իսկ 

ինտերնացիոնալիզմը հայ նկարիչներին տանում էր այլ քաղաքներ, 

նույնիսկ Բաքու: Շարունակվում էին նաև ավանդական մրցանակների, 

հատկապես ամենաբարձրերի՝ ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ Պետական մրցանակների 

շնորհումներն անշուշտ արժանավորներին: Իսկ այդ արժանավորները, 

թերևս, առաջին հերթին նրանք էին, ովքեր ավել վառ էին արտացոլում 

իրենց գործերում կոմունիստական գաղափարները: Հարկավ, նման 

մրցանակների արժանանում էին նաև մեծ ավանդ ունեցաող նկարիչները, 

որոնք առաջնորդվել էին ոչ միայն նման միտվածությամբ: Այսպես, 1986թ. Հ. 

Հակոբյանն արժանանում է ԽՍՀՄ Պետական մրցանակի «Հայաստան» 

շարքի համար, իսկ Է. Իսաբեկյանն ու Ս. Բաղդասարյանը ՀԽՍՀ Պետական 

մրցանակի3: 

Վերկառուցման քաղաքականության ժամանակների համար հատկա-

նշական է, որ Հայ նկարիչների միությունը ցանկացել է ցուցահանդես 

                                                           

1 Հայաստանի Ազգային Արխիվ (ՀԱԱ), ֆ. 173, ց. 4, գ. 64, թ. 3: 
2 Նույն տեղում: 
3 Նույն տեղում: 
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կազմակերպել, որի թեմատիկան լիովին նվիրված լինի «հայ ազգի և 

ժողովրդի պատմությանը»4:  

Ինչպես ճիշտ նկատել է Ռ. Միրզախանյանը՝ «1988թ. հետո է, որ 

կերպարվեստում իշխող են դառնում մեր ժողովրդի պատմության 

թեմաները, կամ, ավելի ճիշտ, այդ պատմության՝ նախկինում փակ էջերը 

(Եղեռն, ազատագրական պայքար) բացելու ձգտումները»5: 

Հայաստանի ազգային արխիվի մշակույթի ֆոնդում պահվող 

վավերագրերը վկայում են, որ 1886– 87թթ. որակական առումով զարգանում 

են գրաֆիկան և կիրառական արվեստը: Կիրառական արվեստի ոլորտի 

ցուցահանդեսներ էին կազմակերպվում Սարդարապատի թանգարանի 

կողմից6: 

Հայաստանի նկարիչների միության 1988թ. հաշվետվության մեջ 

արդեն միության նոր նախագահ Արա Շիրազը նշում է, որ 1988թ. ապրիլի 

15–22 – ին Երևանում, Կիրովականում, Լենինականում, Չարենցավանում և 

Հրազդանում կազմակերպվում է «Գեղանկարչական արվեստի շաբաթ»՝ 

նվիրված մոնումենտալ արվեստի քարոզչության լենինյան ծրագրի 70-

ամյակին: Նկարիչների միության հաշվետվության մեջ հետևյալն ենք 

կարդում. «Շաբաթի» (գեղանկարչական արվեստի – Ս. Ն.) օրերին բացվել են 

հայ նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսներ, կազմա-

կերպվել հայ գեղանկարչական արվեստի գործիչների հանդիպումներ 

քաղաքի հասարակական ներկայացուցիչների, ուսանողների հետ»7: 

1988թ. ապրիլին ԽՄԿԿ Կենտկոմը և Մինիստրների խորհուրդը 

որոշում են ընդունում «Գեղանկարչական արվեստի հետագա զարգացման 

մասին»: Նույն ամսին Հայաստանի նկարիչների և ճարտարապետների 

միությունները համատեղ խորհրդակցություն են հրավիրում՝ ի կատարումն 

այդ որոշման: Սա նշանակում է, որ դեռևս շարունակվում էին 

կերպարվեստի ճյուղերի վրա վարչահրամայական մեթոդների ներգործու-

թյունները, որն էլ նշանակում էր՝ վերևների ընդունված որոշումների 

պարտադիր կատարում: Հասկանալի է, որ սա տարածվում էր խորհրդային 

մշակույթի և գիտության ցանկացած ոլորտի վրա: Չնայած գորբաչովյան 

քաղաքականությանը և վերակառուցման հովերին՝ դեռևս արվեստի, 

գիտության և մշակույթի հիմքը շարունակում էր մնալ սոցիալիզմի 

                                                           

4 Նույն տեղում, թ. 4: 
5 Ռուբեն Միրզախանյան, Խորհրդահայ մշակույթը 1956 -1990թթ., Երևան, 2009, էջ 

292: 
6 ՀԱԱ, ֆ. 173, ց. 4, գ. 66, թ. 122: 
7 Նույն տեղում: 
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գաղափարախոսության առաջնահերթության և անփոխարինելիության 

ապահովումը, որը տարբեր մշակութային գործիչներ յուրովի էին 

դրսևորում: Ազգային թեմատիկան, անշուշտ, պահպանվում էր: Բայց 

այնքանով, որքանով չէր հակադրվում խորհրդային գաղափարախոսական 

սկզբունքներին: Ազգային թեմաներով շարունակում էին ստեղծագործել Է. 

Իսաբեկյանը, Գ. Խանջյանը, Հ. Սիրավյանը, Հ. Հակոբյանը, Արա Շիրազը,  Լ. 

Բաժբեուկ–Մելիքյանը, Լ. Թոքմաջյանը և ուրիշներ: 1988թ. հոկտեմբեր – 

նոյեմբեր ամիսներին Իջևանում կազմակերպվում է միջազգային 

գիտաժողով՝ նվիրված քարե քանդակագործությանը: Մասնակիցների թվում 

էին Մոսկվայից, Լենեինգրադից, Թբիլիսիից, Երևանից, ԱՄՆ –ից, ԳՖՀ- ից, 

ԳԴՀ–ից Հարավսլավիայից և Լեհաստանից ներկայացուցիչներ: Նմանատիպ 

մի գիտաժողով էլ տեղի է ունենում Ջերմուկում: Ընդհանուր առմամբ, 

Հայաստանի նկարիչների տանը 1988թ. ընթացքում կազմակերպվում են 

հետևյալ ցուցահանդեսները՝ դիմանկարների ցուցահանդես, ցուցահանդես 

վաճառք՝ «Հայ նկարիչները Սևանին», հանրապետական հոբելյանական 

ցուցահանդես նվիրված Խորհրդային Հայաստանի և ռազմածովային 

նավատորմի 70 –ամյակին, ցուցահանդես՝ նվիրված կանանց միջազգային 

օրվան, Սեդա Կարագյոզյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդես8: 

Հայ քանդակագործության մեջ սկսում էր ազդեցիկ տեղ զբաղեցնել 

հայ ազգային–ազատագրական պայքարի և հայոց ցեղասպանության 

թեման: Այս ուղղության ներառմամբ գործերից անհրաժեշտ է մատնանշել 

Գ. Ղարիբյանի «Անմահություն» (մարմար, 1987) և «Ռանչպարների կանչը» 

(մարմար, 1989) հաստոցային քանդակները: Աչքի ընկնող գործեր են Գ. 

Դավթյանի «Ռեքվիեմ» (1988), «Եվ տարան նրան...» (1988) բրոնզե 

քանդակները: Այս գործերն արտահայտում են «նահատակված ժողովրդի 

համազգային ողբերգությունը»9: 1988թ. Արցախյան շարժման սկզբնա-

վորման և ընթացքի, այդ շարժման առիթով տեղի ունեցած սումգայիթյան և 

այլ ջարդերի թեման նույնպես արդեն դառնում էր արդիական: Այս թեմայով 

ստեղծագործություններ են ի հայտ բերել Հ. Հակոբյանը, Գ. Դավթյանը, Վ. 

Ստեփանյանը և Մ. Նազարյանը: 1980-ական թթ. երկրորդ կեսի 

քանդակագործության գլուխգործոցներից կարելի է համարել Մ. Սարյանի 

քանդակը, որն իրականացրել է Լ. Թոքմաջյանը 1986թ. –ին: 

Վերոշարադրյալից եզրակացությունները հետևյալներն են. 

Առաջին. Գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականությունը, որն 

իրեն չարդարացրեց և տարավ նախ՝ սոցիալիզմի համաշխարհային սիս-

                                                           

8 ՀԱԱ, ֆ. 173, ց. 4, գ. 66, թ. 7: 
9 Ռուբեն Միրզախանյան, նշվ. աշխ., էջ 290: 
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տեմի և ապա՝ ԽՍՀՄ փլուզմանը, խորհրդահայ կերպարվեստի գործիչների 

մոտ իր դրսևորումները թեպետ բերեց ազգային թեմաններով ստեղծա-

գործելու տեսանկյունից, բայց հիմնականում պահպանվում էր նախկին 

վարչահրամայական մոտեցումը և մշակույթի այս ճյուղը շարունակում էր 

դեռևս իր ընթացքը հին մեթոդաբանությամբ: 

Երկրորդ. այդ մեթոդաբանությունից շեղումները իրենց առաջին 

դրսևորումներն ստացան 1988թ. հետո, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը և 

արդեն առկա էր ԽՍՀՄ փլուզման մասին համոզումը, որը առավել 

ընդհանրության ձեռք բերեց արդեն 1990թ. սկսած: Այս թվականից հետո 

արդեն սկսվեց կերպարվեստի ազատականացման շրջանը և հրաժարումը 

սոցռեալիզմի մեթոդից: 

Երրորդ. չնայած այս ամենին, ԽՍՀՄ գոյության վերջին շրջանում, 

անկախ մեթոդաբանությունից, ստեղծվել են գործեր, որոնք այժմ պետք է 

համարել հայ կերպարվեստի փայլուն և մնայուն դրսևորումներ: 

 

                                                                 

 

 

                                                                                                   Սեպուհ Ներսիսյան 

Խորհրդահայ կերպարվեստը  ԽՍՀՄ գոյության վերջին փուլում 

Ամփոփում 

ԽՍՀՄ գոյության վերջին փուլում, երբ նրա առաջնորդն էր  Մ. 

Գորբաչովը, խորհրդահայ կերպարվեստը շարունակում է իր զարգացման 

ընթացքը նախկին մեթոդաբանությամբ: Վերակառուցման քաղաքակա-

նության առաջին շրջանում (1985 – 1988թթ.) գրեթե ոչինչ չի փոխվում 

ինչպես մշակույթի այլ ոլորտների, այնպես էլ կերպարվեստի զարգացման 

ուղղվածության մեջ: Այն հիմնականում ընդգրկում էր սոցիալիզմի և 

կոմունիզմի գաղափարախոսության հիմքով թեմաներ, թեպետ քիչ չէին  

նաև ազգային թեմաներով գործերը: 1988թ. սկսած արդեն աստիճանաբար 

զգացվում են շեղումները խորհրդային վարչահրամայական մեթոդներից, 

որոնք իրենց ավարտն են գտնում ԽՍՀՄ փլուզումով: 
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Сепух  Нерсисян 

Советско-армянское изобразительное искусство в последний период  

существования СССР 

Резюме 

На последнем этапе существования СССР, когда его руководителем 

был М. Горбачев, советско-армянское изобразительное искусство продолжает 

свое развитие по прежней методике. В первый период реконструктивной 

политики (1985–1888 гг.) Практически ничего не изменилось как в 

направлении развития других сфер культуры, так и в изобразительном 

искусстве. В основном он освещал темы, основанные на идеологии 

социализма и коммунизма, хотя был также ряд работ на национальные темы. 

Отклонения от советских императивных методов управления, закончившихся 

распадом СССР, постепенно ощущаются с 1988 года.                                                                        

 

 

 

Sepuh  Nersisyan 

Soviet-Armenian fine art in the last phase of USSR existence 

Summary 

In the last stage of the USSR existence, when its leader was M. Gorbachev, 

Soviet-Armenian fine arts continues its development with the previous 

methodology. In the first period of the reconstruction policy (1985-1888) almost 

nothing changed as for in the direction of the development of other spheres of 

culture and as for fine arts. It mainly covered topics based on the ideology of 

socialism and communism, although there were also a number of works on 

national themes. Deviations from the Soviet imperative methods of 

administration, which ended with the Ջcollapse of the USSR, have been gradually 

felt since 1988. 
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Սամցխե-Ջավախեթիի պետական համալսարան 

Կրթության, հումանտար և սոցիալական  

գիտությունների ֆակուլտետի դոկտորանտ 

jkhachaturiani@gmail.com  

 

ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՈՆՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՎՐԱՑ ԵՎ ՀԱՅՈՑ 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

                                                                                                       

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. հոլովում, սեռական հոլով, 

սխալներ, ուսուցանում, վրաց լեզու, հայալեզու, ոչ վրացալեզուֈ 

Ключевые слова и выражения: ротация, повествовательное наклонение 

(мотхробиты брунва), ошибки, обучение, грузинский язык. 

Key words and expressions: rotation, common case (whom) mistakes, 

teaching, Georgian. 

 

Ժամանակակից գիտական ուսումնասիրություններում կովկասյան 

լեզուների ուսումնասիրությունը կրկին մեկ /արդեն որերորդ անգամ 

նորագույն պատմության մեջ/ միտում է ձևակերպել` Կովկասի երկու 

լեռնաշխարհի վրա ապրող բնիկ    բնակչության լեզուների բարեկամ լինելու 

և մնացած՝ հնդեվրոպական ծագում ունեցող լեզուների գենետիկ 

տարբերության մասին ավանդական տեսակետը, լավագույնս  արտա-

հայտվել է /և այսօր էլ արտահայտվում է/ «իբերո-կովկասյան  լեզուներ» 

տերմինով, սակայն այս մոտեցումը այսօր փոխվում է Կովկասում 

գոյություն ունեցող լեզուների /դրանցից ցանկացածի/՝ իրար հետ մոտ 

լինելու, տիպաբանական նմանություններ ունենալու հետ կապված  

բացատրման նոր գծով1: 

Սակայն այստեղ նման ծավալուն և դժվարին հարցի բացատրությունը 

չէ մեր նպատակը: Մեզ համար կարևորը այն է, որ հայ և վրաց լեզուների 

երկու տարբերակները` տիպաբանական  տեսակետից, նման լեզուներ են 

                                                           

1  3. М. Габуниа, Р. Гусман Тирадо, Вновь о некоторых проблемах родства кавказских 

языков, http://apsnyteka.org/784-

gabunia_z_gusman_tirado_r_vnov_o_nekotoryh_problemah_rodstva_kavkazskih_iyazykov

.html 

mailto:jkhachaturiani@gmail.com
http://apsnyteka.org/784-gabunia_z_gusman_tirado_r_vnov_o_nekotoryh_problemah_rodstva_kavkazskih_iyazykov.html
http://apsnyteka.org/784-gabunia_z_gusman_tirado_r_vnov_o_nekotoryh_problemah_rodstva_kavkazskih_iyazykov.html
http://apsnyteka.org/784-gabunia_z_gusman_tirado_r_vnov_o_nekotoryh_problemah_rodstva_kavkazskih_iyazykov.html
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հանդիսանում և չնայած երկարատև պատմական հարևաններ  լինելուն, 

դրանց նմանությունը հիմնավորված է ոչ թե բարեկամական, այլ իրար մոտ 

հարևան լինելով, ինչը  բարեկամական կապից ոչ պակաս կարևոր է, և 

քանի որ նմանությունները տիպաբանական բնույթ ունեն, այդ պատճառով 

էլ ուսուցման դժվարությունները հայ–վրացական լեզվական բախումների, 

նմանություն-տարբերությունների պրակտիկ դրսևորումները և 

տարբերությունները հաշվի առնելով` այն տիպաբանական 

լեզվաբանության  միջոցով պիտի հաղթահարվի: 

«Տիպ» նշանակում է հատկանիշների այնպիսի ամբողջականություն, 

որն իրար հետ փոխհարաբերվելով՝ ստեղծում է ներքին ամուր միջուկ, և 

այս տեսակի մեջ ինքը դառնում է տիպաբանական գիտելիքի կոնկրետ 

«միավոր»: 

Այստեղ բարդություն է ստեղծում տիպիկ առանձնահատկության 

որոշումը «տեսակի» /գիտելիքի գենետիկ ամբողջականության տրամա-

բանական կապը/ և «տոհմականության» /որպես դասակարգման միավոր/ 

նկատմամբ:    

Զարմանալի է, որ առ այսօր այսպիսի քերականություն չի գրվել, և 

վրաց-հայկական լեզվական /և ոչ միայն լեզվական/ հարաբերությունների 

մասին սակավաթիվ են նման կամ տարբերակվող նմանություններ 

հանդիսացող քերականական, լեզվական-բառակապակցական և 

ոճաբանական բացատրություն-մեկնաբանությունները: Այս դեպքում մենք 

հնարավորություն կունենայինք մի կողմից պատահական և, մյուս կողմից, 

հանգամանքների պատճառով ստեղծված նմանությունները խմբավորել և 

այդպես սովորեցնել, օրինակ, հայալեզու երեխաներին` վրաց լեզու: 

Մեզ համար հարցի դիտարկումն է` ոչ վրացալեզու աշակերտները 

կամ ուսանողները դժվարանում են վրաց լեզուն սովորել, հատկապես 

ակնառու են դժվարությունները՝ կապված անունների հոլովման հետ: Մեր 

խնդիրն է պարզաբանել՝ ինչու են աշակերտները դժվարանում անհրաժեշտ 

հուլովի ձևն ընտրել նախադասություն կազմելիս և ինչպես օգնենք նրանց 

այս խնդրի կարգավորման հարցում:  

Այս ճանապարհին պետք է նկատի ունենանք երկու լեզուների 

հոլովական համակարգի ձևավորման պատմությունը, և այնուհետև այս 

երկու լեզուների հաղորդակցումներից առաջացած խնդիրները: 

Ժամանակակից պրակտիկան հագեցած է հատուկ գիտական  

գրականությամբ /լեզվաբանական, հոգեբանական, մեթոդական և այլն/, որն 

ուսումնասիրում է օտար լեզվի ուսուցման դժվարությունները, հարցի 

արդիական լինելն էլ պայմանավորված է ժամանակակից աշխարհի 

արագընթաց փոփոխական ժողովրդագրական, տնտեսական և սոցիալ-

քաղաքական միտումներով: 
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Մեր իրականությունը, ոչ վրացալեզու անձանց համար վրաց լեզուն  

ուսուցանելու տեսակետից, սպեցիֆիկ է: Մասնավորապես Սամցխե-

Ջավախեթիում գոյություն ունեն բազում աշխատություններ /այդ թվում՝ 

թեզային ուսումնասիրություններ և մեթոդական  մենագրություն/, որոնցում 

քիչ թե շատ ուսումնասիրված է ուսուցանվող լեզվի տիպիկ սխալները՝ 

յուրացման ճանապարհին: Այս հարցն էլ չի կարելի միայն ընդհանրացնելով 

քննարկել, քանի որ ուսուցանվող լեզվի մեջ արված սխալները 

հիմնականում մայրենի լեզվի համակարգային յուրահատկություններով են 

պայմանավորված: 

Ինչպես հայտնի է, լեզուն, որով սկսում է խոսել մարդը, աշխարհը 

ճանաչելու առաջին միջոցն է և ասելիքը խոսքի միջոցով իրագործելու 

առաջին կաղապարն է ձևավորվում, ուստի գիտակցաբար թե 

ենթագիտակցաբար, այլ լեզուների իմացությունը համաձայնեցնում է 

խոսելու ելակետային կաղապարների հետ և, փաստորեն, բոլոր հնարավոր 

սխալները այս կաղապարների տարբերությամբ են պայմանավորված: 

Վրաց գեղարվեստական գրականության բազում նյութերի մեջ 

ամրագրված է հայերի՝ վրացերեն խոսելու ամենատիպիկ սխալները: 

Հետաքրքիր է, որ այս դիտարկումները կարծես ամբողջությամբ 

համապատասխանում են արդի կրթական և գիտական տարածքում 

ցուցակագրված տիպիկ սխալների հետ: Այս աշխատությունների մեջ 

հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է մայրենի լեզվի միջամտող 

ազդեցությունից առաջացած  ուսուցանվող լեզվի կառուցվածքային, հաճախ 

նաև՝ իմաստաբանական–զուգորդական սխալների վրա: Կարծում ենք, 

սխալների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս որոշել օբյեկտիվ 

դժվարություններն ու օրինաչափությունները՝ ուսուցման կոնկրետ 

տարբերակի պարագայում: Այս ճանապարհով էլ ուսուցման իրատեսական 

նպատակների սահմանում է տեղի ունենում, եթե առանձին–առանձին ենք 

քննարկում հոլովների կառուցվածքը վրաց և հայոց լեզուներում: Առավել 

ևս, որ հոլովների քանակն էլ  տարբեր  է այս լեզուներում: 

Ինչպես գիտենք, ժամանակակից վրացերենում յոթ հոլով կա /թեև այս 

քանակը վիճելի է, սակայն պաշտոնական չափորոշիչում, որով դեռևս 

առաջնորդվում է կրթության նախարարությունը, յոթ հոլով է նշվում/: 

Վրացերենում բոլոր անունները հոլովվում են, նույնիսկ նրանք, որոնք 

փոխառված են հոլով չունեցող լեզուներից /օրինակ՝ ֆրանսերենից/ կամ այն 

լեզուներից, որոնք անունների հոլովման հարացույց որպես այդպիսին 

ունեն, սակայն որոշ անուններ, այնուամենայնիվ,  չեն հոլովվում /օրինակ՝ 

ռուսերենը/:   

«Պալտո» և «դեպո» բառերը ֆրանսերենից ռուսերենին են փոխանցվել, 

իսկ ռուսերենից անցել են վրացերենին և վրացերենում հոլովվում են: 
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Ավելին, կարելի է ասել, որոշ դեպքերում վրացերենում կարող ենք 

հոլովել բայի դեմք ունեցող ձևերը, սակայն մի քանի դերանուն` ես, դու, 

մենք, դուք, ինքը, չեն հոլովվում: 

     Ինչ վերաբերում է հայոց և վրաց լեզուների կառուցվածքների 

համեմատություններին, այս ուղղությամբ լեզվաբանության մեջ առ այսօր 

որևէ կարևոր բան չի գրվել /ասվել/: 

      Հայերենում գոյականն ունի երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի, հոգնակին 

ունի իր վերջավորությունները. միավանկ բառերի համար՝ -եր, մեկից ավելի 

վանկ ունեցող բառերի համար՝ -ներ, հոգնակին ավելանում է անվան 

հիմքին, որի վրա դրվում է հոլովիչը: Այսինքն՝ ժամանակակից հայերենում 

գոյական անվան հոգնակի թվի ձևերը նման են վրացերենին: 

Հոլովները հինգն են, եթե հարցին նայենք այն տեսակետից, որ 

ձևաբանությունը  անկախ հոլովում է համարում տարբերակված ձևը: Հայ 

քերականության գրականության մեջ, այժմ տիրող կարծիքի համաձայն, 

հայցական հոլովը որպես առանձին հոլով են առանձնացնում, թերև ուղիղ 

խնդիրը /հայցականով դրված/ չունի իր ձևը, այն ձևով նման է կամ 

ուղղական կամ սեռական–տրական հոլովաձևերին, այդ պատճառով էլ 

ավելի ճիշտ է այն քննարկել շարահյուսության մեջ, քան ձևաբանության, 

մնացած հոլովներն իրենց ձևերն ունեն, այսպիսով, ժամանակակից 

հայերենի հոլովներն են. 

1. սախելոբիթի- ուղղական 

2. նաթեսաոբիթ- միցեմիթի  սեռական –տրական 

3. դածղեբիթի – բացառական 

4. մոքմեդեբիթի – գործիական 

5. ադգիլոբիթի -ներգոյական 

       Ինչպես տեսնում ենք, հոլովների կառուցվածքը հայերենում և 

վրացերենում տարբերվում է: Ճիշտ այս տարբերակված կառուցվածքի՝ 

հաղորդակցումն է մի շարք սխալների պատճառ հանդիսանում լեզվի 

ուսուցման գործընթացում: 

Որպես օրինակ ներկայացնենք տեքստ, որտեղ ակնհայտ երևում է 

հայ աշակերտի կողմից արված տիպիկ մի քանի սխալ` վրացերեն թեստը 

լրացնելիս /10-րդ դասարան/: 

Ինչպես և սպասվում էր, խնդիր է առաջանում մոթխրոբիթի 

հոլովաձևի անցյալ ժամանակի մեկ դեմք  և երկդեմք  բայերի ձևերը  

կազմելիս; 

Սխալ է. 

«Մամաչեմմա եվրոպաշի մոգզաուրոբդա…» 

«Արտուռմա սծավլոբդա ադմինիստռիռեբիս սկոլաշի» 

«Նինո իսադիլա մեգոբռեբթան էռթադ  կափեշի» 
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«Չեմի մեգոբառի ծաիկիթխա սաինտեռեսո ծիգնի» 

«Մասծավլեբելի իլապառակա էքսկուրսիիս շեսախեբ» 

«Կոնցեռտզե դեդաչեմմա ծիթել կաբաս իցվամդա» 

«Չեմմա մեգոբառմա շեվիդա ախալ պռոգռամաշի» 

«Էքիմմա գասինջա պացիենտիս փիլտվեբի» 

«Ամ քալի թավի ցուդադ գռձնոբս» 

Ինչպես նշեցինք, այս տեսակետի համաձայն կարևոր են այն 

ուսումնասիրությունները, որոնք ամրագրվել են վրաց գրողների կողմից 

գեղարվեստական գրականության մեջ ոչ վրացիների,  հատկապես հայերի՝ 

վրացերեն խոսելու ժամանակ: Ինչպես նշում են մասնագետները, որևէ 

լեզվով խոսել հնարավոր է այն դեպքում, երբ առաջին հերթին տեղի է 

ունենում այդ լեզվի կառուցվածքի յուրացումը: Սակայն որքան էլ կառուցվ-

ածքը լեզվաբանության ուսումնասիրություն ոլորտ է հանդիսանում, 

այնուամենայնիվ, լեզվաբանական տվյալների հարմարեցում է անհրաժեշտ 

լեզու սովորելու համար: Քանի որ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ լեզվի 

կառուցվածքն ուսանելիս առավել կարևոր նշանակություն ունի լեզվին 

տիրապետելը, քանի որ հաղորդակցության ժամանակ կարևորը խոսել 

կարողանալն է: Հաղորդակցությունն  էլ առանձին  քննարկման թեմա է: 

«Բավշմա դեդաս թայգուլի միառթվա»: 

«Երեխան մայրիկին փունջ տվեց»: 

Սակայն որոշ առցանց-թարգմանական ծրագրերում հակառակ 

թարգմանությունում  հետևյալ տարբերակը  ստացանք. 

Երեխան մայրիկին փունջ տվեց –  բավշվիս դեդա բուկետի 

Մայրս համերգին կարմիր զգեստ էր հագնում – չեմի դեդա էցվաթ ծիթելի 

կաբա կոնցերտի: 

Ուսուցիչը խոսում է էքսկուրսիայի մասին – մասծավլեբելի վսաուբռոբթ   

էքսկուրսիա: 

Բերված օրինակները բավական են եզրակացնելու համար, որ 

աշակերտների սխալները ոչինչ են առցանց-բառարանի սխալների հետ 

համեմատած: 

Կարծում ենք, անհերքելի է, որ այս ուղղությամբ աշխատանքները 

պիտի շարունակվեն:  

     Ժամանակակից պրակտիկան հագեցած է հատուկ գիտական 

գրականությամբ /լեզվաբանության, հոգեբանական, հոգելեզվաբանական, 

մեթոդական և այլն/, որը ուսումնասիրում է օտար լեզվի ուսուցման 

դժվարությունները, հարցի արդիական լինելը պայմանավորված է 

ժամանակակից աշխարհի արագընթաց փոփոխվող ժողովրդագրական, 

տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական միտումներով: Մեր քաղաքացիները 
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պետք է պետական լեզվին լիարժեք տիրապետեն, ինչը նրանց սոցիալ-

մշակութային հաջողության պայմանն է: 

 

 

Ժանա Խաչատուրյան 

Անունների հոլովման ուսուցման տիպաբանական վերլուծությունը  

դպրոցական կոնտեքստում (վրաց և հայոց լեզուների օրինակով) 

Ամփոփում 

Այսօր լեզուների հաղորդակցման և ուսուցման հարցերին առնչվող 

բազում գիտական աշխատություններ են գրվում, ինչը պայմանավորված է 

ժամանակակից աշխարհի արագընթաց փոփոխվող ժողովրդագրական, 

տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակով: 

Վրաստանի քաղաքացիների կամ ժամանակավոր ներգաղթյալների 

համար վրաց լեզվի ուսուցման խնդրին մեծ ուշադրություն է դարձվում, 

հատկապես Սամցխե-Ջավախեթիում, որտեղ հայալեզու բնակչությունը 

խիտ է բնակեցված: 

Մենք կարծում ենք, որ լեզվական հաղորդակցման խաչմերուկում 

հայտնաբերված սխալների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս 

որոշել լեզվական հարաբերակցությունների ընթացքում ի հայտ եկած 

օբյեկտիվ դժվարությունները և օրինաչափությունները, որոնք օգնում են 

ուսուցման իրատեսական նպատակների նպատակադրմանը: 

 

 

Жана Хачхатурян 

Типологический анализ обучения ротации склонения имен в школьном 

контексте, в грузинском и армянском языках. 

Резюме 

Сегодня многие научные работы посвящаются вопросу встреч и 

обучения языков, которое исходит из интенсивно меняющейся 

демографической, экономической и социально политической тенденции 

современного мира. 

        Для негрузиноязычных лиц, большое внимание уделяется 

проблематике обучения грузинского языка, в основном в Самцхе-Джавахети. 

Мы думаем, что анализ ошибок выявленный при языковых  

сопоставлениях  дает возможность, установить объективность языковых 

трудностей и  регулярность,  которые помогут и в установлении 

реалистической цели обучения.  
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Jana  Khachaturyan 

Typological Analysis of Teaching the Rotation of  Name Declination  

in a School Context, in Georgian and Armenian 

Summary 

Nowadays various scientific works are dedicated to the teaching problems 

caused by the intensive changes of demographic, economic and social-political 

issues all over the word.  

    The problems concerning the teaching of the Georgian language is of great 

importance for non-native speakers of the Georgian language (for Georgian 

citizens and temporary migrants) in Samtskhe-Javakheti, where the Armenian 

speaking people are densely populated.  

We believe that the error analysis found in a second language acquisition 

allows us to identify objective difficulties and regularities arising from language 

contacts that can help us to set realistic goals in the teaching process.  
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