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ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՆՑՅԱԼ ԴԵՐԲԱՅԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ V ԴԱՐԻ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. անցյալ դերբայ, կախյալ և 

անկախ գործառույթներ, դիմավոր բայի իմաստ, V դար, շարահյուսական 

պաշտոններ 

Ключевые слова и выражения:  причастие прошлого времени, 

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

синтаксические позиции 

Key words and expressions:  past participle, dependent and independent 

functions, finite verb meaning, V century, syntactic positions 

 

 Հին հայերենի անցյալ դերբային բնորոշ է բազմիմաստությունը, որն 

էլ նրան հնարավորություն է տալիս շարահյուսական մակարդակում 

դրսևորել և՛ անկախ, և՛ կախյալ դերբայներին բնորոշ հատկանիշներ: Քանի 

որ այն եմ, լինիմ բայերի համապատասխան ձևերով կազմում է բաղադրյալ 

ժամանակաձևեր՝ սահմանական եղանակի ներկա, անցյալ, 

ստորադասական եղանակի ապառնի, հետևաբար նախադասության մեջ 

կիրառվում է իբրև պարզ ստորոգյալ: Անկախաբար կիրառվելիս նշյալ 

դերբայը գործածվում է ինչպես դիմավոր բայի իմաստով, այնպես էլ 

շարահյուսական տարբեր պաշտոններով: Հոլովվում է` ենթարկվելով ո 

հոլովման, և կարող է ցուցաբերել հոլովման հարացույցի միավորներից 

յուրաքանչյուրին  բնորոշ գործառույթներ` հանդես գալով հարակատարի, 

երբեմն ենթակայականի դերբայական իմաստներով: Ուստի անհրաժեշտ 

ենք համարում վկայել բնագրային փաստեր, դրանք դասդասել և խմբավորել 

ըստ նրանց դրսևորած շարահյուսական-կիրառական մի շարք 

առանձնահատկությունների: 

ա) Անցյալ դերբայն իբրև ենթակա: Ուղղական հոլովով հանդես է 

գալիս որոշյալ և անորոշ առումներով` երբեմ նաև հոգնանիշ ձևույթով. «Եւ 

ասացեալքն ի թագաւորէն կատարէին առ վաղիւն» (Փարպ., 108): «Եւ 

ժողովեցան  առ զօրավարն Մանուէլ ամենայն ցրուեալք երկրին....» (Բուզ., 

380): «....թագաւորքն և թագաւորեալքն ընդ Քրիստոսի, որով և հաշտիք դուք 
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ընդ Աստուծոյ ի ձեռն մահու Որդւոյ նորա» (Ագ., 326): «Եւ զայն ոչ կարաց 

իմանալ ցնորեալն» (Եղ., 100): «Եւ գովելիք են, որպէս իմաստասիրեցեալքն» 

(Խոր., 10):  

բ) Անցյալ դերբայն իբրև որոշիչ: Ուղղական հոլովով անցյալ 

դերբայը գործածվում է նաև որոշչի պաշտոնով: Այս կառույցներում սա 

համարժեք է հարակատար դերբային: Սա քերականագիտության մեջ 

արժևորվում է իբրև դերբայի ածականական գործառույթ: Այսպես` Վ. 

Չալըխյանը նշում է. «Ընդունելության անցեալն իբրև ածական` (այսինքն 

գոյականի որպիսութիւն ցուցընող) կը հոլովի եզակի ու հոգնակի ըստ 

կանոնի հասարակ ածական անուանց. և ուր պէտք ըլլայ` յօդ կառնու: 

Գոյականին նախադաս ըլլալով ալ շատ անգամ մէկտեղ կը հոլովի: Իսկ 

իբրեւ ստորոգելի (ուղղ. կամ հյց.՝ խնդիր բնութեան) կրնայ եզակի ալ 

յոգնակի ալ դրուիլ»1: 

Մեր կարծիքով այսպիսի գործածությունները պիտի դիտել ոչ թե 

դերբայի` ածականական գործածություն, այլ անցյալ դերբայի անկախ 

գործածություններից մեկը: Քանի որ այն արտահայտում է նաև 

հարակատար դերբայի իմաստ, ուստի կարող է գործածվել որոշչի 

պաշտոնով, ինչպես` ալիւր աղացեալ նշանակում է աղացած կամ 

աղացված ալյուր: Հմմտ. «....մի ընկղմեսցի նաւ հաւատոց մերոց ի մէջ 

ալեկոծեալ ծովու մեղաց» (Եղ., 306): «Ահա թագաւոեալք, որք պարծեցան ի 

խաչելեալ Փրկիչն....» (Ագ., 324): «....բարբառէին գեղգեղեալ 

խանդաղատությամբ» (Փարպ., 190):  

Նշված օրինակներից պարզ է դառնում, որ անցյալ դերբայը 

թարգմանվում է հարակատար դերբայի հատկանշային իմաստով:  

Անցյալ դերբայով արտահայտված որոշիչը ածական որոշչից 

տարբերվում հետևյալ հատկությամբ. անցյալ դերբայ որոշիչը և՛ նախադաս, 

և՛ հետադաս դիրքերում մեծ մասամբ հոլովով ու թվով համաձայնում է իր 

որոշյալի հետ (մինչդեռ բազմավանկ ածական որոշիչը նախադաս լինելու 

դեպքում շատ քիչ է համաձայնում), ինչպես` «....և ամբոխ աղաղակին 

երկոցունց կողմանց` իբրև ի մէջ ամպոց շփոթելոց (խառնված ամպերի)` 

ճայթմունս գործէր....» (Եղ., 234): «Եւ զոմն յառաջին կապելոցն Պարսկաց 

լուծեալ և ածեալ զառաջեաւ նախարարացն» (Եղ., 162):  

Սակայն հանդիպում են օրինակներ, որտեղ նախադաս 

դերբայական որոշիչը հոլովով ու թվով չի համաձայնել իր լրացյալի հետ, 

ինչպես` «....և առ յոյժ թանձր անկեալ դիականցն իբրև զքարակոյտս 

դերբկաց երևէին» (Եղ., 238): 

                                                             

1 Վ. Չալըխեան, Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի., Վիեննա, 1885, էջ  425: 
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Անցյալ դերբայով արտահայտված հետադաս որոշիչը հազվադեպ 

կարող է չհամաձայնել իր որոշյալի հետ, օրինակ` «Ընդունէր 

զպատարագսն բերեալ ի կայսերէ» (Սեբ., Ի Զ)2: «...բայց զիւրոց նաժշտացն 

կերակուրս արարեալ և կամ զնոցին պարզեալ զգինի ճաշակէր» (Բուզ., 192): 

«Երբ անցեալն հետը խնդիր կամ` ուրիշ յարակից բառեր ունի, 

գոյականը առաջ կը դրուի»,-գրում է  Վ. Չալըխյանը` բերելով հետևյալ 

օրինակները` «Զաւակք օրհնեալք 

յԱստուծոյ»: «Վարդենի բուսեալ ի գնացս ջուրց»: «Շունք կերակրին ի 

փշրանաց անկելոց ի սեղանոյ: Սակայն հեղինակը այնուհետև բերում է 

օրինակներ, ուր անցյալ դերբայը իր լրացումների հետ ունի  նախադաս 

գործածություն, ինչպես` Զմնացեալ ճարակն ի ձէնջ առ ոտն կոտորէիք: 

Յիշատակեալ ի մէնջ այրս Կղեմէս: Ըստ հեղինակի` այսպիսի կառույցը 

գրաբարին հատուկ չէ3: 

Սովորաբար անցյալ դերբայով արտահայտված որոշչի 

շարադասությունը ազատ է. այն կարող է լինել և՛ նախադաս, և՛ հետադաս: 

Սակայն, երբ անցյալ դերբայով արտահայտված որոշիչը նախադաս 

լրացումներ է ունենում, ապա այն դրվում է լրացումից հետո, օրինակ` «....և 

սաստիկ խուճապ տագնապի էր կողմանցն երկոցունց անկելոց» (Եղ., 238): 

գ) Անցյալ դերբայը նախադասության մեջ գործածվում է որպես 

հատկացուցիչ, ինչպես` «Եւ յետ այսորիկ էառ իւր զկինն սպանելոյն 

զՓառանձեմն» (Բուզ., 192): «Իսկ նա իբրև գիտաց, եթէ ոչ կարեմ քակել 

զհաստատութիւն միաբանելոցն» (Եղ., 176): «....սիրտն բեկանէր և աղիքն 

գալարէին` լսել զմռնչիւն խոցելոցն և զմռնչիւնս բեկելոցն....և զթաքուստ 

լքելոցն» (Ագ., 240): «....ոչ ոք գոյր այնուհետև ի մէջ գլխաւոր, յոր յեցեալ 

ժողովէին գունդք մնացելոցն» (Ագ., 240): «Օրհնեա զմեզ, սուրբ հայր մեր. դու 

ես բերան հանգուցելոցն» (Եղ., 382):  

Հատկացուցիչն ընդհանրապես ունի հետադաս կիրառություն, բայց 

հազվադեպ հանդիպում են նախադաս կիրառության դեպքեր, ինչպես` 

«Կասկածէր....զանարժան գոռոզացելոցն բեկանել զսիրտս» (Փարպ., 63): 

«Երանելիս այս բարձեալ զաւանդելոցն պատիւ» (Կոր., 36): 

Վ. Քոսյանը նշում է, որ անցյալ դերբայը գոյական անդամի լրացում 

է դառնում երկու ձևով: Մի դեպքում այն հանդես է գալիս փոխանվանաբար 

և գործածվելով սեռական հոլովով` դառնում է հատկացուցիչ`  

հիմնականում  հետադաս կիրառությամբ: Երկրորդ դեպքում անցյալ 

դերբայը գոյականի լրացում է դառնում ածականաբար` ձեռք բերելով տվյալ 

                                                             

2 Վ. Քոսյան, Գրաբարի բառակապակցությունները, Եր., 1980, էջ 63: 
3 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ., էջ 427: 
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խոսքի մասին բնորոշ առանձնահատկությունները4: Այսինքն` ածական 

որոշիչը հետադաս կիրառվելիս հոլովով ու թվով համաձայնում է 

լրացյալին, իսկ նախադաս դիրքով այն կարող է նաև չհամաձայնվել: 

Անցյալ դերբայը նախադասության մեջ կարող է հանդես գալ 

շարահյուսական այն բոլոր պաշտոններով, որոնք բնորոշ են գոյականին և 

ածականին, և դրանք ոչ թե փոխանվանական գործածություններ են, այլ 

գրաբարի անցյալ դերբային բնորոշ գործառույթներ: 

դ) Անցյալ դերբայը հանդիպում է նաև բացահայտչի գործառույթով. 

«Այլ մեք ապրեալքս զորութեամբ Աստուծոյ, և հաստատեալք հաւատովքն ի 

յոյսն Քրիստոսի, որ եկն և էառի ի սուրբ կուսէն զմարմին մերոյ բնութեանս» 

(Եղ., 174): «Այլ զամենայն ի ձեր աշակերտելոցդ յօգուտ փութամք կատարել 

ըստ հրամանի աստուածութեանն....» (Ագ., 140): «Եւ մեք....ուրացեալքս` և 

զղջացեալքս, յանցուցեալք` և ողորմութիւնդ ապաւինեալքս, գլորեալքս` և 

կանգնեալքս....» (Փարպ., 144): 

ե) Անցյալ դերբայը դառնում է նաև բայական անդամի լրացում` 

խնդիր և պարագա5. 

1. ուղիղ խնդիր` «....և առաջի եդեալ նոցա զաւանդեալս 

մարգարէականս, որ վասն նորա վկայեալ» (Ագ., 272): «....և զմնացեալսն 

գերի առեալ տանէին» (Բուզ., 254): 

«Եւ որ հայհոյէրն զՔրիստոս, և ուրացուցանէր ի նմանէ զհաւատացեալս...» 

(Եղ., 176): «Եւ յորդորէր զամենայն աշակերտեալսն առ բարեացն 

քաջութիւնսն» (Կոր., 124): «Եւ իբրև տեսին զնա յարձակեալ ի վերայ իրեանց, 

փախեան ելին ի քաղաքէ....» (Փար., 30): «Դու Ի դեպ` անցյալ դերբայի 

գործածությունը ուղիղ խնդրի պաշտոնով բավական հաճախ է հանդիպում 

մատենագիրների երկերում: 

2.  հանգման անուղղակի խնդիր` «Իսկ Արշակ թագաւորն սիրով 

ունէր և սիրով լսէր պատգամին և հաւանէր զասացելոցն» (Բուզ., 200):  

3. միջոցի անուղղակի խնդիր` «....զոր առաքելովքն քարոզեցեր քոց 

ստացուածոց յաշխարհի» (Բուզ., 270): 

4. միասնության խնդիր` «....մազպանն պարսիկ որ երթայ 

յաշխարհն` կնաւ երթայ և որդւովք, դրամբ և սիրելովք, ծառայիւք և 

աղախնեօք» (Փարպ., 430): 

5. անջատման անուղղակի խնդիր` «....յորում ոչ զոք յուսումնասէր 

ժողովելոցն տեսանէին օգտեալ ի վարդապետութենէ....» (Փարպ., 36): 

                                                             

4 Տե°ս Վ. Քոսյան, նշվ. աշխ., էջ 63: 
5 Տե°ս Վ. Քոսյան, Բառակապակցական կաղապարների զարգացումը հայերենում, 

Եր., 1990, էջ 458-459: 
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6. ձևի պարագա` «Ամենեքեան ի դժնէ տրտմութենէն 

զուարթացեալք, յուրախութիւն դառնային» (Բուզ., 172): «Վասն որոյ 

զաղաղակ բարձեալ` քաջալերէր շուրջ զիւրեաւ զզօրս Արեաց» (Եղ., 238): 

«....բայց միայն Մերուժանն ի տաճիկ ձի նստեալ փախչէր» (Բուզ., 244): 

«Ապա և զօրքն Հայոց խրոխտացեալ հանդերձ իւրեանց զօրավարաւն 

Վասակաւ, գազանաբար առիւծաբար դէմ ընդդէմ յարձակէին» (Բուզ., 246): 

«Ապա ի Դարանաղեաց գաւառին լկնեալ յարձակեցաւ Մուշեղն» (Բուզ., 

286): «Եւ այնպէս նեղեալ շտապէր» (Ագ., 286):  

Այս կառույցներում անցյալ դերբայը իր լրացման հետ կարող է 

արտահայտել նաև վիճակի իմաստ: 

Անցյալ դերբայը գործածվում է իբրև, առ, ընդ, ըստ, վասն, (ի) վերայ, 

մէջ նախդիրների և նախադրությունների հետ` նախադասության մեջ 

հանդես գալով շարահյուսական տարբեր պաշտոններով6: Այսպես` վասն 

նախադրության հետ անցյալ դերբայն արտահայտում է պատճառի  

պարագայի իմաստ. ինչպես` «Քանզի վասն միոյ կորուսելոյ ոչխարին եկն ի 

խնդիր, վասն այնորիկ և նոքա խնդակիցք լինին վասն միոյ դարձելոյ 

յապաշխարութիւն» (Ագ., 312): 

Իբրև նախադրության հետ արտահայտում է ժամանակի պարագայի 

իմաստ, ինչպես` «Իբրև ուսեալ և յոյժ խրատեալ` զգեղեցիկ հոգ է անձին....» 

(Ագ., 332): «Եւ նա իբրև զայս հրամանս ընկալեալ ի ձեռն առնոյր, յղէր առ 

Մարդպետն Հայր դաւով» (Բուզ., 292): «Իսկ նորա յոտն կացեալ, և ի քուն ոչ 

մտեալ, այլ զձեռն իբր ի վեր ամբարձեալ` կայր աղօթս» (Եղ., 302): «Զոր իբրև 

լուեալ արքային, ասէ» (Բուզ., 192):  

Առ նախդրի հետ անցյալ դերբայը դառնում է հանգման անուղղակի 

խնդիր` «Նոյնպէս և առ ցասուցեալն և տրտմեալն....ոք մատչի....» (Կող., 44):  

Ի վերայ նախադրության հետ դառնում է հանգման կամ մատուցման 

անուղղակի խնդիր` «Ի կիր արկանէ այնուհետև նշանակել միանգամայն 

զփորձութիւնս ի վերայ յարձակեալս» (Կոր., 84): «....զի մի լուեալ 

յարքունիսն` իբրև զհուր բորբոքեսցի բարկութիւն ի վերայ մնացելոցն» (Ագ., 

314): 

Մէջ նախադրության հետ տեղի պարագայի իմաստ է 

արտահայտում է` «Եւ ի բազում յայլ տեղիս գողաբար սողացաւ և եմուտ 

իբրև զօձ ի մէջ ամրացելոցն» (Եղ., 184): 

Ըստ նախադրության հետ դառնում է հիմունքի պարագա` «Իսկ 

Տէրն, ըստ ասացելոյն իւրոյ, յարուցեալ յաւուրն երրորդի» ( Ագ., 264): 

                                                             

6 Հմմտ. Թ. Շահվերդյան, Գրաբարի դերբայները. Ձևաբանություն և 

շարահյուսություն, Երևան, 2001, էջ 136-137: 
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Ինչպես գիտենք, ենթակայական դերբայ ունեն ոչ բոլոր բայերը: 

Ենթակայական դերբայ չի կազմվում ի լծորդության չ, նչ ածանցավոր, ու 

լծորդության նում-չիմ փոխանցումով բայերից և կրավորական սեռի 

բայերից: Այդ պատճառով էլ երբեմն անցյալ դերբայը գործածվում է 

ենթակայական  դերբայի իմաստով: «Ընդ. ներկայ` կամ ներգործական բայի 

է և կամ` չեզոք.-կրավորական չկա գրաբար: Բայց ասկէ` շատ բայ կա որ ող 

եւ իչ մասնիկ չեն առնուր»,-գրում է Վ.Չալըխյանը և ապա ավելացնում. 

«Ընդուն. ներկայ չունեցող բայերուն շատ անգամ անցեալը կը գործածուի 

անոր տեղ»7: Վ. Չալըխյանի օրինակներից`  Տեսանիցէք զորդի մարդոյ 

եկեալ ի վերոյ ամպոց (փոխանակ`զի գայցէ): «Զիարդ դժուարին է 

յուսացելոց յինչս մտանել յարքայութիւն երկնից (փոխ. յուսացողաց)»8: 

Հանդիպում են հետևյալ օրինակները` «...և ի գերեալ 

մոլորութեանցդ` (իսկ քեզ գերող մոլորություններից) դարձ փրկութեան» 

(Ագ., 406): «Իղձք բաղձացեալք ցանկալեացն զկամս նաւելոցն 

(նավարկողների) ի նաւահանգիստն հասուցանել` խնդություն է 

խաղաղութեամբ...» (Ագ., 6): «Իսկ հաւատացեալքն (հավատացողները) 

ճշմարտութեամբ ի Քրիստոս` ոչ ինչ երկմտութեամբ թերահաւատէին 

յառաջին խրատուէ սուրբ վարդապետացն իւրեանց» (Եղ., 96): 

Վ. Չալըխյանը նշում Է. «Երբեմն էլ աներեւութի վերջաւորութիւնը կը 

գտնուի եալ գրուած` ընդուն. անցելոյ նման», հեղինակի օրինակներից` 

«Սովոր են ըստ առաջի գերեզմանաց վէմ փորեալ (փորել): Դուք ահաւադիկ 

կամիք օտար տերանց ծառայեալ»: «Կամէր յղեալ դեսպանս»9: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ երբեմն էլ անցյալ դերբայն է 

գործածվում անորոշի փոխարեն. «Այսպէս ել աներեւութին իւր անցելոյն 

հետ նոյնանալու նմանութեամբն` ուրիշ լծորդութեանց ալ իրական 

անցեալն երբեմն աներեւութի տեղ կանցնի. ինչպես. Դորին խրատդ 

անշնորհ արարեալ զդիսն իշխեաց»: «Յարեաւ Եսթեր երթեալ ի սենեակն 

արքայի (փոխ. յարեաւ երթալ)10: 

Այսպիսով` անցյալ դերբայն իբրև անկախ դերբայ հանդես է գալիս 

ինչպես ուղիղ, այնպես էլ թեք հոլովներով թե՛ որոշյալ, թե՛ անորոշ 

առումներով: Ուղիղ ձևով գործածվում է ենթակայի, որոշչի, բացահայտչի 

պաշտոններով. այս կիրառություններում այն արտահայտում է 

                                                             

7 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ., էջ 415-420: 
8 Նշվ. աշխ., էջ 420:  
9  Նույն տեղում. էջ 414: 
10 Վ. Չալըխեան, նշվ. աշխ.,. էջ 414:  
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հիմնականում հարակատար, երբեմն էլ ենթակայական դերբայների 

իմաստներ: 

Թեք հոլովներում գործածվում է հատկացուցչի, բացահայտչի (եթե 

բացահայտյալը դրված է թեք հոլովով), հանգման և ուղիղ խնդիրների 

պաշտոններում: Հաճախ է գործածվում ձևի պարագայի պաշտոնում, իսկ 

նախադրությամբ և նախդրավոր կառույցներում` տեղի, ժամանակի, 

պատճառի պարագաների պաշտոններով: 

Ստորև ներկայացնում ենք անցյալ դերբայի շարահյուսական 

կիրառությունների վիճակագրական աղյուսակ 1-200 էջի սահմաններում` 

ըստ 5-րդ դարի չորս  մատենագիրների:  

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  
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Բուզանդ 15 81 10 1 32 20 1 1 3 - 1 2 155 26 2 2 

Ագաթ 11 121 3 6 21 12 0 - 1 1 5 4 132 52 1 - 

Փարպ. 13 117 4 6 32 4 0 - 6 1 2 - 407 102 1 3 

Կորիւն 1 36 8 1 8 16 1 - 2 - 1 - 83 12 - - 

 

 

Ն. Մարկոսյան 

Գրաբարի անցյալ դերբայի անվանական գործառույթները V դարի 

մատենագրության մեջ 

Ամփոփում 

Գրաբարի անցյալ դերբային բնորոշ է բազմիմաստությունը: Ուստի 

այն դրսևորում է և՛ կախյալ, և՛ անկախ դերբայներին բնորոշ հատկանիշներ: 

Կախյալ գործառույթով գործածվում է եմ, լինիմ, կամ, ունիմ օժանդակ 

բայերի հետ՝ մասնակցելով  վերլուծական ժամանակաձևերի կազմությանը: 

Անկախաբար կիրառվելիս անցյալ դերբայը հանդես է գալիս ինչպես 
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դիմավոր բայի իմաստով, այնպես էլ շարահյուսական տարբեր 

պաշտոններով՝ դառնալով ենթակա, որոշիչ, հատկացուցիչ, բացահայտիչ, 

խնդիրներ և պարագաներ: Պայմանավորված անցյալ դերբայի իմաստային 

առնձնահատկություններով՝ ձևի պարագայի և որոշչի կիրառությունները V 

դարի մատենագրության մեջ ունեն գործածության բարձր 

հաճախականություն: 

 

Н. Маркосян 

Номинальные функции причастия прошедшего времени грабара 

 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.  

 

N. Markosyan 

Nominal functions of past participle in grabar 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  01.07.19 
Հանձնարարվել է գրախոսության 08.07..19 
Տպագրության է հանձնարարվել 15.10.19 
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ԹԱՄԱՐԱ  ՊՈՂՈՍՅԱՆ  

Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարանի կրտսեր գիտաշխատող 

ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասպիրանտ 

tnelsonovna@gmail.com 

 

17-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ  ՏՊԱԳԻՐ ԳՐՔԵՐԻ  ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. 17-րդ դար, աշխարհաբար, 

տպագիր գիրք,  յուրահատկություն, շարահյուսական համակարգ, 

նախադասության գլխավոր անդամներ, նախադասության երկրորդական 

անդամներ, կապակցություն:  

Ключевые слова и выражения:  17-ый век, ашхарабар, печатная книга, 

особенность, синтаксическая система, главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, сочетание.  

Key words and expressions:  17th century, Modern Armenian, printed book,   

peculiarity, syntactic system, primary members of the sentence,   secondary 

members of the sentence, combination.  

 

Աշխարհաբար առաջին տպագիր գրքերն առանձնահատուկ դեր 

ունեն հայ տպագրության և հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրման 

համար: Թեև աշխարհաբարի տարրերն ի հայտ են գալիս 17-րդ դարից 

առաջ ստեղծված գրական հուշարձաններում1, սակայն 17-րդ դարում են 

տպագրվում աշխարհաբար առաջին գրքերը՝ «Արհեստ համարողութեան 
ամբողջ և կատարեալ» (Մարսել, 1675), «Պարզաբանութիւն հոգենուագ 
սաղմոսացն Դաւթի մարգարէին»  (Վենետիկ, 1687), «Գանձ չափոյ, կշռոյ, 
թւոյ և դրամից բոլոր աշխարհի» (Ամստերդամ, 1699): Այս երկերի լեզվական 

համակարգը, ընդհանուր առմամբ, պարունակում է ոչ թե աշխարհաբարյան 

առանձին տարրեր, այլ հայերենի լեզվական մի շարք նոր իրողությունների 

ամբողջություն է:  

                                                             

1 Տե՛ս Է. Մկրտչյան, Աշխարհաբարի տարրերը միջնադարի գրական 

հուշարձաններում, Երևան, 1980, Է. Մկրտչյան, «Աշխարհաբար» տերմինի մասին, 

Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 3 (39), 1979, Վ. Մնացականյան, Վաղ 

աշխարհաբարը ժամանակակիցների բնութագրմամբ, «Հայոց լեզու և 

գրականություն» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, Երևան, 

1987, էջ 214 ևն: 

mailto:tnelsonovna@gmail.com
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17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի շարահյուսական 

համակարգն աչքի է ընկնում տարբեր յուրահատկություններով, որոնց 

թվում են շարահյուսական կապակցության միջոցները, եղանակները, 

նախադասության տեսակները, գլխավոր և երկրորդական անդամների 

հարաբերությունը: Նշված բոլոր իրողությունները մեկ հոդվածի 

սահմաններում անհնար է ներկայացնել, մենք անդրադառնում ենք 

շարահյուսական ամենակարևոր հարցադրումներից մեկին՝ 

նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամների 

առանձնահատկություններին։ 

Ենթակա և ստորոգյալ:  Ենթակայի և ստորոգյալի 
արտահայտությունը: 17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերում 

ենթական, որպես կանոն, արտահայտվում է ուղղական հոլովով, ինչպես՝ 

«Բայց թէ ընկերութեան մէջն ժամանակ անկանի, քիչ մի դժուար կու լինի 
բանն….»2, «Այս սաղմոսումս կուխոսի մարգարէն ի բերանոյ տառապելոց ի 

հալածանս վասն ճշմարտասիրութեան 3,  «Տանձկայ քահրիբարի քաշն 153 

դրհամ է 4 ևն:  

Վերոհիշյալ երկերում, բայական ստորոգյալից բացի, հանդիպում են 

տարբեր խոսքի մասերից կազմված անվանաբայական ստորոգյալներ, 

ինչպես՝ գոյականից՝  «Համարողութիւնն մին  արհեստ մի է….» (ԱՀ, 1), 
«….դու իմ ճշմարիտ հայրն ես և Աստուածն ես» (Պ, 110),  ածականից՝ «….թէ 
որ երկուքէն մնացածն հաւասար են….» (ԱՀ, 10), «Ամա միշտ 3 թիվն 
գլխաւորք են և յայտնիք» (Գ, 72),  դերանունից՝  «Տեառն մերոյ Յիսուսի 
Քրիստոսի կամքն և դիտաւորութիւն այն էր միշտ….» (Պ, 12), «Ապրիշումի 
ահվալն այս է….» (Գ, 42),  մակբայից՝ «….իմ նախատինքն և անարգանքն իմ 
աչքիս առաջևն է» (Պ, 226), դերբայից՝ «….շիտակ է բարդած….» (ԱՀ, 10), 

«….և ինձ զօրութիւն և կարօղութիւն տվօղ է իւր քաջ և արի 

                                                             

2 Արհեստ համարողութեան ամբողջ և կատարեալ, Մարսել, 1675, էջ 118: Բոլոր 

մեջբերումներն աշխատանքում ներկայացնում ենք բնագրային ուղղագրությամբ, 

ուղղագրական հնարավոր սխալներն ընդգծել ենք մեկ գծով: Կետադրությունը 

համապատասխանեցրել ենք մերօրյա կանոններին: Մեջբերումների և օրինակների 

մոտ նշել ենք էջերը, գրքի անվանումը տրված է նաև «Արհեստ համարողութեան», 

ԱՀ տարբերակներով:  
3 Պարզաբանութիւն հոգենուագ սաղմոսացն Դաւթի մարգարէին, Վենէտիկ, 1687, էջ 

613: Գրքի անվանումը տրված է նաև «Պարզաբանութիւն», Պ տարբերակներով: 
4 Ղ. Վանանդեցի, Գանձ չափոյ, կշռոյ, թւոյ և դրամից բոլոր աշխարհի, Ամստերդամ, 

1699, էջ 11: Գրքի անվանումը տրված է նաև  «Գանձ», Գ տարբերակներով:  
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տղամարդերովն» (Պ, 585) ևն: Առավել հաճախադեպ են գոյականից 

կազմված անվանաբայական ստորոգյալները:  

Ստորոգյալի քննության ընթացքում հարկ ենք համարում 

անդրադառնալ նաև հետևյալ կապակցություններին՝ ուզել բայի դիմավոր 
ձև+լրացում դիմավոր բայ կամ անորոշ դերբայ: Ուզել բայի դիմավոր ձևի և 

լրացում դիմավոր բայի կամ անորոշ դերբայի կապակցությունների 

գործածությունը կարող է հուշել վերոհիշյալ երկերում արևելյան 

բարբառների ազդեցության մասին, քանի որ դիմավոր բայ+դիմավոր բայ 
կապակցությունը, ինչպես նշում է Ռ. Իշխանյանը, հիմնականում հատուկ է 

արևելյան բարբառներին, օրինակ՝ Երևանի, Նոր Ջուղայի ևն (թեև ստորև 

բերվող օրինակների մի մասում առկա է ներկա ժամանակի կու (կը, կ) 
եղանակիչը): Արևմտյան բարբառներում այս հատկանիշը կայունացած չէ5: 

Արարատյան բարբառին նվիրված իր աշխատության մեջ ուզել բայի և 

անորոշ դերբայի կապակցության վերաբերյալ Ռ. Մարկոսյանը նշում է. 

«Անորոշ դերբայի կազմության մեջ հետաքրքրական երևույթ ենք տեսնում 

Արաքսի խոսվածքում: Ուզել բայի հետ, հաճախ նաև նախադասության այլ 

կազմություններում բայական բաղադրյալ ստորոգյալի մաս կազմող 

անորոշ դերբայը արտահայտվում է ըղձական ապառնիով, 

վերջավորության լ բաղադրիչն ընկնում է, իսկ է լծորդը փոխարկվում է ի-ի: 

Օրինակ՝ ….Էրեխեն ուզըմ ա քնի, Մէրն ուզում ա տղին տուն տանի….»6:  

Ուզել բայի դիմավոր ձևի և լրացում դիմավոր բայի 

կապակցությունները բնութագրական իրողություն են «Արհեստ 

համարողութեան» երկում, որով այն հակվում է դեպի արևելյան 

բարբառները, ինչպես՝ ուզենք իմանամք (ԱՀ, 34), ուզեմք բարդեմք (ԱՀ, 82) 

ևն: Հանդիպում են շատ քիչ օրինակներ, երբ ուզել  բայի դիմավոր ձևը 

կապակցվում է անորոշ դերբայի հետ, ինչպես՝ ուզենք փորձել (ԱՀ, 15), 

կուզեմք իմանալ (ԱՀ, 112) ևն: «Պարզաբանութիւն»-ում ևս կիրառվում են 

ուզել բայի դիմավոր ձևի և լրացում դիմավոր բայի կապակցություններ, 

ինչպես՝ կուզեն բանացնեն (Պ, 17), կուզէք…. հաճոյանայք (Պ, 24) ևն: Գրեթե 

հավասարաչափ գործածվում են նաև ուզել բայի դիմավոր ձևի և անորոշ 
դերբայի կապակցություններ, օրինակ՝ կուզէր անել (Պ, 36), կուզեմ երևիլ (Պ, 

67) ևն:  

                                                             

5 Տե՛ս Ռ. Իշխանյան, Նոր գրական հայերենը XVII–XVIII դարերում, Երևան, 1979, էջ 

62: 
6 Ռ. Մարկոսյան, Արարատյան բարբառ, Երևան, 1989, էջ 143:
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«Գանձ»-ում հանդիպում են միայն ուզել բայով և անորոշ դերբայով 

հետևյալ  կապակցությունները՝ ուզէ… տանել (Գ, 37),  կուզէ…. բաժին անել  
(Գ, 65), կուզէ իմանալ (Գ, 75), ուզենան իմանալ (Գ, 76):   

Ենթակայի և ստորոգյալի շարադասությունը: «Արհեստ 

համարողութեան» երկում պահպանվել են ենթակայի և ստորոգյալի 

գրաբարյան շարադասության հետքեր՝ է օժանդակ բայի 

առաջադասությամբ, ինչպես՝ «….50 ստակն, որ է մին կարտ» (ԱՀ, 80), «100 
ստակն, որ է երկու կարտ կամ կէսն» (ԱՀ, 80) ևն: Ենթական հիմնականում 

նախադաս է, ինչպես՝ «Բայց էս խրատներս օրինակով լաւ կու պարզվի…. 
(ԱՀ, 54), «Մին մարդ մի ունի այսչափ մառչիլ….» (ԱՀ, 132) ևն: Հաճախ են 

հանդիպում նաև ստորոգյալի առաջադասությամբ նախադասություններ, 

որոնք աշխարհաբարի շարադասության տեսանկյունից կարելի է դիտել 

որպես շրջուն շարադասության օրինակներ, ինչպես՝ «….և այսպէս կուգտվի 
թիվն բազմացուցած առանց նեղութեան….» (ԱՀ, 34), «կուլինի բովանդակ 
բազմապատկածն չորս միլիոն….» (ԱՀ, 37) ևն:  

«Պարզաբանութիւն»-ում նախադաս ենթակայով 

նախադասությունները լայն կիրառություն ունեն և պայմանավորում են 

ուղիղ շարադասությունը ենթակայի և ստորոգյալի հարաբերակցության 

տեսանկյունից, օրինակ՝ «….նորա բանից և քարոզութեանց տերևն ամենևին 
չի պիտի թափվի….» (Պ, 14), «Դարձեալ, անօրէն և  նենգաւոր դպիրքն և 
փարիսեցիքն չեն յարիր ի դատաստան….» (Պ, 15) ևն: Սակայն հաճախ են 

գործածվում նաև նախադաս ստորոգյալով նախադասություններ, ինչպես՝ 

«Այսինքն՝ օրհնեց Աստուած զիւրեանք իւր երկնային օրհնութեամբն….» (Պ, 

581), «Այս սաղմոսումս կու աղօթէ մարգարէն առ Աստուած….» (Պ, 583) ևն: 

Հաճախադեպ են նաև գրաբարյան տարբեր տարրերով 

նախադասությունները, որոնք երկին գրաբարյան երանգ են հաղորդում, 

օրինակ՝ «….պարտ է խնդրել զնա….» (Պ, 11), «Այսինքն՝ Տէրն իմ Յիսուս 
Քրիստոս, որ է հովիւ բարի….» (Պ, 115) ևն:  

«Գանձ»-ում գերակշռում են նախադաս ենթակայով 

նախադասությունները, ինչպես «Արհեստ համարողութեան»  երկի 

շարահյուսական համակարգում, օրինակ՝«Մին լիբրէն 108 դրհամ է» (Գ, 10), 

«Այլ միւս քաշ կայ Հնդուստան….» (Գ, 16) ևն: Գործածվում են նաև 

նախադաս ստորոգյալով նախադասություններ, որոնք, սակայն, խիստ 

սակավ են, ինչպես՝ «Լինի մին ապրշմի ղիտրն 2268 դրհամ» (Գ, 10), «Կայ այլ 
միւս ղանթար….» (Գ, 20) ևն: Այս երկում ևս հանդիպում են գրաբարյան 

շարադասության որոշ տարրեր, օրինակ՝ օժանդակ բայի 

առաջադասություն՝ «Լիօնացիք, որք են ի Ֆրանցիայ….»  (Գ, 9), «Են կէսակէս 
քրիստոնեայք» (Գ, 55) ևն:  
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 Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը: Վերոհիշյալ երկերի 

շարահյուսական համակարգում ենթական և ստորոգյալը համաձայնում են 

թվով և դեմքով, սակայն երբեմն հանդիպում են նաև թվային 

անհամաձայնության օրինակներ, ինչպես՝ «….որ հեշտ լինի, մտքերս չի 
խրթվի» (ԱՀ, 8–9), «Այսինքն՝ իմ զօրութիւնս և իմ կարօղութիւնս թրծած 
ամանի նման չորացաւ….» (Պ, 111), «….ժամանակաւ բազի բաներ կու 
փոխվի, ամա մեր գրածն բոլորովիմբ սուտ չէ դառնալու» (Գ, 54) ևն: 

Անհամաձայնությունն ավելի հաճախադեպ է «Պարզաբանութիւն» երկում:  

Վերոնշյալ օրինակները  բակառության արտահայտություններ են: Մ. 

Աբեղյանը բակառությունը սահմանում է որպես քերականական ձև, որով մի 

բառը համաձայնում է մյուսին ոչ թէ ըստ ձևի, այլ ըստ բովանդակության, 

իմաստի7: Նա հոգնակի ենթակայի հետ եզակի ստորոգյալ դնելը համարում 

է ռամկաբանություն, սխալ8: Նման գործածությունները ոչ կանոնավոր են 

նաև մեր քննած երկերի պարագայում:  

Որոշիչ-որոշյալ  կապակցություն: Ածականի շարահյուսական 

պաշտոնը հիմնականում որոշչի դեր կատարելն է: Հ. Ավետիսյանը, 

անդրադառնալով ածական որոշչի և որոշյալի համաձայնությանը, նշում է՝ 

նախադաս բազմավանկ ածական որոշիչը հոլովով և թվով չի համաձայնում 

որոշյալին, իսկ հետադաս ածական որոշիչը հոլովով և թվով համաձայնում 

է որոշյալին (երկու դեպքում էլ կան շեղումներ)9: Այլ խոսքի մասերով 

արտահայտված որոշիչների դեպքում ևս գրաբարում կային 

համաձայնության կանոններ10: Մեր լեզվի զարգացման ընթացքում 

համաձայնությունը պահպանվել է ենթակայի և ստորոգյալի, բացահայտչի և 

բացահայտյալի միջև, իսկ որոշիչը և որոշյալը կապակցվում են 

առդրությամբ: 

 «Արհեստ համարողութեան» երկում որոշչի և որոշյալի միջև 

համաձայնություն չի գործում, հանդիպում  է մեկ-երկու բացառություն, 

օրինակ՝  համարողականի արհեստի (ԱՀ, 1): Որոշիչը հիմնականում 

նախադաս է, ինչպես մյուս երկերում՝ վերջի գիրն (ԱՀ, 53), բաժանօղ գիր 

                                                             

7 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Զ, Երևան,  1974,  էջ 408:   
8 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965, էջ 501: 
9 Տե՛ս Հ. Ավետիսյան, Որոշիչ-որոշյալ կապակցությունը գրաբարում, Երևան, 1972, էջ 

23–34: 
10 Քանակական թվականները գոյականների հետ գործածվելիս համաձայնում էին 

տարբեր ձևերով,  դասական թվականները հիմնականում հոլովվում էին հետադաս 

կիրառության դեպքում, անձներական թվականները գոյականների հետ սովորաբար 

գործածվում էին նախադաս, համաձայնում թվով և հոլովով: Դերանունների տարբեր 

տեսակներ ևս համաձայնության առանձնահատկություններ էին ցուցաբերում: 
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(ԱՀ, 55) ևն11: Հազվադեպ գործածվում են նաև հետադաս որոշիչներ, 

օրինակ՝ թիվն բազմացուցած (ԱՀ, 34), գիրն բազմապատկօղ (ԱՀ, 38, 40 ևն) 

ևն: 

«Պարզաբանութիւն»-ում որոշիչը հիմնականում նախադաս է և չի 

համաձայնում որոշյալին, օրինակ՝ մեղաւոր մարդկանց չար գործոցն  (Պ, 

12), կեղծաւոր և խաբեփայ փարիսեցւոց (Պ, 12) ևն: Սակայն հանդիպում են 

նաև այնպիսի կապակցություններ, որոնցում նախադաս որոշիչը  

համաձայնում է որոշյալին, ինչպես՝ սրբոյ եկեղեցւոյ անարատի հարսին 
Քրիստոսի (Պ, 475), այլոց սրբոց կուսանաց և մարտիրոսաց (Պ, 821) ևն12: 

Բերենք նաև հետադաս որոշչի օրինակներ՝ հայր երկնաւոր (Պ, 111, 656), 

զազգս մարդկային (Պ, 354) ևն: Գործածվում են նաև հետադաս որոշիչով 

այնպիսի կապակցություններ, որոնց թեք ձևերում գրաբարյան 

օրինաչափությամբ համաձայնություն է գործում, ինչպես՝ գրոց սրբոց (Պ, 

11), ի ձեռն յունաց անզգամաց և չարասրտաց (Պ, 477), հոգւոյն սրբոյն (Պ, 

581) ևն:  

Թեև «Գանձ -ում ևս որոշիչը հիմնականում նախադաս է, օրինակ՝ 

մեծագանձ վաճառատեղի (Գ, 11), հաստ իքմին (Գ, 36) ևն,  բայց հանդիպում 

են նաև  հետադաս որոշիչներ, որոնք խիստ սակավ են, ինչպես՝ երկիրն 
գազանաբնակ (Գ, 55), թռչուն և գազան՝ ընտանի և վայրի (Գ, 56) ևն: Որոշչի 

հետադաս կիրառությունների շարքում առկա է նաև գրաբարյան 

համաձայնեցված կապակցություն, ինչպես՝ բերդս և շէնս ոչ սակաւս (Գ, 56):   

Որոշչի արտահայտությունը: Ուսումնասիրվող երկերում որոշիչն 

արտահայտվում է տարբեր խոսքի մասերով,  օրինակ՝ ածականով՝ վերջին 
շարն (ԱՀ, 6) // վերջի գիրն (ԱՀ, 53), թագաւորական քաշն (Գ, 10) ևն, 

թվականով՝ երկրորդ գրի (ԱՀ, 53), առաջնոյ մարդոյն (Պ, 798) ևն,  

դերանունով՝ աշխարհիս այսորիկ (Պ, 473), ամենայն թիվ (Գ, 72) ևն, բայով՝ 
դերբայով՝ բարդելու թվերն (ԱՀ, 16), թրաշած քահրիբարի (Գ, 11) ևն: 

                                                             

11 Որոշչի շարադասության վերաբերյալ եղել են տարբեր տեսակետներ. Գ. 

Ավետիքյանը, Ա. Բագրատունին, Մ. Էմինը և այլք կարծում էին, որ գրաբարում 

ածականը դրվում էր գոյականից և՛ առաջ, և՛ հետո:  Մի խումբ այլ քերականներ, 

օրինակ՝ Մ. Գարագաշյան, Ս. Գաբամաճյան և այլք, նշում էին, որ որոշիչը 

գրաբարում սովորաբար հետադաս էր դրվում, հոլովով համաձայնում էր որոշյալին:  

Ս. Ղազարյանը, Էդ. Աղայանը, Գ. Ջահուկյանը ևս նման կարծիքներ էին հայտնում: Հ. 

Ավետիսյանը նշում է՝ 5-րդ դարի գրավոր հուշարձանները վկայում են, որ 

գերակշռողը որոշչի նախադաս կիրառությունն էր: Այս հարցի շուրջ   տե՛ս Հ. 

Ավետիսյան,  նշվ. աշխ., էջ 8–17:  
12 Գրաբարում նախադաս ածականները երբեմն կարող էին հոլովվել և համաձայնել 

գոյականին:
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«Պարզաբանութիւն  երկում հանդիպում են նաև գոյականով 

արտահայտված որոշիչներ, օրինակ՝ դռնապան հրեշտակներին (Պ, 118), ի 
Մարիամայ կուսէն (Պ, 355):   

Այսպիսով՝ քննվող երկերի շարահյուսական համակարգում որոշիչը 

հիմնականում նախադաս է: «Արհեստ համարողութեան  և «Գանձ  

երկերում հետադաս որոշիչները խիստ սակավ են, «Պարզաբանութիւն -ում 

ավելի հաճախ են գործածվում՝ թեք ձևերում համաձայնելով որոշյալին և 

երկի շարահյուսական համակարգին գրաբարյան տարրեր հաղորդելով: 

Թեև որոշիչն արտահայտվում է տարբեր խոսքի մասերով, սակայն  

«Պարզաբանութիւն -ում և «Գանձ -ում առավել հաճախ են հանդիպում 

ածականով արտահայտված որոշիչները, իսկ «Արհեստ համարողութեան  

երկում՝ դերբայով արտահայտվածները: Սա հիմնականում 

պայմանավորված է թվաբանական ձեռնարկի բովանդակությամբ:   

Հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցություն: Հայ 

քերականագիտության մեջ սովորաբար նշվում է, որ  գրաբարում 

հատկացուցիչն առավելապես հետադաս է13: Մ. Մինասյանը, քննելով 

հատկացուցչի կիրառության առանձնահատկությունները 5-րդ դարում, 

կազմել է վիճակագրական աղյուսակ և ցույց տվել,  որ 5-րդ դարի 

հայերենում գերազանցում էր հետադաս հատկացուցիչը14: 

«Արհեստ համարողութեան  երկում հատկացուցիչը կիրառվում է 

նախադաս դիրքում, օրինակ՝ վերի թվի ձախ կողմի գիրն (ԱՀ, 20),  երեքի 
կանոնն (ԱՀ, 106) ևն15: Հատկացուցչի նախադաս կիրառությունն արդեն իսկ 

միջինհայերենյան նորմա էր, հետագայում՝ աշխարհաբարին բնորոշ 

իրողություն:  

Թեև «Պարզաբանութիւն -ում նախադաս հատկացուցիչները շատ 

հաճախադեպ են, ինչպես՝ փրկագործութեան պտուղն (Պ, 13), մահուան 
շուաքների միջումն (Պ, 115) ևն, սակայն հետադաս հատկացուցիչով 

կապակցություններ ևս հաճախ  են գործածվում, օրինակ՝ զգալուստն 

                                                             

13 Տե՛ս Վ. Չալըխեան, Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի հանդերձ փոփոխմամբք 

եւ յաւելուածովք: Ի  պէտս յառաջադէմ աշակերտաց, Վիեննա, 1885, էջ 248, Ստ. 

Մալխասեանց, Գրաբարի համաձայնութիւնը, Թիֆլիս, 1892,  էջ 85, Վ. Քոսյան, 

Գրաբարի բառակապակցությունները, Երևան, 1980, էջ 14, Ակնարկներ միջին 

գրական հայերենի պատմության, հ. Բ, էջ 169 ևն: 
14 Տե՛ս Մ. Մինասեան, Յատկացուցիչ-յատկացեալ կապակցութիւնը գրաբարում, 

Երուսաղէմ, 1974, էջ 270–271:  
15 Հետադաս հատկացուցիչով կապակցություններ հանդիպում են երկի գրաբարյան 

առաջաբանում և վերջաբանում:  
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Քրիստոսի (Պ, 223), զհայրն մոլորութեան (Պ, 470) ևն: Հետադաս 

հատկացուցչի կիրառությունը դարձյալ գրաբարյան իրողության 

արտահայտություն է: 

«Գանձ»-ում հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցությունների առատ 

գործածությունը բնութագրական իրողություն է: Գերակշռում են նախադաս 

հատկացուցիչով կապակցությունները, ինչպես՝ Մօսկօվի մսղալաւն (Գ, 12), 
քահրիբարի և մարջանի քաշն (Գ, 16) ևն: Հետադաս հատկացուցիչները 

սակավ են, օրինակ՝ մէկ մարքն Վէնէտիկու (Գ, 13), թագաւորն ֆրանցու (Գ, 

52) ևն:  

Հայտնի է՝ գրաբարում իմ, քո (քոյ), իւր, մեր, ձեր ստացական 

դերանուն հատկացուցիչները հոլովով և թվով համաձայնում են թեք 

հոլովներով դրված հատկացյալին16: Նման կապակցություն հանդիպում է 

«Արհեստ համարողութեան  և Գանձ  երկերի  միայն գրաբարյան 

հատվածներում, ինչպես՝ յուսոյն մերոյն (ԱՀ, 145, Գ, 4)` ի տարբերություն 

«Պարզաբանութիւն  երկի, որտեղ դրանք հաճախադեպ են, օրինակ՝ 

հաւատացելոց իւրոց (Պ, 655), խրատիւք  ձերովք (Պ, 792) ևն: Գործածվում են 

նաև հատկացուցիչ-հատկացյալի՝ գրաբարյան բազմանդամ 

կապակցություններ, ինչպես՝ Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյ քոյ միածնի (Պ, 

471), աղօթք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (Պ, 656) ևն:  

Ինչպես նկատում ենք, հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցության 

գրաբարյան իրողություններ հիմնականում հանդիպում են 

«Պարզաբանութիւն» երկի շարահյուսական համակարգում` երկի լեզուն 

որոշակիորեն գրաբարին մոտեցնելով:  

Բացահայտիչ-բացահայտյալ կապակցություն17: Գրաբարում 

բացահայտիչը կարող էր դրվել բացահայտյալից թե՛ առաջ, թե՛ հետո, 

սակայն ավելի սովորական էր հետադաս գործածությունը18: Բացահայտչի 

տեսակները՝ բուն, մասնական և մասնավորող պարագայական, բնորոշ էին 

դեռևս գրաբարին: Բացահայտչի և բացահայտյալի միջև կանոնավորված 

կետադրություն գոյություն չուներ, այդ պատճառով դրանք որոշվում էին 

տրոհվող արտաբերությամբ19:    

                                                             

16 Տե՛ս Մ. Մինասեան, նշվ. աշխ., էջ 91, Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, 

Երևան, 1976, էջ 86: 
17 Բացահայտիչ-բացահայտյալ կապակցության օրինակները կբերենք բնագրային 

կետադրությամբ՝ երկերում բացահայտչի կետադրությունը ցույց տալու նպատակով:   
18 Տե՛ս Ստ. Մալխասեանց, նշվ. աշխ., էջ 90: 
19 Տե՛ս Էդ. Մկրտչյան, Գրաբարի դասընթաց, էջ 171:
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«Արհեստ    համարողութեան   երկի շարահյուսական համակարգում  

բացահայտիչ-բացահայտյալ  կապակցություններ հիմնականում չեն 

գործածվում: Մասնավորող պարագայական բացահայտիչներ ենք տեսնում 

հետևյալ օրինակներում՝ «….և մընացածն կու գրենք աջ կողմըն՝ թվերին 

դէմառդէմ….  (ԱՀ, 11),  «Աւարտեցաւ պիտանացու և շահաւէտ գրգուկս…. 
յամի ներմարմնութեան Տեառն 1675 Նոյեմբերի ամսոյ 21 ի Մարչիլեայ 
քաղաքի ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ հայոց կաթուղիկոսի և ի 
թագաւորութեան Լուտովիկոսի չորեքտասաներորդի  արքային 
Ֆրանցիզաց» (ԱՀ, 145), վերջին նախադասության մեջ գործածվել է նաև բուն 

բացահատիչ՝ «….ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ հայոց 
կաթուղիկոսի….» (ԱՀ, 145), «Լուտովիկոսի չորեքտասաներորդի  արքային  
Ֆրանցիզաց….» (ԱՀ, 145):  

Ի տարբերություն «Արհեստ համարողութեան  գրքի՝ 

«Պարզաբանութիւն -ում բացահայտիչ-բացահայտյալ կապակցությունները 

հաճախադեպ են: Բերենք բուն բացահայտչի օրինակներ, որոնք 

համեմատաբար ավելի քիչ են հանդիպում, ինչպես՝ «….զէրէ ես Յիսուս 
Քրիստոսս իմ հօր Աստուծո կամօքն և հաճութեամբն թագաւոր եղայ….» (Պ, 

17–18), «….քեզ թագաւորիդ մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի թշնամիք են….» (Պ, 

230), «Այսինքն, Յիսուս Քրիստոս Տէրն և Աստուածն երկնային զօրութեանց 
երեսն դէպ ի յերկիրս է դարձուցեր….» (Պ, 655) ևն: Շատ հաճախ է 

գործածվում մասնական բացահայտիչը, որը դեռևս գրաբարում 

ձևավորվում էր իբրև, որպէս նախադրություններով: Հարկ է նշել, որ այստեղ 

այն հիմնականում արտահայտվում  է իբրև կապի իբր տարբերակով, 

օրինակ՝ «Այսինքն, և կերողաց սիրտն, իբր հոգին յաւիտեանս յաւիտենից 
անմահ և կենդանի մնայ….» (Պ, 113), «….և նոցա բեռ տանօղ անասունքն, 

իբր եպիսկոպոսունքն և քահանայքն ամենևին չի պակասեցան  (Պ, 582)  ևն: 

Ոչ հաճախ հանդիպում է նաև իբրև կապը, օրինակ՝ «….իբրև զմարդ աղքատ 
և տնանկ եմ ես….» (Պ, 590), «….բայց դու իբրև հովիւ բարի.…» (Պ, 652) ևն: 

Մասնավորող պարագայական բացահայտիչ ժամանակակից գրական 

հայերենին բնորոշ ձևով  հիմնականում չի հանդիպում, քանի որ 

սաղմոսներ պարզաբանողը, ինչպես վերը նշվեց,  որևէ երևույթ 

մասնավորում է հիմնականում իբրև կապի իբր տարբերակի միջոցով, 

օրինակ՝ «….իւր սուրբ և երկնային լեռնէն, իբր յիւր աստուածային աթոռոյն 
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ինձ լսեց….» (Պ, 21), «….և լսեց Աստուած յանդնդոց դժոխոց, իբր ի խոր 
գերեզմանէն զիմ աղաչանքն և զիմ աղաղակն» (Պ, 656) ևն20:  

«Գանձ -ում մասնական բացահայտիչներ  չեն գործածվում: Ոչ 

հաճախ կիրառվում են բուն բացահայտիչներ, ինչպես՝ «….անթիւ անգին 

ապրանք՝ ջավահիր՝ ճոթ՝ ապրիշում…. և այլ  (Գ, 44), «Ֆրանկստան ունի 

զայսքան գլխաւոր Կղզիս. Ինգլթէռայ՝ Ըսկօտլանդ՝ Իռլանդ….  (Գ, 52) ևն, 

հազվադեպ՝ մասնավորող պարագայական՝ «Թուին Քրիստոսի 1699. 

Մարտի ամսոյն ըստ ֆրանկաց 21. ըստ մեզ` 11. և նիրհան 26….  (Գ, 44), 

«….ի կատար հասուցանել զայս փոքրիկ գրքուկս յԱմի Տեառն 1699, Ապրիլի 

30. և ի Հայոց թւին 1148, Արեգի 5….   (Գ, 79–80):  

Հարկ է նշել այն կարևոր իրողությունը, որ եթե  «Արհեստ 

համարողութեան  երկի շարահյուսական համակարգում հանդիպող 

բացահայտչի մեկ-երկու օրինակները կետադրված չեն,  

«Պարզաբանութիւն -ում մասնական և մասնավորող պարագայական 

բացահայտիչների դեպքում իբրև կապի իբր տարբերակից առաջ դրվում է 

ստորակետ, ապա «Գանձ -ում նախադասության այս անդամի 

կետադրությունը երբեմն արտահայտվում է բութով, երբեմն՝ միջակետով: 

Հետևաբար  բացահայտիչը և բացահայտյալն արդեն որոշվում են ոչ միայն 

առոգանությամբ, այլև կետադրությամբ: Սա մեր լեզվի զարգացման կարևոր 

երևույթներից մեկն է նաև կետադրության համակարգում:   

 Խնդիրներ: Սեռի խնդիրներ: Բերենք ներգործական սեռի բայերի 

պահանջով դրվող ուղիղ խնդրի օրինակներ վերոհիշյալ երկերից` 

«....բաժանօղ թիւն պիտինք բաժանելու թվի տակն դնել....»  (ԱՀ, 53), «….իւր 
գանձն, ինչն և ապրանքն շատացնէ և պահէ....» (Պ, 202), «....երբ մին փոքր 
թւով մին որիշ մեծ համարք բաժին բաժին կանենք....»  (Գ, 65) ևն:  

Քննվող երկերում կրավորական կառուցվածքի 

նախադասությունները հիմնականում երկանդամ կրավորական են, 

ներգործող խնդիրը բացակայում է, օրինակ՝ «Իսկ տասներորդն, որ զէրօ 

կասվի…. երբ որ այլ գրերին հետ կու գրվի, էնտոնց համարքն կաւելցնէ  

(ԱՀ, 2), «Այսինքն՝ մի՞թէ քո ըսքանչելիքդ խաւար տեղն կուճանաչվի կամ թէ 

քո արդարութիւնդ…. կիմացվի մի  (Պ, 466), «….ապրիշումն շահի ղտրով 

կու ծախվի….  (Գ, 39) ևն: Սակայն երբեմն հանդիպում են նաև ներգործող 

խնդիր ունեցող եռանդամ կրավորական կառույցներ, օրինակ՝ «Այսինքն՝ 

                                                             

20 Մասնավորող պարագայական բացահայտիչը գրաբարում որոշակի էր դարձնում 

հատկապես տեղի իմաստը: Տե՛ս Էդ. Մկրտչյան, Գրաբարի դասընթաց, Երևան, 2008, 

էջ 172: 
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մեղաւոր և չարագործ մարդիքն.... ի չար սովորութենէ և ի չար ընկերներէ 
խաբեցան....» (Պ, 301) ևն:   

Բնության խնդիրներ: Համեմատաբար լայն կիրառություն ունեն 

միջոցի, անջատման, վերաբերության անուղղակի խնդիրները, օրինակ` 

միջոցի` «Բայց էս խրատներս օրինակով լաւ կու պարզվի....» (ԱՀ, 55), 

անջատման` «....զիս քո ձեռացդ բաց մի՛ թողուր և ինձանից մի՛ 

հեռանար….  (Պ, 200), վերաբերության` «Յաղագս զանազան Չափոց և 
Թւոց» (Գ, 28) ևն: Ոչ հաճախադեպ է հանգման անուղղակի խնդիրը, 

օրինակ` «....և կանկանի Պօղոսին 750 մառչիլ շահ, Ղուկասին` 1250, 
Յոհաննիսին` 1500 և Մարտիրոսին` 2500» (ԱՀ, 118) ևն, նվազ կիրառություն 

ունեն սահմանափակման անուղղակի խնդիրը, ինչպես` «Այս չորս 

բաբաթէս ո՛չ աւելի և ո՛չ պակաս ռաղամի դուռն կայ….  (Գ, 66), 

բաղկացության` «….քանի՞ գազ մին շոր կու դառնայ էն չուխիցն....  (Գ, 72),  

մատուցման` «….Պօղոսին պարտք տվի 3425 դիան, Պետրոսին` 5243, 

Մարկոսին` 4352 դիան….   (Գ, 64), համեմատության` «Էստից աւելի էլ 

դուռն չկայ….  (Գ, 64) ևն: 

Պարագաներ: Առավել հաճախադեպ են տեղի և ձևի պարագաները` ի 

տարբերություն մյուսների, ինչպես` «....6000 մառչիլ շահ անեն մին 
քաղաքում....» (ԱՀ, 117), «....գռեհկօրէն ռաղամ անել ասի....» (Գ, 65) ևն: 

Բերենք օրինակներ նաև այլ պարագաներից, ինչպես` «….3 ամսումն 20 
աբասի քիրայ լինի....» (Գ, 68) (ժամանակի պարագա), «Այս սաղմոսումս կու 
խօսի մարգարէն մարդկային լեզուն զգուշացնելոյ համար.... (Պ, 200) 

(նպատակի պարագա), «….նոցա պատճառովն զիս…. տնազ և ծաղր 

արարիր  (Պ, 203) (պատճառի պարագա), «....չորս վերի 42 թվի մէջն ինն 
անգամ կու գտվի....» (ԱՀ, 59) (չափ ու քանակի պարագա), «....այն թիվն, որ 
երրորդ թվին հետ մին բաբաթ իքմին այ....» (Գ, 69) (միասնության պարագա) 

ևն:  

Այսպիսով, թեև քննվող երկերում շարունակում են հանդիպել 

գրաբարյան շարահյուսության տարրեր, սակայն դրանք մեր լեզվի 

զարգացման հետագա  ընթացքում  պիտի աստիճանաբար դուրս մղվեին, 

քանի որ 17-րդ դարում արդեն կայունանում էր աշխարհաբարի 

շարահյուսությունը՝ մի կողմ թողնելով հայերենի զարգացման նախորդ 

փուլերի լեզվական մի շարք առանձնահատկություններ: 

 
Թ.  Պողոսյան 

17-րդ դարի աշխարհաբար  տպագիր գրքերի  շարահյուսական համակարգի 

յուրահատկություններ 

Ամփոփում 
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Սույն հոդվածը նվիրված է 17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի 

շարահյուսական համակարգին: Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

գրաբարյան տարրերին զուգահեռ հանդիպում են աշխարհաբարի շարահյուսության 

նախատիպ որոշ հատկանիշներ և կառույցներ՝ վկայելով աշխարհաբարի 

շարահյուսության նորմավորման մասին, օրինակ՝ ենթական հիմնականում 

նախադաս է («Մին մարդ մի ունի այսչափ մառչիլ….»,  «….տերևն ամենևին չի պիտի 
թափվի….» ևն), որոշիչը և հատկացուցիչը՝ նույնպես (մեղաւոր մարդկանց չար 
գործոցն, փրկագործութեան պտուղն ևն), բացահայտիչ-բացահայտյալ 

կապակցությունը որոշվում է ոչ միայն առոգանությամբ, այլև կետադրությամբ, որը 

որոշակի կանոնավորում բերեց նաև կետադրության համակարգում: Այս և մի շարք 

այլ յուրահատկություններ վկայում են, որ վերոնշյալ երկերի շարահյուսական 

համակարգի հիմքում աշխարհաբարի շարահյուսության նախատիպն է, որը  

հետագայում պիտի առավել նորմավորվեր:  

 

Т. Погосян  

Особенности синтаксической системы печатных книг на ашхарабаре 

 (новоармянском языке) в XVII веке 

Резюме 

Данная статья посвящена системе синтаксиса в печатных книгах на 

ашхарабаре (новоармянском языке) в XVII веке. Исследование показывает, что 

параллельно с элементами грабара (староармянского) встречаются некоторые 

особенности и структуры синтаксиса ашхарабара, что свидетельствует о 

нормировании синтаксиса ашхарабара. Например, подлежащее обычно находится 

в препозиции («У некоего человека столько-то денег ...», «листья совершенно не 
опадают...» и т.д.), определение и несогласованное определение – тоже (злые 
поступки грешников, результат спасения и т. д.), определитель и определяемый 

выделяются не только произношением, но и пунктуацией, что также приводит к 

некоторому урегулированию пунктуации. Эти и другие особенности позволяют 

предположить, что основная синтаксическая система вышеупомянутых книг 

является прототипом синтаксиса ашхарабара, который в дальнейшем продолжал 

нормироваться. 

 
Tamara Poghosyan 

The Peculiarities of the Syntactic System of the 17th Century 

 Modern Armenian Printed Books 

Summary 

This article is dedicated to the syntactic system of the 17th century Modern 

Armenian printed books. The study shows that in parallel with the Old Armenian 

elements, some of the prototypical features and structures of the Modern Armenian syntax 

occur, testifying about the normalization of the Modern Armenian syntax, for example, the 

subject and  the attribute are mainly in the first position, the apposition and the appositive 

are determined not only by accent but also by punctuation, which also brought some 
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regulation to the punctuation system. These and a number of other peculiarities suggest 

that in the basis of the syntactic system of the above mentioned compositions lies the 

prototype of the Modern Armenian syntax, which later would have been more normalized. 
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ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԸ ՄԱՆԿԱԳԻՐ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. հեքիաթ, վանդակ, ծիածան, 

լույս, սունկ, կանաչ երկինք,ծաղկած այգի 

Ключевые слова и выражения։ сказка, каляска, радуга, свет, гриб, 

зельеное поле, синее небо, цветущий сад 

Key words and expressions։ fairy tale, cage, rainbow, light, mushroom, 

green field, blue sky, blown garden.  

 

Հոդվածում քննության են առնվում նորագույն շրջանի հայ 

գրականության տաղանդաշատ բանաստեղծներից մեկի` Արմեն 

Մարտիրոսյանի մանկական բանաստեղծությունների դաստիարակչական, 

ճանաչողական նշանակության, գեղարվեստական  յուրահատկությունների 

վերաբերյալ հարցերը։ 

Մասնավորապես նշվում է, որ բանաստեղծը անկեղծ զրուցում է իր 

մանուկ ընթերցողների հետ, լսում նրանց, նրանց պես հրճվում, 

ուրախանում, զարմանում, ինչը շատ կարևոր է մանկական գրականության 

համար: 

Արմեն Մարտիրոսյանը 1960-ականներին գրականություն եկած այն 

բանաստեղծներից է, որոնք միանգամից հայտնվեցին քննադատության և 

ընթերցողիների լայն շրջանի ուշադրության կենտրոնում։ Նրա առաջին 

բանաստեղծությունները տպագրվեցին <<Գարուն>> ամսագրում, որը մեծ 
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տեղ էր հատկացնում գրականության նախաշեմին կանգնած, որոշակի 

հույսեր ներշնչող երիտասարդ ստեղծագործություններին։ 

Սերնդի բանաստեղծներից  քչերը՝  Յու. Սահակյան, Էդ. 

Միլիտոնյան, փորձեցին գրել նաև մանուկների համար, Արմեն 

Մարտիրոսյանն այդ քչերից մեկն էր, և  պետք է արձանգրել, որ այդ 

բնագավառում նա կարողացավ ասել իր խոսքը, մանուկ ընթերցողների 

սեղանին դնել պատկերավորությամբ, մատչելիությամբ, ճանաչողական ու 

դաստիարակչական նշանակությամբ աչքի ընկնող բանաստեղծություններ, 

որոնցից շատերը տեղ են գտել դպրոցական դասագրքերում, 

ընթերցարաններում։ 

Արմեն Մարտիրոսյանի ընթերցողը նախադպրոցական և կրտսեր 

դպրոցական տարիքի երեխաներն են, որոնց համար գրելը բավական 

դժվար է այն առումով, որ անհրաժեշտ է նրանց պես ուրախանալ, 

զարմանալ: Անհրաժեշտ է  նաև  կարողանալ ոչ թե լավի ու վատի, չարի ու 

բարու վերաբերյալ նրանց խորհուրդներ տալ, այլ անկեղծ զրույցի բռնվել 

նրանց հետ, լսել նրանց: 

Սա նշանակում է, որ տաղանդավոր  գրող  լինելը անհրաժեշտ, բայց 

դեռևս ոչ բավարար պայման է մանկագրության բնագավառում: 

Տաղանդավոր լինելուց բացի, պիտի նաև մանկավարժ ու հոգեբան 

լինել, կարողանալ հաշվի առնել ընթերցողների տարիքային զարգացման 

յուրահատկությունները, ճշգրտել հետաքրքրությունների շրջանակները,  

իմացության աստիճանը: 

Այս առումով   պատահական չէ, որ մեր մեծ գրողներից շատերը 

նույնիսկ փորձ անգամ չարեցին գրել մանուկների համար, թափանցել 

նրանց ներաշխարհը: 

Պետք է նշել, որ մանկագրության բնագավառում ձեռք բերած 

հաջողությունների համար անչափ կարևոր է Արմեն Մարտիրոսյանի 

մանկավարժական կրթությունը: Մանկավարժական ինստիտուտում 

սովորելու տարիներին Արմեն Մարտիրոսյանը հնարավորություն է ունեցել 

շփվելու տարբեր  տարիքի երեխաների հետ, ճանաչել նրանց, նրանց հետ 

զրուցել ինչպես հավասարը հավասարի հետ: 

Մանկական բանաստեղծությունների ընդամենը երեք ժողովածուի 

հեղինակ է Արմեն Մարտիրոսյանը՝ <<Սկյուռիկ թագավորը>> (1976), 

<<Հեքիաթասաց սունկը>> (1988), <<Նկարիչ  արևը>> (2004), որոնք, սակայն, 

հիմք են տալիս նրա մանկական  բանաստեղծություններն արժևորել որպես 

համակարգ և անել տեսական եզրահանգումներ: 

Թեմատիկ առումով Արմեն Մարտիրոսյանի 

բանաստեղծությունները  համարյա չեն տարբերվում մյուս մանկագիրների 

ստեղծագործություններից (բնություն, հեքիաթների աշխարհ, թռչող գորգ, 
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հրեղեն ձի, հեքիաթասաց կենդանիներ ու բույսեր, իմաստուն պապիկ և 

այլն, բաըց ունեն մի շարք  յուրահատկություններ, որոնք ընդգծում են 

բանաստեղծի ինքնատիպությունը: 

Ժողովածուների մի շարք բանաստեղծություններում բանաստեղծը  

կարողանում է համադրել հումորն ու քնարականությունը, 

քնարականությունն ու էպիկականությունը, իրական ու երևակայականը:    

Երազում հայտնված ոսկե ձկնիկից երեխան խնդրում է իրեն 

հաշտեցնել տիկնիկի հետ (<<Ասի ձկնիկ խայտաբղետ, ինձ հաշտեցրու 

տիկնիկիս հետ. - դրանից էլ հեշտ բան, - ասաց). 

Երբ արթնացա, ոչ դես ոչ դեն 

Երգ էր ասում տիկնիկս արդեն, 

Հա երգում էր, երգում անվերջ, 

Երգը ոչ ծայր ուներ, ոչ վերջ, 

Ինքն էր խոսում, գնում - գալիս, 

Ինձ ժամանակ էլ չէր տալիս: 

Ասի՝ տիկնիկ, էլ մի խոսիր, 

Ասի՝ ձկնիկ, դու ինձ լսիր, 

Գործերդ թող, լսի նորից 

Փրկիր ինձ այս շատախոսից…1 

Բանաստեղծը երեխաների առջև բացում է բնության հրաշալիքները, 

բնութագրական գծերով ներկայացնում կենդանիներին, այլաբանական 

պատկերներով նրանց վերագրում մարդկային հատկանիշներ. 

<<Կետ արքան>> կարող է զանգահարել հեռախոսով. 

Հենց խոսում է ջուր է ցայտում 

Մեր տան կանչող հեռախոսից, 

Ախ՜, էլ ինչ տուն,չի տարբերվում 

Ալիք շնչող օվկիանոսից2: 

 

Նա իր մանուկ ընթերցողի հետ ճանապարհորդում է <<Հեքիաթների 

երկրում>>, որտեղ երեխաներ են ապրում ու խաղալիքներ: 

Հեքիաթասացները խաղալիքներն են՝ գայլը, որ պատմում է նապաստակի 

մասին, արջը՝ մեղուների ու մեղրի, ունկնդիրները երեխաներն են, որ 

դժկամությամբ փակում են հեքիաթի դռները և գնում են քնելու: Քնում են 

նաև խաղալիքները: 

                                                             

1 Մարտիրոսյան Ա.,  Հեքիաթասաց սունկը, Եր., <<Արևիկ>>, 1988, էջ 6; 
2 Նույն տեղում, էջ 29։ 
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Կենդանիներին  վերագրելով մարդկային հատկանիշներ՝ 

բանաստեղծը երեխաներին դաստիարակում է աշխատասիրությամբ, 

բարությամբ, հոգատարությամբ: Մրջյունն իրեն չի պատկերացնում առանց 

աշխատանքի ու տքնանքի. 

Ինքը փոքրիկ  մի մրջյուն, 

Բեռը մի սար ահագին 

Մեջքին այնպես է կպցնում, 

Ասես հագուստ է հագին։                                                                                                      

Արտաքին աշխարհում ամեն ինչ զարմանալի է երեխաների համար 

ու հրապուրչ, և  դա է երեխային կապում գրքի հետ: Բեռան տակ  կքված 

մրջյունը մերթ աջ է նայում, մերթ՝ ձախ: Ի՛նչ է փնտրում. գուցե  տուն  չունի, 

գուցե երեխան նրա համար մի բուն փորի բակում. 

Ինչ ես մրջյուն կորցրել 

Որ փնտրում ես շարունակ 

-Ոչինչ էլ չեմ  կորցրել 

Զուր ես մանկիկ, ինձ կանչում, 

Գիշեր լինի, թե ցերեկ 

Առանց բեռի բեռի ինչ մրջյուն։ 

Երեխան ամպին համեմատում է իր պապի  հետ, ով անչափ բարի է, 

հոգատար. 

Մեր տուն  արի, ամպ իմ  ծերուկ 

Իմ պապիկն էլ քեզ պես բարի՝  

ՈՒնի  ճերմակ հոնք ու մորուք, 

Մինչև հիմա ամպ էր թե ծեր՝ 

Աչքերը՝ խոր արցունքի ծով…. 

 

Ճանաչողական տեսանկյունից մի սքանչելի  բանաստեղծություն է 

<<Թութակն ու վանդակը>>։ Երեխան զարմանում է, որ թութակը տխրում է 

վանդակում. 

-Քեզ ինչ է պակասում,- 

Ասում եմ 

Ծլվլան թութակին վանդակի.- 

Կեր ,խմիր,,քեֆ արա ու երգիր, 

Վանդակի ճաղերն էլ քեզ համար 

Ինչ պակաս են ճյուղեր ու երկինք.. 

 

Թութակի ու երեխայի երկխոսության միջոցով բանաստեղծը   

վերջինիս առջև բացում է նրա համար դեռևս անհասկանալի դռներ.ուտել-
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խմելը չէ կարևոր թռչունների, կենդանիների, նաև մարդկանց  համար. 

կարևորն ազատությունն է, որին հասնելու  համար թևեր են պետք. 

- Ինձ կապույտ երկինքն է պակասում 

Եվ  մեկ էլ օրորը անտառի, 

Որ անվերջ կանչում են, թե՝ արի, 

Թե՝արի,իմ թութակ ու թառիր 

Անձրևի խոնարհված ճյուղերին: 

…..Բացում եմ վանդակը ,որ թռչի՝ 

Իր սիրած  երկինքը շնչելու, 

Բայց խեղճը, կարծեսթե, թութակ չի, 

Գնում է անկյունում ննջելու, 

Եվ տխուր նայում  աչքերիս, 

Եվ տխուր նայում է ու ասում, 

- Վանդակում ծնվել եմ, 

Վանդակում սնվել եմ, 

Երկինքում ինձ պահող 

Թռիչքի թևերն են պակասում3:  

 

Շատ հետաքրքիր են Արմեն Մարտիրոսյանի մանկական 

բանաստեղծությունների պատկերաստեղծման եղանակները: Նրա 

բանաստեղծությունները լուսավոր են, պայծառ, երեխաների համար 

գրավիչ՝ իրենց գունագեղությամբ, գունային տարբեր նրբագծերի 

համադրումներով: Ամեն ինչից լույս է ճառագում, նույնիսկ արևը  

հրաշագեղ ցուցահանդես է բացում. 

Ինչ որ արավ ,արևն արավ, 

Իր շողերով գույներ տարավ 

ՈՒ գույները մեկ-մեկ վառեց,  

Ծիածանի աչք նկարեց: 

Ինչ որ արավ, արևն արավ, 

Պապիկներից հոնքեր տարավ, 

Իրար վրա վրա հոնքեր շարեց  

Եվ երկնքում ամպ նկարեց: 

Հոնքեր առավ,ամպեր փռեց, 

Գույներ առավ, աչք նկարեց, 

ՈՒ տես, հիմա ինքն է լողում  

Իր նկարած կապույտ ծովում: 

                                                             

3 Նույն տեղում, էջ 8։ 
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Թեքվում է աջ ու նկարում, 

Թեքվում՝ է ձախ, գույներ շարում. 

Վրձին-շողով ամենատես 

Բացեց մի մեծ ցուցահանդես4: 

 

Արմեն Մարտիրոսյանն իր մանուկ ընթերցողներին տանում է մի 

զարմանահրաշ մոլորակ, որտեղ կողք կողքի հաշտ ու խաղաղ ապրում են 

բնության բոլոր  շնչավոր արարածները, ուր չկան կեղծիք, սուտ, 

խաբեություն; 

Բանաստեղծը մանկանում է, երեխաների հետ ուրախանում ու 

զարմանում է, ոչ թե խորհուրդներ է տալիս, այլ սրտաբաց զրուցում նրանց 

հետ: 

 

Մ. Գիլավյան 

Արմեն Մարտիրոսյանը մանկագիր 

Ամփոփում 

Հոդվածում քննության են առնվում նորագույն շրջանի հայ 

գրականության տաղանդաշատ բանաստեղծներից մեկի` Արմեն 

Մարտիրոսյանի մանկական բանաստեղծությունների դաստիարակչական, 

ճանաչողական նշանակության, գեղարվեստական  յուրահատկությունների 

վերաբերյալ հարցերը։  

Մասնավորապես նշվում է, որ բանաստեղծը անկեղծ զրուցում է իր 

մանուկ ընթերցողների հետ, լսում նրանց, նրանց պես հրճվում, 

ուրախանում, զարմանում, ինչը շատ կարևոր է մանկական գրականության 

համար: 

 

 М. Гилавян    

       

Армен Мартиросян как детский писатель 

Резюме 

  В статье исследуется детская поэзия современного армянского поэта 

Армена Мартиросяна. В творчестве поэта утверждаются системы моральных 

и нравственных ценностей. Он с удовольствием ведет разговор с маленьким 

читателем, слушает их, с ними радуется, удивляется, это является одним  из 

важнейших условий детской литературы.  

 

                                                             

4 Նույն տեղում, էջ 42։ 
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M. Gilavyan 

Armen Martirosyan as children’s writer 

Summary 

In the article there are studied educational, cognitive and fictional 

characteristics of poems for children by very talented writer Armen Martirosyan. 

Especially, it is mentioned that the writer. sincerely, talks to his readers, listens to 

them, feels happy with them, wonders, which is very important for children's 

literature. 
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ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Հովհ. Թումանյան, 

ժողովրդական բանահյուսություն, բանաստեղծություն, գրական մշակում, 

մանկական գրականություն, դաստիարակչական արժեք: 

Ключевые слова и выражения:  Ов. Туманян, фольклор, стихотворение, 

литературная обработка, детская литература, воспитательная ценность.  

Key words and expressions:  H. Toumanyan,, folklore, poetry, literary 

arrangement, children's literature, educational value. 

 

Գաղտնիք չէ, որ ժողովրդական բանահյուսությունը մշտապես եղել 

է Հ. Թումանյանի տարերքի և հետաքրքրությունների կարևոր ասպարեզ: 

Նա ոչ միայն բարձր է գնահատել հայ ժողովրդի բանարվեստը՝ համարելով 

այն ազգային մտածողության, հոգեկերտվածքի, աշխարհընկալման 

հաստատուն գործոն, հայ բանաստեղծության զորացման հիմնական 

աղբյուր, այլև բազմիցս օգտվել է հարազատ ժողովրդի հոգևոր անսպառ 

գանձարանից: Ամբողջապես համազգալով հարազատ ժողովրդի 

մտածողության ու հոգեբանության յուրաքանչյուր դրսևորում` Թումանյանը 
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խորությամբ է ընկալել բանարվեստի անտեսանելի գաղտնիքները, 

այնտեղից հանել «հայ ժողովրդի էությունը առավել լավ դրսևորող 

հուշարձանները և իր կախարդական գրչով նորից շունչ տալով դրանց»1ª 

վերադարձրել իսկական տիրոջը: Նա համոզված էր, որ մարդ որքան մոտ 

լինի երկրին ու ժողովրդին, որքան շատ խորանա ժողովրդական 

ստեղծագործության մեջ, այնքան նա մեծ ու համամարդկային կլինի։    

Բանահյուսության և Թումանյանի ստեղծագործական 

ժառանգության աղերսները բազմազան ու հարուստ են, ուստի 

պատահական չէ այն մեծ ու չմարող հետաքրքրությունը, որ ունեցել են 

թումանյանագետները այդ տիրույթում: Վերջիններիս ուսումնասիրության 

դաշտը՝ բազմաթեմատիկ ծավալայնությամբ, գրեթե հասել է ամբողջական 

ու սպառիչ բացահայտումների: Սակայն ավելորդ չի լինի մեկ անգամ ևս 

անդրադառնալ Թումանյանի մանկական այն խաղերին, 

բանաստեղծություններին, որոնք ստեղծվել են բանահյուսական հիմքի վրա: 

Մեր հոդվածի նպատակն է հնարավորինս (մեկ հոդվածի սահմանում) 

մատնանշել այդ ստեղծագործությունների աղբյուրները և համեմատական 

զուգահեռների միջոցով ցույց տալ  Թումանյանի գրական մշակումների 

արժեքը:  

Դեռ պատանության տարիներից բանաստեղծը հետաքրքրվել է 

ժողովրդական երգերով: «10-11 տարեկան ժամանակս,- գրում է նա,- 

ժողովրդի մեջ երգվող երգերին տներ էի ավելացնում և գրում զանազան 

ոտանավորներ...»2։ Սակայն ժողովրդական երգերի մշակումներ նա 

կատարում է մեծ մասամբ 1905-1911 թթ. «Լուսաբեր» դասագրքերի և 

«Հասկեր» մանկական հանդեսի համար՝ ընտրելով մանուկներին հարազատ 

թեմաներ։ Այդ բանաստեղծություններն ունեին ճանաչողական արժեք. 

փոքրիկ ընթերցողներին սովորեցնում էին սիրել հայրենիքը, մարդուն ու 

բնությունը, զարգացնում էին ազնվություն ու բարոյական բարձր 

հատկանիշներ, տոգորում էին ժողովրդի պայծառ ու իմաստալից 

ձգտումներով, ընկալելի դարձնում ժողովրդական հյութեղ խոսքի հմայքը։ 

Ժողովրդական երգերի գրական մշակումներ են Թումանյանի «Գութանի 

երգը», «Կալի երգը», «Ճնճղուկներ», «Փոքրիկ երկրագործը», «Սոխակի 

վիշտը», «Մանուկն ու ջուրը», «Արագիլ», «Կռունկներ», «Կաքավի ողբը», 

«Կաքավի գովքը», «Հուռին», «Ուլունք», «Աղվեսը», «Խնոցի», «Դժար տարի», 

                                                             

1 Ա. Ղանալանյան, Հայ գրականությունը և բանահյուսությունը, Երևան, 

§Սովետական գրող¦, 1986, էջ 198: 
2 Հ. Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 4-րդ, Երևան, 1969, էջ 87։ 
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«Արտուտիկ» և այլն։ Ուշագրավ է, օրինակ, «Կռունկներ» քառատող խաղի 

թումանյանական մշակումը:  

Գըռա՜ն- գըռա՜ն, գըռգռա՜ն, 

 Գռունգները հա՜ թըռան․  

Գռունգների թևի դագ՝   

Եգավ ամառը մեր դըռան։ 

/Նոր Նախիջևան/ 

Կը՜ռ, կը՜ռ, կը՜ռկըռան,  

Կռունկները հա՜ թռան,  

Կռունկների թևի տակ  

Եկավ գարուն մեր դռան3։ 

/Մշ.՝ Հ. Թումանյանի/ 

Այս և այլ բանաստեղծություններում հեղինակը, պահելով 

ժողովրդական երգի ընդհանուր ոգին, ներքին փոփոխություններ է մտցրել 

նրանց մեջ, մաքուր և կանոնավոր գրական հայերենը ներդաշնակորեն 

միահյուսել ժողովրդական բառերին, գեղարվեստական պատկերներին, որ 

հարազատ են երեխայի լեզվամտածողությանը և բավարարում են նրա 

հետաքրքրությունները։ Գրական մշակման ենթարկելով ժողովրդական այս 

կամ այն երգը՝ բանաստեղծը հիմնականում հարազատ է մնում 

սկզբնաղբյուրի բովանդակությանը՝ կատարելով ստեղծագործական և 

խմբագրական որոշ աշխատանքներ։ Օրինակ՝ «Քաջ կիվիվը» 

բանաստեղծության նյութը նա վերցրել է Գ. Սրվանձտյանի «Համով-հոտով» 

գրքից, բայց այնտեղ երգն ունի 28 տուն, իսկ Թումանյանը վերցրել է միայն 

4-ը՝ I-ը, III-ը, XI-ը, XXIII-ը։ Առհասարակ Թումանյանը երեխաների համար 

ստեղծագործելիս կամ մշակելիս ու փոխադրելիս մշտապես հաշվի է 

առնում երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները, 

ընկալունակությունն ու հետաքրքրությունների շրջանակը: Այս 

հանգամանքը հանգեցնում է նրան, որ հաճախ բանահյուսական 

սկզբնաղբյուրում առկա որոշ հատվածներ մշակված տարբերակում 

բացակայում են: Թումանյանի այսպիսի աշխատելաոճը երբեմն 

քննադատության տեղիք է տվել հատկապես «Սասունցի Դավիթը» պոեմի 

վերաբերմամբ: Ի պատասխան՝ Թումանյանը տարբեր առիթներով նկատել 

է, որ «շնորհքը հենց էդ պատմելու մեջն է, որ իմանան՝ ինչը փոխեն, ինչը 

դուրս գցեն, ինչը պահեն, ինչ լեզվով, ինչ ոճով և ինչպես պատմեն, որ և՛ 

գեղեցիկ դուրս գա, և՛ ժողովրդականի համն ու հոտը չկորցնի»4: Հենց այս՝ 

միայն իրեն հատուկ թումանյանական սկզբունքով էլ բանաստեղծը 

ժողովրդական բանարվեստից ընտրում է հիմնական հասցեատիրոջ՝ 

երեխայի լեզվամտածողությանն ու ըմբռնողությանը հարիր հատվածներ և 

գրում գործեր, որոնք մինչ օրս ընդունված և սիրված են ժողովրդի մեջ: 

                                                             

3 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու՝ 10  հատորով, հտ. 1, Երևան, 1988, 

էջ  226։ 
4 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1994, էջ 161: 
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Ժողովրդական բանահյուսությունից սերող իր գործերում ժողովրդի 

կենդանի խոսակցական լեզուն վերածելով գրականի՝ Թումանյանը 

միաժամանակ պահպանել է ժողովրդական լեզվի համն ու հոտը, նրա 

արտահայտչական լավագույն հատկությունները, պատկերավորությունը, 

գունագեղությունը։ Օրինակ՝    

Արտուտի՛կ,  

Նախշուն տոտիկ, 

Իջնեն կալեր  

Գողտիկ-մողտիկ,   

Ընտրեն քարեր, 

 Ուտեն կուտիկ,  

Կը ծըլվըլան  

Կըլթիկ, կըլթիկ5։ 

 

 Ժողովրդական բանահյուսության լավագույն նմուշները մշակելիս 

նա մեծ զգուշություն է հանդես բերել նյութի ոգուն ու բովանդակությանը 

հավատարիմ մնալու հարցում, որպեսզի նպաստի երեխայի 

գեղագիտական, բարոյական դաստիարակությանը, ճաշակի զարգացմանը։ 

Հավատարիմ իր սկզբունքին՝ մեծ բանաստեղծը վարպետորեն թափանցում 

է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության խորքերը, հավաքում, 

ստեղծագործական մշակման է ենթարկում ու հարազատ ժողովրդին 

վերադարձնում ժողովրդական բանահյուսության հոգևոր գանձերը՝ երգերը, 

լեգենդները, զրույցները, հեքիաթները, առակները, որոնք հայ 

գրականության կատարյալ, ոչ մեկի կողմից չգերազանցված 

գլուխգործոցներ են և հսկայական դեր են կատարել 20-ական 

թվականներին «մանկական գրականության սովը» վերացնելու համար: 

Դրանք մինչ օրս էլ նպաստում են մատաղ սերնդի կրթության ու ազգային 

արժեքների յուրացման գործին։ Այսպես՝ մարդ-բնություն-կենդանական 

աշխարհ անքակտելի կապի սքանչելի օրինակ է «Լուսաբացին» 

բանաստեղծությունը, որը Թումանյանը գրել է` հավանաբար բանավոր 

աղբյուրից օգտվելով։ 

   -Ծուղրուղո՜ւ․․․ 

Աքլորը զիլ կանչեց թառին․ 

-Ճիկ-ճիկ, ճիկ-Ճիկ, 

Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին։ 

Ծուղրուղո՜ւ․․․6 

Բանահյուսական մշակման ենթարկված այս և ժողովրդական այլ 

խաղերգեր ոչ միայն ունեն ճանաչողական արժեք, այլև աստիճանաբար 

ձևավորում են այն հատկանիշներն ու կարողությունները, որոնք 

                                                             

5 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1, էջ 237։ 
6 Նույն տեղում, էջ  221։ 
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անհրաժեշտ են երեխայի՝ իբրև մարդ անհատի ձևավորման համար։ 

«Ժողովրդական բանահյուսության գրական մշակման գործում Թումանյանն 

ունեցել է սկզբունքներ։ Նա այն կարծիքին է եղել, որ բանահյուսության 

երկերն այնպես պետք է օգտագործվեն, որ թե՛ բովանդակությամբ և թե՛ 

արվեստով ավելի ազնվանան, դրվեն առավել բարձր աստիճանի»7։ 

Ահա միջնադարյան մի խաղերգ՝ «Տաղ ջրի վրա է ասացեալ», որի 

առաջին մշակողը եղել է 17-րդ դարի բանաստեղծ Երեմիա Քյոմուրճյանը։ 

Այստեղ տեսնում ենք սիրո և պանդխտության մոտիվներ՝ երկխոսություն 

կա՛մ ջրիկի և «սիրո տեր» երիտասարդի, կա՛մ ջրիկի և պանդուխտի 

սիրակարոտ նորահարսի միջև։ Այս երգը՝ որպես գյուղացի մանկան ու ջրի 

երկխոսություն, Հ․ Թումանյանը մշակել է  «Մանուկն ու ջուրը» վերնագրով՝ 

պահպանելով բանահյուսական ոգուն խիստ հարազատ նրբերանգներ: Նա 

բնագրի 32 տողից ընտրել է առաջին 18-ը, միջնադարյան երգում 

երիտասարդ իմաստով գործածված «մանուկ» բառին տվել է ժամանակակից 

իմաստ, ժողովրդական երգի միջին հայերենը վերածել գրական լեզվի, 

փոխել մեկ տող, մի քանի բառ, դուրս թողել հաճախ կրկնվող «հա՜յ» 

ձայնարկությունը՝ դրանով ամբողջովին վերափոխելով բանաստեղծության 

գաղափարական բովանդակությունը։ Ստեղծագործության նպատակն 

այստեղ «ամպոտ սարերի», առվի ափերին փռված «շուշան ու վարդի», 

կանաչ ու դալար այգիների և, վերջապես, երկրագործի աշխատանքի 

փառաբանումն է։ Այս խաղերգը երեխայի մեջ արթնացնում է սեր բնության, 

աշխատանքի նկատմամբ, նրան դաստիարակում գեղեցիկն ընկալելու 

ունակությամբ։ Ուշագրավ է՝ Թումանյանը գրական մշակում կատարելիս 

հրաժարվել է վերջին հատվածներից. դրանք գաղափարական այլ 

միտվածություն ունեն և բոլորովին էլ ուղղված չեն մանուկ ընթերցողին 

(ժողովրդական երգի վերջին քառատողը ամբողջովին այլ բան է ասում.  «Ես 

ի յայն աղբիւր երթամ, Որ գայ քո եարն ու ջուր խըմէ․Դէմ գամ ըզդունչըն 

պագնեմ, Ապա սիրովըն յագենամ»):    

 

 
Տաղ ջրի վրայ է ասացեալ 

    

Այդ վայրի լեռնետ ի վայր   

Ջուրն ի շինուտ մէջն անցանի․հա՜յ․ 

Թուխ մանուկ մի դուրս ելեր,  

Ձեռքն ու զերեսն է լուացեր․  

Լուացեր, հա՜յ լուացեր,   

Մանուկն ու ջուրը 

 

Ամպոտ սարեն ուրախ ձենով 

Ջուր է գալիս, անցնում շենով։ 

Մի թուխ մանուկ դուրս է վազել 

Ձեռքն ու երես պաղ լըվացել, 

Լըվացել է ձեռքն ու երես 

                                                             

7 Ա. Ղանալանյան, Հայ գրականությունը և բանահյուսությունը, Երևան, 1986, էջ  182։ 
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Դարձեր ի ջուրն հարցմունք եղեր․հա՜յ. 

Ջո՛ւր, դու ի յո՞ր լեռնէ  կուգաս, 

Իմ պաղի՛կ ջրիկ  ու անուշիկ․ հա՜յ։ 

Ես ի յայն լեռնէն կուգամ,   

Որ հին ու նոր ձիւնն ի վերայ․ հա՜յ8... 

 /Ջուղա/ 

Ու դարձել է, խոսել էսպես․ 

-Դու ո՞ր սարեն կուգաս, ջըրի՛կ, 

Իմ պա՛ղ ջըրիկ ու անուշի՛կ։ 

-Ես էն սարեն կուգամ մըթին, 

Որ հին ու նոր  ձյունն է գլխին9... 

/Մշ․՝ Հ․Թումանյանի/ 

  

Թումանյանի ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել են 

բնության երգերը, որոնց մեջ նա տեսել է հայրենի բնաշխարհն ու այդ 

բնաշխարհում ապրող մարդուն՝ իր առօրյա հոգսերով ու նաև 

լավատեսությամբ։ Նրա գրչի տակ կենդանանում է զարմանահրաշ 

բազմազանությամբ առլեցուն բնությունը, որի գրկում արարող հայ մարդը 

կազմում է այդ նույն հարազատ բնաշխարհի անտրոհելի մասնիկը, ձուլվում 

նրան ու երգում թե՛ աշխատանքի, թե՛ հանգստի ժամերին։ «Այդ գեղջուկն իր 

հալալ աշխատանքով բարիք է ստեղծում, կյանքի դժվարությունները, որոնք 

հավաքական ձևով ներկայանում են որպես չարիք, հաղթահարում է իր 

արդար աշխատանքով»10,- նկատում է Ա. Դոլուխանյանը: 

Բնությանը, կենդանիներին նվիրված խաղերգերի մեջ 

առանձնանում է «Կաքավի գովքը» բանաստեղծությունը, որի ակունքը ևս 

ժողովրդական է։ Այն «Վանեցոց երգ կաքավու» վերնագրով տպագրվել է 

1850 թ. Վենետիկի Մխիթարյանների «Բազմավէպ» հանդեսի հմ. 16-ում (էջ 

230) և 1860 թ. Մ. Միանսարյանի «Քնար հայկականում»։ Ժողովրդական 

երգի 6 քառատողից Թումանյանն ընտրել է 4-ը՝ 1-ինը, 3-րդը, 4-րդը և 5-րդը: 

Վանի բարբառը վերափոխել է գրական-ժողովրդական լեզվի, 

փոփոխության ենթարկել մի շարք տողեր ու բառեր։ Առաջին անգամ  

տպագրվել է «Հասկերում» 1907թ «Կաքավի երգը» վերնագրով, այնուհետև՝ 

«Կաքավի գովքը» վերնագրով: Անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ 

Թումանյանը, պահպանելով ժողովրդական շունչն ու 

հոգեհարազատությունը, այնուամենայնիվ վերակերտում է բնության 

արթնացումի սքանչելի մի պատկեր, որին ձուլված է սիրունիկ կաքավիկի 

կերպարը: Կրկնելով բնագրի արտաքուստ պարզ հանգավորումը՝ 

բանաստեղծը հյուսում է մեղեդայնությամբ հարուստ մի նոր երգ:  

                                                             

8 Ա. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, Ե., 1956, էջ 

153։ 
9 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1, էջ  257։ 
10 Ա. Դոլուխանյան, Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, «Զանգակ-97», 

2008, էջ 127:  
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Սակայն ժողովուրդը բնությունը չի անջատում մարդուց, որովհետև 

մարդն է գեղեցկացնում բնությունը։ Կյանքն ու բնությունը փառաբանող 

հյուսվածք է «Ուլունք» բանաստեղծությունը, որի ակունքը նույնպես 

ժողովրդական է11։ Որքան էլ հիանում է բնության գեղեցկությամբ, հայ 

մարդը չի մոռանում կյանքի ծանր պայմանները և իր հյուսած երգերում 

թռչունների կամ կենդանիների միջոցով բարձրաձայնում է իր անլուր 

տառապանքի մասին, դժգոհում ծանր ճակատագրից («Արագիլ», «Կաքավի 

ողբը», «Արորն ասաց տատրակ հավքուն» և այլն)։ 

Ահա միջնադարյան հայ ժողովրդական երգերից մեկի 

օգտագործմամբ գրված «Արագիլ» խորագրով մանկական գեղեցիկ 

ոտանավորը, որն աշխատավոր մարդու՝ գարնան գալստյան հետ կապված 

լավատեսության և ուրախության արտահայտություն է։ Սկզբնաղբյուրը 

«Երգ արագլի» վերնագրով ժողովրդական երգն է, որն առաջին անգամ 

տպագրվել է 1858թ.  «Բազմավէպ» հանդեսի հմ. 10-ում (էջ 305)։ Այս երգը մի 

սրտառուչ ձոն է՝ հասցեագրված հայկական բնաշխարհի ամենասիրված 

թռչունին՝ իբրև գարնան ավետաբերի։ 

Թումանյանը, գրական մշակման ենթարկելով երգը, ժողովրդական 

երգի 7 քառատողերից ընտրել և հարազատորեն վերարտադրել է նրա 1-ին 

և 4-րդ քառատողերում արտահայտված հիմնական թեման. արագիլի 

գալստյամբ վերածնվում, իսկ հեռանալով մեռնում է կենդանի բնությունը։ 

Բանաստեղծն սկզբնաղբյուրի մի քանի քառատողեր փոխարինել է մի նոր 

քառատողով, որով արագիլին խնդրում է մշտապես կայանել  իրենց մոտ 

(«Բունըդ շինի՛ր դու մեր ծառին, Մեզ մոտ մնա ամբողջ տարին»)։ 

Սկզբնաղբյուրի միջին հայերենի և Վասպուրականի բարբառի խառնուրդ 

լեզուն վերածել է մաքուր ու պարզ գրական լեզվի։ 

  

Երգ  արագլի 

Արագի՛լ, բարով եկիր,  

Դուն, արագի՛լ բարով եկիր, 

Ըմե գարնան նըշան բերիր,  

Դու մեր սըրտիկ զըւարթ արիր12։ 

 

Արագիլ  

Արագի՛լ, բարո՛վ եկար, 

Հա՜յ, արագի՛լ, բարո՛վ եկար, 

Դու մեզ գարնան նշան բերիր,  

Մեր սրտերը ուրախ արիր13։ 

                                                             

11 Տպագրվել է Տ. Վարդանյանցի «Ժողովրդական անգիր բանաստեղծություններ» 

ժողովածուում։ Թումանյանն առաջին անգամ այն տպագրել է 1907 թ։ 
 
12 «Բազմավեպ», 1850, Մ. Միանսարյան, «Քնար հայկական», 1860։   
13 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1, էջ 227։ 
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Համանման թեմայով է գրված նաև «Կաքավի  ողբը» միջնադարյան 

երգը, որը նույն վերնագրով մշակել է Թումանյանը։ Ակունքը ժողովրդական 

երկու տարբեր  երգեր են. առաջինը տպագրվել է Մ. Միանսարյանի «Քնար 

հայկական» ժողովածուում, երկրորդը՝ 1884 թ. «Մասիս» շաբաթաթերթի հմ. 

3730-ում (Կ.Պոլիս, էջ 15)։ Թումանյանը միացրել է երկու երգերը, կրճատել, 

վերադասավորել մի շարք տողեր, փոխել բառեր, առաջին երգի 

միջնադարյան հայերենը և երկրորդի բարբառը վերածել գրական-

ժողովրդական հայերենի, իր կողմից ավելացրել Բ և Դ հատվածները՝ 

ստեղծելով բոլորովին նոր բանաստեղծություն։ Մայր կաքավը ողբում է 

սիրասուն ձագի կորուստն ու այլևս չի գտնում իր տեղը:  

     Դ 

Վա՜յ  կաքավիկ, 

Սև՛ կաքավիկ, 

Չալիկ-մալիկ, 

Սիրո՛ւն հավիկ։ 

 

Վա՜յ քո ճուտին, 

Էն խորոտին, 

Վա՜յ սըգավոր 

Իր մոր սրտին։ 

 

Էլ չես կարդում 

Հանդ ու արտում, 

Մեր սարերից 

Կերթաս տըրտում։ 

 

Վա՜յ  կաքավիկ, 

Սև՛ կաքավիկ, 

Վա՜յ իմ կորած 

Սիրո՛ւն հավիկ14։ 

 «Սոխակի վիշտը» բանաստեղծությունը ևս ժողովրդական հենք 

ունի։ Տպագրվել է Կոմիտասի և Մ. Աբեղյանի «Հազար ու մի խաղ» 

ժողովածուում։ Թումանյանը պահել է ժողովրդական երգի լեզվաոճական 

տարրերը, կրճատել որոշ տողեր, ավելացրել նորերը, փոխել տողերի 

դասավորությունը, «Բլբուլին» և «Արորն ասաց տատրակ հավքուն» 

վերնագրերը փոխել «Սոխակի վիշտը»՝ ընթերցողի սեղանին դնելով 

                                                             

14 Նույն տեղում, էջ 254։ 
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ամբողջապես նոր բանաստեղծություն։ Այստեղ էլ գերիշխում է 

լավատեսությունը. Թումանյանը լիովին համազգում է հարազատ ժողովրդի 

ապրումները և հավատացած է, որ մարդկային կյանքի շրջապտույտը 

բնության հավերժական ընթացքի մեջ ունի բնականոն զարգացում. ինչպես 

ձմռանը հաջորդում է տաք գարունը, այնպես էլ ծանր ու դառը կյանքին վաղ 

թե ուշ հաջորդելու է բարին ու լուսավորը։  

Ժողովրդական երգերից առնված բանաստեղծություններում 

Թումանյանն անդրադարձել է նաև բնությանը ներդաշնակ գոյակցող 

աշխատավորին։ «Փոքրիկ  երկրագործը», «Ճախարակը», «Գութանը», «Դժար 

տարի», «Խնոցին», «Կալի երգը» և այլ գործերում հնչում են գյուղաշխարհի 

մարդու տրտունջն ու բողոքը շահագործման ու անարդարության վրա 

հիմնված իրականությունից։ «Փոքրիկ երկրագործը» ժողովրդական երգն 

ունի 54 տող, որոնցից Թումանյանն ընտրել է առաջին 9 տողերը։ Հեղինակը, 

դարձյալ հարազատ մնալով ժողովրդական ոգուն, ստեղծագործության մեջ 

փառաբանում է երկրագործի աշխատանքը՝ որպես  բոլոր բարիքների 

աղբյուր, գովերգում եռանդուն ու ջանասեր փոքրիկին։ «Մանկական այս 

խաղերգը,- գրում է Ա. Դոլուխանյանը,- իր լուսավոր տրամադրությամբ սեր 

է արթնացնում դեպի աշխատանքն ու աշխատավոր մարդը»15: 

Բանաստեղծը ձգտում է երեխաների մեջ արմատավորել 

աշխատասիրություն՝ իբրև մարդու բնավորության լավագույն 

հատկություններից մեկը։ 

 «Գութանը» բանաստեղծությունը գրելիս Թումանյանն օգտվել է  Ե. 

Լալայանի «Ջավախքի բուրմունք»  և Աղեք. Մխիթարյանցի «Տաղեր ու 

խաղեր» ժողովածուներում զետեղված հորովելներից։ Առաջին անգամ 

տպագրվել է 1907թ։ Ժողովրդական բառ ու բանի առատ կիրառմամբ 

Թումանյանը կերտում է հայ գյուղացիության սոցիալ-տնտեսական վիճակի, 

դասակարգային փոխհարաբերությունների գեղարվեստական պատկերը։ 

«Դժար տարի» բանաստեղծությունը տպագրվել է «Էմինյան ազգագրական 

հանդեսում» 1906 թ։ Ժողովրդական հորովելը 75 տող է, որոնցից 

Թումանյանն ընտրել է մի մասը, փոխել բարբառային լեզուն, ավելացրել 

տողեր, հղկել ու ստեղծել բոլորովին նոր բանաստեղծություն։ 

  Վարի՛, գութա՛ն ջան, վարի՛, 

Շատ է   դըժար էս տարի. 

Պապին տարան քյոխվի դուռ, 

Հարկ են ուզում –տո՛ւր հա, տո՛ւր...16 

                                                             

15 Ա. Դոլուխանյան, Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, էջ 171: 
16 Նույն տեղում, էջ 239։ 
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 «Կալի երգը» բանաստեղծությունը գրելիս Թումանյանը 

հավանաբար օգտվել է բանավոր աղբյուրներից։ «Խնոցի» 

բանաստեղծությունը տպագրվել է Ե. Լալայանի «Ազգագրական 

հանդեսում» 1904թ.։ Ժողովրդական երգի 10 տողերից Թումանյանն ընտրել է 

4-ը /5-8 տողերը/, մշակել, բանահավաքի «Խնոցու երգը» վերնագիրը 

դարձրել «Խնոցի»։ Առաջին անգամ տպագրվել է 1907 թ.։ 

 

 
Խնոցի, հարոցի,  

Կարագը՝ քեզ, թանը՝ մեզ, 

Հարի, հարի, խնոցի,  

Ունկդ բարակ, խնոցի,  

Մեջդ բարի, խնոցի,  

Մեջդ կարագ, խնոցի17։  

/Ժող./ 

Հարի՛, հարի, խնոցի՛,  

Մեջդ ա բարի, խնոցի՛․ 

Ունգդ բարակ, խնոցի՛․  

Մեջդ կարագ, խնոցի՛։  

Իմ խնոցըմը եղ չի կա,  

Փեսես եկավ, տեղ չի կա18։ 

/Ժող․/  

 

Հարի՛, հարի՛, խնոցի՛,  

Մեջդ բարի, խնոցի՛, 

Ունկըդ բարակ, խնոցի՛,  

Մեջդ կարագ, խնոցի՛19։  

 /Մշ․ Հ․ Թումանյանի/ 

Ժողովրդական և գուսանական երգերի հետ ընդգծված աղերսներ 

ունի նաև Թումանյանի հայտնի «Ճախարակը», որտեղ գեղջկուհին, դիմելով 

աշխատանքի սրտակից գործիքին՝ իր տառապանքների անխոս վկային, 

բարձրաձայնում է իր ծանր խոհերի ու ապրումների մասին։ Թումանյանը 

ժողովրդական երգի 40 տողից ընտրել է 14-ը, փոփոխության ենթարկել 

լեզուն և «Ճախարակի երգ» վերնագիրը՝ ստեղծելով բոլորովին նոր 

բանաստեղծություն՝ «Ճախարակ» վերնագրով։ 

Թումանյանի բանահյուսական մշակումների մի մասն էլ հագեցած է  

ազնվացնող ու թարմացնող հումորով, զվարթ կատակներով, որոնք անկեղծ 

անմիջականությամբ հաղորդվում են ընթերցողին: Դրանցից են՝ «Ծույլ 

աղջիկը», «Ճնճղուկներ», «Հուռին», «Աղվեսը», «Փիսոն» և նման այլ 

բանաստեղծություններ։ Այստեղ քննադատվում են կենցաղային ու 

մարդկային բազմաթիվ թերություններ՝ ծուլություն, անշնորհքություն, 

անհոգություն, վախկոտություն, պարծենկոտություն և այլն։ Սրանք, 

սակայն, ունեն նաև դաստիարակչական նշանակություն այն իմաստով, որ 

կոչված են վերացնելու նկատված թերությունները, դաստիարակելու 

արատը կրողներին՝ դիմացինին կատարյալ տեսնելու  ցանկությամբ։ 

Օրինակ՝ 

        Բանն ի՞նչ կանեմ, կեղտոտ է, 

                                                             

17 Ե. Լալայան, «Ազգագրական հանդես», գիրք 2, 1904։ 
18 Նույն տեղում։ 
19 Նույն տեղում, էջ 232։ 
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Բամբակը կորիզոտ է, 

Մետաքս պիտի, որ մանեմ, 

Մաստակ պիտի, որ ծամեմ, 

Կտերը տիտիկ անեմ, 

Անցնողին մտիկ անեմ․ 

   Ուտե՜մ, խմե՜մ, 

   Մթնի, քնեմ20։ 

 «Հուռին» ոտանավորը բանաստեղծը նույնպես մշակել է ժողովրդական 

բանահյուսությունից՝ հիմնականում հարազատ մնալով ժողովրդական 

երգին։ Առաջին անգամ այն լույս է տեսել 1907 թ.՝ «Ծիտը» վերնագրով։ 

Հուռին գնաց բանջարի, 

Բանջար չեղավ, խոտ եղավ, 

Խոտի տակին ծիտ եղավ, 

Ծլվլալեն դուրս թռավ։ 

Ծիտը թռավ գերանին, 

Կանաչ խոտը բերանին21։  

 «Ճնճղուկներ»  բանաստեղծության ակունքը ևս ժողովրդական է։ 

Տպագրվել է Գ. Սրվանձտյանի «Մանանայում», մեկ այլ տարբերակ՝ 

Կոմիտասի և Մ. Աբեղյանի «Հազար ու մի խաղ» ժողովածուում։ Գրության 

թվականն ստույգ հայտնի չէ։ Թումանյանը մշակել է երգը՝ քիչ 

փոփոխություններով. փոփոխել է լեզուն, դարձրել գրական-ժողովրդական։ 

Կատակերգեր են նաև կենդանիներին նվիրված որոշ խաղերգեր: 

Կատվի մասին խաղերգը, որի ակունքը ժողովրդական է, առաջին անգամ 

տպագրվել է 1907թ. Տ. Վարդանյանցի «Ժողովրդական անգիր 

բանաստեղծություններ» ժողովածուի մեջ՝ «Կատուն» վերնագրով։ Այնտեղ 

նկարագրվում է կատվի արտաքին տեսքը, նրա վարքագիծը, հեշտությամբ 

մի վայրից մյուսը գնալը։ Թումանյանը մշակել է խաղերգը՝ փոխելով 

վերնագիրը երեխաներին ավելի հարազատ բառով՝ «Փիսոն», և ամբողջ 

երկրորդ քառատողը։ 

Կատուն  

Փիսոն  փիսոն մլավան,  

Թավրիզ թողեց, գնաց Վան,  

Լեզուն թաթղան, էրկար պոչ,  

Ինչ որ ուզեց, ըսին՝  ո՛չ։  

Էլավ ոտքի փախչելու,  

Փիսոն  

Փիսոն  փիսոն մլավան,  

Թավրիզ թողեց, փախավ Վան, 

Լեզուն թաթխան, երկար պոչ,  

Ինչ որ ուզեց, ասին՝  ո՛չ։  

Փիսոն գնաց գոգեգող,  

                                                             

20 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1, էջ 225։  
21 Նույն տեղում, էջ 229։ 
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Գնաց խավիծ ուտելու,  

Շերեփը զարկին գանգին,  

Գդալը զարկին ճակտին22։ 

  /ժող./  

Փորը դատարկ, սիրտը` դող,  

Դունչը մեկնեց կովկիթին,  

Շերեփն իջավ ճակատին23: 

/Մշ. Հ. Թումանյանի/ 

 Շատ գեղեցիկ հյուսվածք է աղվեսին նվիրված խաղերգը։ Աղվեսը 

խորամանկ է,  դեղին մուշտակը հագին՝ պտույտ է գալիս գյուղի շուրջը։ 

Մանուկներին սիրելի այս գեղեցիկ բանաստեղծության համար հիմք է 

դարձել միջնադարյան ժողովրդական մի երգ՝ «Ի վերայ աղուէսին» /Թիֆլիս, 

1892/։ Թումանյանը վերափոխել է ոչ միայն բնագրի լեզուն, այլև բազմաթիվ 

տողեր ու բառեր: «Աղվեսը» վերնագրով առաջին անգամ տպագրվել է 

«Հասկեր» մանկական հանդեսում 1906թ.՝«Միջնադարյան ժողովրդականից» 

ենթավերնագրով։ 

Հանճարեղ մանկագրի բազմաթիվ բանաստեղծություններն ու արձակ 

գործերը, այս էլ քանի՜ տարի է՝ սեր են ներշնչում մանուկներին դեպի ազնիվն 

ու բարին և ատելություն դեպի անմարդկայինն ու չարը։ Ընդամենը չորս 

տողով նա երեխաներին ներշնչում է ամենից բարդ ու կարևոր մտքերը, 

օրինակ՝ մտքեր եսասիրության ու այլասիրության մասին. 

Մի՛ լինիր ուրագի պես, 

Միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, 

Այլ եղիր սղոցի պես՝ 

Մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ…24 

Թումանյանի՝ ժողովրդական բանահյուսությունից առնված 

գեղարվեստական բարձրարժեք ստեղծագործությունները տասնամյակներ 

շարունակ  մեր դասագրքերի զարդն են եղել և կրթել ու դաստիարակել են 

սերունդներ, նպաստել մայրենի լեզվի իմացության, 

աշխարհաճանաչողության ու ազգային մտածողության զարգացմանը։ 

«Բանաստեղծը մանուկներին նվիրել է բնության իր լիաբուռն 

զգացողությունը։ Ու քանի որ դա մեծ ու անսովոր անհատի զգացողություն 

է, նրա խոսքն էլ հնչում է մեծ ու անսովոր, ինչքան էլ բառերը լինեն 

սովորական։ Դրա շնորհիվ էլ այդ ոտանավորների հարուցումներն ավելին 

են, քան բնության սերը։ Այդ սիրո հետ միասին դրանք առաջ են բերում 

երեխայի աչքին տեսանելի աշխարհի թրթռուն զգացողություն, որովհետև 

այն, ինչ ներկայացնում է բանաստեղծը, ապրում է, շնչում, շարժվում 

                                                             

22 Ռ.Գրիգորյան, Հայ ժողովրդական օրորոցային և մանկական երգեր, Երևան, 1970, 

էջ 310։ 
23 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 1, էջ 222։ 
24 Նույն տեղում, էջ 223։ 
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հավերժական շարժման այն օրենքով, որին ենթարկվում է նրա բովանդակ 

ստեղծագործությունը»25։ 

 Այսպիսով՝ անուրանալի է ժողովրդական բանահյուսության դերը 

Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործական աշխարհում։ Սակայն բացառիկ է 

նաև բանաստեղծի ներգործության հանճարեղ ուժը, որով ժողովրդական 

բազմաթիվ երգեր վերածվել են ինքնատիպ ստեղծագործությունների, 

քնարերգության ընտիր նմուշների:  

Եվ դեռ քանի՜-քանի  ժողովրդական երգի գոհարներ կարող էինք 

ունենալ, եթե նրանց կպչեր մեծ մանկագրի գրիչը, եթե ոգով ու արվեստով 

դառնային թումանյանական՝ ձեռք բերելով  գեղագիտական  բացառիկ 

արժեք։ 

 

      Ե.Մնացականյան, Ռ. Խարազյան 

Հովհաննես Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը 

Ամփոփում 

Հոդվածում ներկայացվում է ժողովրդական բանահյուսության և 

Թումանյանի ստեղծագործական ժառանգության սերտ աղերսները, 

մասնավորապես մանկական այն խաղերը, բանաստեղծությունները, որոնք 

ստեղծվել են բանահյուսական հիմքի վրա: Հոդվածում հնարավորինս 

մատնանշվում են այդ ստեղծագործությունների աղբյուրները և 

համեմատական զուգահեռների միջոցով ցույց տրվում  Թումանյանի 

գրական մշակումների արժեքը: Իր կախարդական գրչով Թումանյանը նոր 

շունչ է տվել ժողովրդական խաղերգերին՝  այնպես մշակելով դրանք, որ և՛ 

 պահպանվի ժողովրդական ոգին, և՛ բավարարվեն երեխայի 

հետաքրքրությունները։ 

Այդ բանաստեղծությունները, որ մեծ մասամբ  տպագրվել են 

«Հասկեր» մանկական ամսագրում և «Լուսաբեր» դասագրքերում, ունեն 

ճանաչողական մեծ արժեք, փոքրիկ ընթերցողներին սովորեցնում են սիրել 

հայրենիքը, մարդուն ու բնությունը, զարգացնում են ազնվություն ու 

բարոյական բարձր հատկանիշներ։  
 

Е. Мнацаканян, Р. Харазян 

Оганес Туманян и народный фольклор 

Резюме 

В статье показаны тесные связи фольклора и художественного наследия 

Туманяна, в частности те детские игры, стихи, созданные на фольклорной 
основе. В статье указываются источники данных стихотворений и путем 

                                                             

25 Լ. Հախվերդյան, Թումանյանի աշխարհը, Երևան, 1966, էջ 362։ 
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сопоставительной параллелей демонстрируется стоимость литературных 

произведений Туманяна. Своей волшебной ручкой Туманян придал новое 

дыхание народным игровым песням так, чтобы сохранить как народный дух, 

так и удовлетворить интересы ребенка. 
Эти стихотворения, большая часть которых была напечатана в детском 

журнале “Аскер” и учебнике “Лусабер”, имеют высокую познавательную 

ценность, учат маленьких читателей любить родину, человека и природу, 

развивают честность и высокие моральные качества.  

 

E. Mnatsakanyan, R. Kharazyan   

Hovhannes Tumanyan and folklore 

Summary 

 The Article presents the folklore and creative heritage strong ties of 

Tumanyan in particular, the children's games, poems, created on the folklore basis. 

In the article, the sources of these works are mentioned as much as possible and by 

means of the comparative parallels show the value of Tumanyan's literary works.  

With his magic pen, Tumanyan gave new breath to the folk play in such a way as 

to preserve both the folk spirit and satisfy the interests of a child.  

These poems, mostly published in the "Hasker" children's magazine and "Lusaber" 

textbooks which have a cognitive value, teach little readers love the homeland, 

the human being and the nature, develop honesty and high moral qualities.  
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ` ՈՐՊԵՍ ՊՐՈԲԼԵՄ ԳՐԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. հետսովետական 

գրականություն, հայ գրականություն, վրաց գրականություն, 

ադրբեջանական գրականություն, հայրենիք, պետություն, ազգ, գրական 

զուգահեռներ: 

Ключевые слова и выражения:     постсоветская литература, армянская 

литература, грузинская литература, азербайджанская литература, родина, 

государство, нация, литературные параллели. 

Key words and expressions:  post-Soviet literature, Armenian literature, 

Georgian literature, Azerbaijani literature, homeland, state, nation, literary 

parallels. 

 

20-րդ դարի 90-ական թթ.-ին անդրկովկասյան տարածաշրջանի 

երեք պետություններ՝ Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը, հայտնվեցին 

պատմաքաղաքական խոշոր և որոշ առումով նաև նույնական 

փոփոխությունների հորձանուտում: Նրանց մոտ անցյալը 

վերաիմաստավորելու, ներկան հասկանալու և ապագան կանխատեսելու 

խնդիր է առաջանում, ինչը դրսևորվում է նաև գեղարվեստական 

ստեղծագործություններում: Դեռ ավելին, նկատի ունենալով երեք երկրների 

պատմականորեն անցած գրեթե նույնական ճանապարհը (նկատի ունենք 

մասնավորապես խորհրդային տարիները), հարևան ժողովուրդների 

գրականության մեջ ակնհայտորեն արտացոլվում է սեփական երկրի 

պատմական դիմագիծը, ինչպես, օրինակ, Օթար Ճիլաձեի «Քթոցը» վեպը, 

որում պատկերվող բազմաթիվ դեպքեր և իրադարձություններ զարմանալի 

հարազատություն են դրսևորում հայ իրականության հետ: Այս առումով 

հարկ է նաև անդրադառնալ միջգրական կապերի ամրապնդման փորձերին 

mailto:albeqmez@hotmail.com
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հետխորհրդային շրջանում: Ուշագրավ է, որ վերջերս հաճախադեպ են 

հատկապես ժամանակակից վրաց գրողների երկերի թարգմանությունները, 

մասնավորապես Իրակլի Սամսոնաձեի «Ականջաբարձ», Դաթո 

Տուրաշվիլիի «Ջինսի սերունդը», Օթար Ճիլաձեի «Քթոցը», Գուրամ 

Օդիշարիայի «Պրեզիդենտի կատուն» ստեղծագործությունները, ինչպես 

նաև բազում պատմվածքներ և բանաստեղծություններ, որոնք լույս են 

տեսնում մամուլում: Ակնհայտ է՝ նոր դռներ են բացվում հայ-վրացական 

գրական կապերի ընդլայնման համար: Նույնը, իհարկե, չենք կարող ասել 

ադրբեջանական գրականության մասին, քանի որ անկախության շրջանում, 

մեր տեղեկությամբ, հայերեն է թարգմանվել Աքրամ Այլիսլիի «Քարակերտ 

երազներ» վեպը, ինչպես նաև Սեյմուր Բայջանի «Գուգարք« վեպը, որը 

գրքային ձևաչափով հրատարակված չէ, այն հասանելի է համացանցում1 : 

Սակայն վերոնշյալ հեղինակների վեպերից հայ իրականության մեջ 

հատկապես մեծ արձագանք գտավ Այլիսլիի վեպը:  Թերև այն պատճառով, 

որ առաջին հայացքից  ակնհայտ է հակաադբեջանական և ընդգծված 

հայամետ գաղափարախոսությունը, քանի որ վեպը դատապարտում է 

Ադրբեջանում հայերի հանդեպ պարբերաբար իրականացվող 

դաժանություններն ու բռնությունները: Սակայն այլ է հեղինակի 

մեկնաբանությունն այս առիթով: Նա  հարցազրույցներից մեկում նշում է, որ 

այս ստեղծագործությամբ ինքը փորձել է ուղերձ հղել հայ ժողովրդին՝ 

ասելով.« …մենք չենք մոռացել այն չարիքը, որ պատճառել ենք նրանց, այո, 

մենք կատարել ենք այդ չարիքը, բայց նույնը արել են նաև նրանք, և այդ 

ամենի, նաև Խոջալուի մասին պետք է պատմեն նաև հայ հեղինակները: Ես 

ուղերձ եմ հղել հայերին, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ, և մենք կարող ենք 

խաղաղ համագոյակցել»2: * 

                                                             

1 https://gugark.epress.am/?fbclid=IwAR0PoxQ-6TMm-8nIYpnjFonAMVbuPQxD25NKyZ-

dESIUv030GID7BETmD5I 
2 http://theanalyticon.com/?p=2864&lang=ru 

* Հարկ է նաև նշել, որ հայ իրականության մեջ վեպը ունեցավ մի քանի 

թարգմանություն. Հ. Սողոմոնյանի և Լ. Գալստյանի «Քարակերտ երազներ» (Եր., 

Էդիթ պրինտ, 2013), Ա. Վարդանյանի, Ա. Անանյանի, Ս. Գեղամյանի «Քարե 

երազներ» (Եր., Գրաբեր, 2013) և Լ. Զիլֆուղարյանի «Քարե երազներ» (Եր., Նորք, 

2013): Սույն հոդվածի համար հիմք է հանդիսացել Հ. Սողոմոնյանի և Լ. Գալստյանի 

թարգմանությունը:  Ուշագրավ է նաև այս վեպի, որի ժանրային բնորոշումն է «վեպ-

ռեքվիեմ», «ոդիսականը»: Այն գրվել է 2006-2007 թվականներին, սակայն 

հրապարակվել է 2012-ին «Дружба народов» ամսագրում ռուսերեն՝ հեղինակի 

թարգմանությամբ: Վեպի լույս տեսնելուց հետո ադրբեջանի ժողովրդական գրող, 

արվեստի վաստակավոր գործիչ, բարձրագույն՝ «Իստիգլալ» և «Շոհրաթ» 

https://gugark.epress.am/?fbclid=IwAR0PoxQ-6TMm-8nIYpnjFonAMVbuPQxD25NKyZ-dESIUv030GID7BETmD5I
https://gugark.epress.am/?fbclid=IwAR0PoxQ-6TMm-8nIYpnjFonAMVbuPQxD25NKyZ-dESIUv030GID7BETmD5I
http://theanalyticon.com/?p=2864&lang=ru
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  Ինչպես նշվեց վերը, հետխորհրդային շրջանում ստեղծված 

ազգային գրականությունների զուգահեռ ընթերցման ընթացքում ակնհայտ 

է դառնում, որ գրեթե նույնատիպ պատմա-քաղաքական 

իրադարձությունների ոլորապտույտում գտնվող ժողովուրդների 

գրականությունները ուշագրավ ընդհանրություններ են հանդես բերում 

գեղարվեստական մտածողության տիրույթում: Նկատի ունենալով գրական 

տեքստերում առկա զուգահեռները՝ նպատակահարմար է այդ 

ընդհանրությունները  ներկայացնել հատկապես երեք հեղինակների՝ Լևոն 

Խեչոյանի  «Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» (1995), Օթար Ճիլաձեի 

«Քթոցը» (2003) և Աքրամ Այլիսլիի «Քարակերտ երազներ» (2012) վեպերի 

համեմատական քննությամբ: Այս վեպերում, մասնավորապես հայ և վրաց 

հեղինակների  ստեղծագործություններում զուգահեռ ընթերցման 

պարագայում  ակնհայտ են թեմատիկ, կերպարակերտման, պատկերային, 

լեզվաոճական շերտերի ընդհանրություններ: Բնականաբար, ազգային 

մտածողության հրամայականներից ելնելով, տարբեր են երեք գրվածքների 

գաղափարական հարցադրումները, առաջադրված խնդրի լուծման 

եղանակաները և եզրահանգումները: 

Իրենց երկերում հեղինակները բացառիկ ներսուզումներով, երբեմն 

մարգարեական պայծառատեսությամբ և մտահանգումներով փորձում են 

պատկերել Խորհրդային Միության փլուզման հետևանքով անկախություն 

ձեռքբերած և  պետականությունը վերահաստատած իրենց հայրենիքների 

առջև ծառացած մարտահրավերները՝ անցյալի միջոցով գնահատելով 

ներկան՝ ապագայի  ելքեր որոնելու ձգտումով: Բնական է, որ երկու 

մշակույթների (խորհրդային-ազգային) խզումը նախևառաջ անցյալի և 

ապագայի փոխհարաբերության հեռանկարների գնահատմանն է 

հանգեցնում, և հենց այս է պատճառը, որ երեք վեպերում էլ առանցքային 

                                                                                                                                                  

շքանշանների ասպետ Աքրամ Այլիսլիին Ադրբեջանում զրկում են պետական բոլոր 

պարգևներից և կոչումներից՝ ենթարկելով հալածանքների և սպառնալիքների: 

Այնուամենայնիվ, գրքի «կյանքը» շարունակվում է, և 2018 թվականի նոյեմբեր ամսին 

գիրքը լույս է տեսնում նաև անգլերեն, ինչի առիթով հեղինակի տված 

հարցազրույցներից մենք հասկանում ենք, որ անգլերեն թարգմանության, ապա 

ընթերցողական լայն շրջանակների հետաքրքրության հետ հեղինակը մեծ հույսեր է 

կապում, քանի որ. «Եթե գիրքը գտնում է հանդիսատեսին, գտնում է իր 

ընթերցողներին, ինչ-որ իմաստով տարբեր երկրներում ռեզոնանս է ունենալու և դա 

իմ ուժն է, անմահությունը:… Հասկանում եմ, որ ինձ ֆիզիկապես  հիմա շատ հեշտ է 

ոչնչացնել, բայց բարոյապես նրանք անզոր են»:  

https://www.youtube.com/watch?v=maF3LixcTsk: 
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նշանակություն է ձեռք բերում անդրադարձը պատմական անցյալին: 

Պատմությունը, սակայն, նրանցում ծավալային և գաղափարական 

տարաբնույթ նշանակություն է ձեռք բերում: Եթե Լևոն Խեչոյանի վեպում 

պատմական անցյալը դառնում է գեղարվեստական ժամանակի և 

տարածության հիմնական կրողը (դեպքերը ծավալվում են չորրոդ դարի 

Հայաստանում), ապա Ճիլաձեի վեպում գեղարվեստական ներկան 

պատկերում  է վրաց-աբխազական պատերազմի ժամանակաշրջանը (1992-

1993), սակայն վեպի գաղափարական առանցքը հիմնվում է նախ` 

պատմական անցյալի՝ մասնավորապես Ալեքսանդր Առաջին Կախեթիի 

թագավորության ժամանակաշրջանի (1476-1511), ինչպես նաև Վրաստանի 

ռուսահպատակեցման և խորհրդայնացման պատմական ընթացքի 

գեղարվեստական պատկերման վրա: Այլիսլիի վեպում բուն 

գործողությունները ծավալվում են 1989-1990-ական թվականներին: Վեպն 

ավարտվում է 1990թ.-ի հունվարի 13-ի՝ «արյունագույժ սև գիշերվա»՝ 

Բաքվում հայերի զանգվածային կոտորածներին անդրադարձով: Սակայն 

Այլիսլիի վեպում նույնպես գեղարվեստական ժամանակը պարբերաբար 

վերադառնում է  պատմական անցյալին` 1919 (Այլիսի հայկական 

ջարդերը), և 1952 (գլխավոր հերոսի՝ Այլիսում անցկացված մանկության 

տարիները) թվականներին: Հետևաբար, պատմության մեջ այսօրվա 

հարցերի պատասխանների որոնման միտումը կարևոր նշանակություն է 

ձեռք բերում երեք վեպերում էլ: Թեմատիկ առումով երեքում էլ 

ստեղծագործությունների կենտրոնական հյուսվածքի հիմքը դառնում է 

հայրենիքի թեման, սակայն գաղափարական առումով նրանցում այն ձեռք է 

բերում տարերանգ հարցադրումներ և լուծումներ. այսպես. Լևոն Խեչոյանի 

վեպում գլխավոր գաղափարական խնդիրը  պետականության հարցն է, որի 

սիմվոլը դառնում է թագավորը՝ Արշակ արքան՝ «Թագը՝ ժողովուրդ է, 
ժողովուրդը՝ հող, հողը՝ թագավոր: Իսկ լավ թագավորը՝ ժողովրդի 
արժանապատվություն»3: Ինչպես իրավացիորեն նկատում է գրականագետ 

Գ. Հակոբյանը, պետականության պարագրկումը, անընդհատ պրկված, 

վիճահարության կեռմաններում, երկվության մեջ, սակայն բոլորի մոտ 

ամրագրված, անկախ ենթակայական դիտանկյունի, տրամագծային 

հակադրականության խնդիր է դառնում4: Ըստ քննադատի` 

պետականության խնդիրը առնչվում է բոլոր կերպարներին. «Վեպի բոլոր 

պերսոնաժներն են փորձում դա պարագրկել՝ որպես ինքնություն, իբրև 

                                                             

3 Լ. Խեչոյան, Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի, Եր., 2002թ., էջ 228: Այսուհետ 

սույն աղբյուրից մեջբերումները կարվեն շարադրանքում, փակագծերի մեջ: 
4 Այս մասին տե՛ս Գ. Հակոբյան, Հոդվածներ, Եր., 2018թ., էջ 132: 
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գոյության «միաբնակություն» ընդհուպ Աստծո ու թագավորի 

հարաբերակցության մեջ առաջնայնության հարց»5: Օթար Ճիլաձեի վեպի 

գաղափարական հիմնական առանցքը հենց հայրենիքն է, հայրենիքի 

վերածննդի ու ազատագրման ուղիների որոնումը, հայրենիք, որի ներկան 

վեպում պատկերվում է որպես փոքրիկ, թշվառ, մեռած, մահվան 

դատապարտված, արդեն դիակի նեխահոտ արձակող. «…ընկած հատակին, 
վիրավոր, հազարակերպ դավաճանված ու բոլորի կողմից հավասարապես 
զոհաբերված հայրենիքը» 6, «…ձեր հանրաճանաչ «համայն Վրաստանն» 
ընդամենը պատմական միրաժ է… Սատկած էշի երազ» (230): Այլիսլիի 

վեպում գաղափարական հարցադրման առումով  առավելապես 

կարևորվում է ազգային նկարագրի հանդեպ հեղինակի անձնական 

տառապանքը: Մահմեդական բնակչության` ծայրահեղության հասնող 

դաժանության դրսևորումները հատկապես հայ բնակչության հանդեպ` 

մասնավորապես Այլիսի ջարդերը, ապա նաև 1990թ. Բաքվի ջարդերը վեպի 

ադրբեջանցի հերոսների մոտ առաջացնում են վերաբերմունքի կտրուկ 

փոփոխություն թե׳ կրոնի, թե׳ հայրենիքի հանդեպ. «Ու՞ր է մեր մարդասեր 
ազգը, ու՞ր է մեր փառապանծ մտավորականությունը» 7- տագնապում է 

վեպի հերոսը՝ Սադայը:  

Ուշագրավ  է հետևել երեք երկերում  հղացքների իրացման 

ընթացքին: 

Լ. Խեչոյանի վեպը բազմաշերտ, մազմիմաստ գեղարվեստական 

հյուսվածք է, անհնար է միանշանակ շեշտադրել վեպի գլխավոր հղացքը, 

սակայն մեր ուսումնասիրության համատեքստում մենք հատկապես 

ուշադրությունը կկենտրոնացնենք վեպի հետևյալ հարցադրման վրա. վեպը  

փորձում է հասկանալ դարերի ընթացքում հայ ժողովրդի պատմական 

ընթացքի մեջ պետականությունը պարբերաբար  կորցնելու 

դրդապատճառները: Այդ նպատակով վիպական հղացքի իրագործման  

նյութ են դառնում 4–րդ դարի հայ ժողովրդի պատմության փաստերը: 

Ժանրային առումով վեպը պատմավեպ է,  սակայն մի կողմից այն դուրս է 

դասական պատմավեպ լինելու չափորոշիչներից, և այդ իսկ պատճառով 

քննադատն այն համարում է «Պատմավեպի «ոչնչացում» գրականություն 

                                                             

5 Նույն տեղում: 
6 Օ. Ճիլաձե, Քթոցը, Եր.2015թ., էջ 209: Այսուհետ սույն աղբյուրից մեջբերումները 

կարվեն շարադրանքում փակագծերի մեջ: 
7 Ա. Այլիսլի, Քարակերտ երազներ., Եր. 2013թ., էջ 120: Այսուհետ սույն աղբյուրից 

մեջբերումները կարվեն շարադրանքում, փակագծերի մեջ: 
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ապրեցնելու համար»8, իսկ մյուս կողմից էլ ստեղծագործությունը 

միաժամանակ ժամանակակից վեպ է՝ «…գեղարվեստական հյուսվածքով, 

որպես ժանրային կառույց»9 , ինչպես նաև  այն «…պատմական դիպաշարի 

հարաբերումն է մեր ժամանակի պատմությանը»10: Պատմական փաստերի 

գեղարվեստական մեկնությունների միջոցով հեղինակը, ըստ էության,  

փորձում է գտնել նորանկախ հայ պետականության առջև ծառացած 

խնդիրների պատասխանները: Ընդհանրապես չորրորդ դարը հայ ժողովրդի 

պատմության մեջ հիշատակվում է որպես հակասական, բարդ, խրթին և 

ողբերգականության ու հայրենասիրության շեշտադրումներով հագեցած մի 

ժամանակաշրջան: Արշակունյաց  թագավորության ժամանակաշրջանն է 

այն՝ հարուստ պետականամետ և հակապետական խմորումներով,  

սպանություններով և դավաճանություններով: Արշակը հայ ժողովրդի 

պատմության մեջ ամենահակասական գնահատականների արժանացած 

թագավորներից մեկն է, որի գահակալության ժամանակաշրջանը տարբեր 

ժամանակներում դարձել է գեղարվեստական մտահղացումների 

իրագործման դաշտ11:  

 Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործության մեջ Արշակը պատկերվում է 

որպես խիստ բարդ, հակասական մի անձնավորություն՝ օժտված 

մարդկային թուլություններով, ինչպես նաև գերբնական զորությամբ և 

ուժով: Արշակը մի արքա է, որի պատմական առաքելությունն է պահպանել 

և ամրապնդել  հայոց վերահաստատված պետականությունը: Անցնելով 

բազում դավադրությունների, սպանությունների, վտանգների, 

պատերազմների, խռովությունների միջով՝ Արշակին ի վերջո չի հաջողվում 

իրականացնել պետականամետ իր ծրագրերն ու մտահղացումները, քանի 

որ երկիրը հայտնվել է պարսկա-բյուզանդական բախումների   

թատերաբեմում, և Հայաստանը սկսում է թուլանալ, պառակտվել, բզկտվել. 

պարբերաբար գերվում և ստրկացվում են հայոց թագավորներն ու 

թագավորական տները, երկիրը պառակտվում է ներսից բյուզանդամետ և 

պարսկամետ  իշխանների անմիաբանության պատճառով, ընդ որում, 

իշխանական տները պատերազմում են թե׳ իրար դեմ, թե׳ թագավորի: 

Երկիրը ներսից քայքայվում է նաև հին ու նոր հավատքների՝ 

հեթանոսության և քրիստոնեության ջլատիչ պայքարի մեջ, թագավորի և 

                                                             

8  Գ. Հակոբյան, նշված աշխ., էջ 128: 
9  Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Եր., 2002թ., էջ 181: 
10  Ս.Գրիգորյան, նշված աշխ., էջ 173: 
11 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Գ. Բարդակչյան, Պատմաբանասիրական 

հոդվածներ., Եր., 2018թ., էջ 7-31: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

49 

 

հոգևոր առաջնորդ Ներսեսի տարաձայնությունների պատճառով, ինչպես 

նաև անկասելի քաղաքական դավերի և սպանությունների հետևանքով: Ինչ 

էլ որ փորձում է անել Արշակը երկրի հարստացման (պետական 

գանձարանի հայտնաբերման փորձերը), մշակութային անկախացման 

(հայկական գրերի որոնման փորձերը), պետականամետ կառույցների 

ստեղծման (Արշակավանի կառուցումը), թագավորական տան միավորման, 

իշխանների հաշտեցման, արտաքին թշնամու դեմ պայքարելու համար, նրա 

բոլոր նախաձեռնություններն ու ջանքերը պսակվում են անհաջողությամբ: 

Գնալով Արշակի ժամանակի դեպքերի և իրադարձությունների հետքերով՝ 

Խեչոյանը հանգում է նաև 20-րդ դարում պետության և պետականության 

կայացման համար անհրաժեշտ նախապայմաններին՝  

զենք, ոսկի և միաբանություն. «Ճանապարհը զենքն է ու ոսկին, ելքը 
միաբանությունը» (140),  

 նախորդ թագավորների փորձ. «Արշակ արքա, երբեք որևէ 
պետություն, առանց իր թագավորների փորձը հաշվի առնելու, ոչ 
հզորանում է, ոչ էլ միաբանվում» (140),  

քաղաքական գործընթացների  չընդհատվածություն. 

«…քաղաքականության մեջ ոչ ժամանակ կա, ոչ էլ դադար» (140),  

ինչպես նաև միշտ մի նոր, դեռևս չփորձված ուղիների որոնում. «Իմ 
թագավորության ժամանակ փորձվեցին այդ միջոցները, դու նոր ուղի 
գտիր»,-ասում է Տիրան թագավորահայրը Արշակին(140):  

Պատմական անցյալի և ներկայի զուգադրմամբ Խեչոյանը 

նույնատիպ խնդիրներ է տեսնում երկու ժամանակաշրջաններում, սակայն 

գրողական եզրահանգումը թերևս մտահոգիչ է. Արշակին չի հաջողվում 

փրկել իր թագը, այն է՝ պետականությունը, քանի որ, ինչպես նշվում է վեպի 

բնաբանում ընտրված Առակաց գրքի գաղտնագիր-ուղերձում.«Երեքն են, որ 

գեղեցիկ են գնում, և չորսն են, որ գեղեցիկ ընթացք ունին12. Առյուծը, որ 

գազաններից զօրավորն է, և ոչ մի բանի երեսից ետ չի դառնալ: Եղնիկը, և 

նոխազը, և թագավորը, որի զորքը իր հետ է»:  Արշակի ձախողման 

պատճառներից է նախ այն, որ ընթացքը գեղեցիկ չէր. «Ազգ կա, որ իր աչքին 

մաքուր է երևում, բայց իր աղբիցը չէ մաքրված (Առակաց, Լ 12). և ահա վեպի 

                                                             

12 Այս առումով ուշագրավ է Գրիգոր Հակոբյանի մեկնությունը. «Լևոնն այս վեպի 

համար իբրև բնաբան կիրարկել է Ագուրի այն խոստովանությունը, որտեղ 

կենտրոնանում է գեղեցիկ գնալու և գեղեցիկ ընթացքի էույթը (Առակաց, Լ 29, 30),  թե 

ինչպես է գոյավորվում այդ ճանապարհը: Ընթացքը մանրամասնվում է 

ստեղծագործության մեջ իբրև պատմություն, ճակատագիր ու ինքնություն»:( Գ. 

Հակոբյան, նշված աշխ., էջ 129): 
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կառույցում նյութականանում է գեղեցիկ ընթացքի տարանջատումը 

սեփական կեղտից, ու հենց դա է հայկական պատմավիպասանության 

«ոչնչացումը», որը ստեղծագործությունն անպայմանորեն դարձնում է 

նշանակալի այսօրվա գրական պրոցեսում»13: Ապա` Արշակը, իհարկե,  

զորավոր էր, սակայն ժամանակ առ ժամանակ իր ընթացքից ընկրկում էր, 

քանի որ անհասկանալի և անորսալի ստվեր կար նրա դեմքին, մի նշան՝ 

«դուրս չեկողը, չվերջացողը»(222), «անորոշությունը, կարմրով ներծծվածը, 

ներկայի մոռացությունը և առանձնահատուկը»(223), ինչի արդյունքում 

թվում էր, որ նա «երկրի վրա թագավորություն անելով, ոչ թե ինչ որ բան էր 

հաստատում, այլ ինչ որ հաստատ բանից փախչում էր» (222), ինչի 

պատճառով թագավորի մեջ ծնվում էր առանձնահատուկը, եզակին, 

դժբախտությունը, կարմրով ներծծվածը և դաժանը, որը հնարավոր չէ 

որսալ:  Եվ, վերջապես, Արշակը անհաջողության է մատնվում, քանի որ նա  

թագավոր էր, որի  զորքն իր հետ չէր:  

Ի տարբերություն Խեչոյանի երկի, որում հիմնական հարցադրումը 

պետականության խնդիրն է, Օթար Ճիլաձեի «Քթոցը» վեպը հայրենիքի  

մասին է: Վեպի հղացքը, կերպարակերտումը, պատկերաստեղծումը, լեզուն 

ամբողջովին ծառայում են մեկ հիմնական նպատակի՝ վերլուծել և 

հասկանալ վրաց ժողովրդի պատմական ձախողումների ու անփառունակ 

ներկայի դրդապատճառները և դրանցից ձերբազատման հնարավոր 

ուղիներ որոնել: Պատումի կենտրոնում դրված է Կաշելիների գերդաստանի 

չորս սերունդների պատմությունը, որի ընթացքում տեղի է ունենում 

Վրաստանի քայքայումը, բարոյալքումն ու ապականումը: Երկրի 

ճակատագրում անկումների, պարտությունների, նահանջների, 

հասարակական այլասերման սկիզբը հեղինակը նախ և առաջ տեսնում է 

պատմական անցյալի՝ 16-րդ դարի իրադարձությունների մեջ, երբ վրաց 

թագավորությունը կորցնում է պատմականորեն իրեն ընձեռված մի 

բացառիկ հնարավորություն. Հռոմի Պիոս Երկրորդ պապը, որոշելով 

Բյուզանդիայից տեղահանել օսմանցիներին, արևելքի քրիստոնյա 

պետությունների մեջ դաշնակից որոնելով,  ամենահուսալիին տեսնելով 

Վրաստանը, Լյուդովիկուս Բոլոնիացի դեսպանին ուղարկում է Վրաստան, 

որն էլ չի գտնում Վրաստանը. «համենայնդեպս չգտավ այն Վրաստանը, որ 

հռչակված էր իր մեծահոգությամբ, բարեհոգությամբ, բարեգործությամբ ու 

ռազմական ոգով» (3-4), քանի որ. «Հպարտ, հարուստ աշխարհազորով 

Վրաստանը վերջնականապես փլուզվել էր մոնղոլների 200-ամյա 

տիրապետությունից, թեև Ալեքսանդր Առաջինը փորձ էր արել 

                                                             

13 Գ. Հակոբյան, նշված աշխ., էջ 129: 
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վերադարձնել նախնյաց փառքն ու ազդեցությունը ու այդ ընթացքում վռնդել 

էր լեշի հոտին վրա ընկած հարևաններին, սահմաններին նույնպես 

վերակառուցել էր պահակակետերով բերդ-ամրոցները, բայց 

այնուամենայնիվ ոչինչ չէր կարողացել անել ստրկությունից փչացած  ու 

երես առած, հղփացած իր հարազատների՝ կնոջ ու երեխաների, եղբայրների 

ու նրանց զավակների հետ: …Դե նա էլ  վեր կացավ ու վանական 

դարձավ…» (4): Եվ կորցնելով Եվրոպայի հետ դաշնակցելու պատմական 

բացառիկ հնարավորությունը՝ Վրաստանը շարունակում և խորացնում է 

անկումը, ինչը, ըստ հեղինակի, գագաթնակետին է հասնում, երբ 

վերջնականապես հայտնվում է Ռուսաստանի տարաբնույթ 

իշխանությունների հպատակության ներքո, և այդ մասին ասվում է այսպես. 

«…ռուս Ալեքսանդր Առաջինն իր կայսրության որովայնում մեկդի չբերեց 

վրացի Ալեքսանդր Առաջինի կողմից փլուզված ու ավերակված երկիրը, 

որպեսզի իր կայսրության հետանցքից միայն երևան գար Վրաստան 

երկիրը, քանի անգամ էլ դա անհրաժեշտ լիներ, սակայն բնականաբար, դա 

արդեն կլիներ այլ Վրաստան» (6): «Ռուսական կայսրության հետանցքից» 

Վրաստանի նոր տեսակը պիտի ծնվեր՝ «մարդասպան հորից և անառակ 

մորից»: Նոր տեսակը՝ Կաշելիների սերունդը՝ անհայտ 

ժառանգականությամբ, քթոցում ծնված և մեծացած մի սերունդ, որը 

այսուհետ պետք  է փոխանցեր իր իշխանությունը  հաջորդների մեջ 

տեսակի գարշելի հատկանիշների էլ ավելի կատարելագործված որակները 

տեսնելու նախապայմանով. «Լինել ավելի վատը, քան ծնողը, ու երբ ժամը 

գար, ավելի լավը, քան որդին: Ահա և սովետական ամբողջ 

գաղափարախոսության կոմպոտը» (209):  Ճիլաձեական կենսակերտման 

համակարգում Կաշելին, կաշելիությունը աստիճանաբար ձեռք է բերում 

մետաֆորիկ արժեք: Կաշելին ազգանուն է, որը նախ ներկայացնում է 

տոհմը, ապա՝ ռուսական աշխարհակալական համակարգը, ապա դառնում 

միֆ: «Կաշելիները,- գրում է հեղինակը,- ոչ թե անձնավորություն են, այլ 

համակարգ, եթե կուզեք հեքիաթային վիշապի գլուխ, ինչքան էլ գլուխը 

կտրես, նոր գլուխ կաճի, ճիշտ նույնպիսի, ու դեռ ավելին՝ նոր» (243), սա այն 

տեսակն է. «…որ հենց ինքը պետք է ուտեր սեփական գլուխը, այլապես 

բնության մեջ չէր գտնվի մեկ այլ ուժ, որը կարողանար  նրան կոտրել» (16): 

Ճիլաձեի վեպում Կաշելիների տոհմը մարմնավորում է ժամանակակից 

Վրաստանը, հոր և որդու կոնֆլիկտը խորհրդանշում է հին և նոր 

Վրաստանների բախումը՝ հոր մահը հին Վրաստանի այլաբանական մահն 

է, որդու  մահը՝ նոր Վրաստանի վերածննդի միակ հնարավորությունը: 

Վեպում հեղինակը հետևողականորեն զարգացնում է այն միտքը, որ 

Վրաստանի անկումը սկսվում է այն պահից, երբ այն կորցնում է կապը 

Եվրոպայի հետ: Եվ հայրենիքի քայքայման ընթացքը խորանում է 
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ռուսական տիրապետության հետևանքով:  Վեպում հեղինակն անթաքույց 

համակրանքով Եվրոպայի հանդեպ, քաղաքական ենթատեքստով 

անընդհատ փորձում է ուղղորդել երկիրը դեպի Եվրոպա: Այս մտորումների 

արդյունքում հեղինակը մարգարեական պայծառատեսությամբ 

կանխատեսում և  կանխորոշում է հայրենիքի ապագա ճակատագիրը: 

Քանի որ երբ այս վեպը գրվում էր, Վրաստանը դեռևս ձերբազատված չէր 

ռուսական ազդեցություններից, ընդհուպ  2008 թվականի հայտնի 

«օգոստոսյան պատերազմը»: 

Եթե Խեչոյանի վեպի գաղափարական հղացքը կենտրոնանում է 

պետականության,   Ճիլաձեի պարագայում հայրենիքի խնդիրների վրա, 

ապա Աքրամ Այլիսլիի վեպում ստեղծագործ միտքը սևեռվում է ազգային  

նկարագրի վրա: Վիպակի հղացքը ձևավորվում է Բաքվում հայերի հանդեպ 

մուսուլման ադբեջանցիների դաժանությունների ֆոնին, և հերթական 

բախման ժամանակ ազգակից «երազները» (այդպես էին անվանում 

Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիներին) դաժանաբար ծեծում են  

ադրբեջանցի մեծանուն դերասան Սադայ Սադըղլիին: Վեպը կառուցվում է 

հիվանդանոցում անգիտակից պառկած Սադըղլիի երազների, 

մղձավանջների և ենթագիտակցական հիշողությունների վրա: Վիպական 

քրոնոտոպի մի շերտը կազմում են Սադայի հարազատ գյուղի՝ Այլիսի 

(Ագուլիս) մանկական լուսավոր հիշողությունները, մյուս շերտը՝ Ագուլիսի՝ 

1919 թվականին տեղի ունեցած հայերի ջարդերը և ջարդերից հետո գյուղում 

մնացած հայերի եւ ադրբեջանցիների համատեղ կյանքը, և այն, որ այդ 

արյունալի դեպքերից հետո ադրբեջանցի բնակչությունը դատապարտված է 

հիվանդությունների, աղետների, քանի որ. «Նրանց ոգիները, ում մենք 

տանջել ենք, մեզ հանգիստ ապրել չեն տալիս»-ասվում է վեպում (65):  Վեպի 

մյուս շերտն էլ բժիշկ Ֆարզանիի կյանքի պատմությունն է, որը նույնպես 

հուսահատ և թևաթափ է իր  ազգակիցների պահվածքից. «…երեք տարվա 

ընթացքում Բաքվում տեսածը կտրուկ փոխեց նրա վերաբերմունքը և՛ 

կրոնի, և՛ հայրենիքի, և՛ մարգարեի նկատմամբ: Բժիշկն առանձնապես 

ցնցված էր հայերի հանդեպ Բաքվի մահմեդական բնակչության 

դաժանությունից, հավանաբար այն պատճառով, որ հայերի կողմից 

մահմեդականների հանդեպ  նման դաժանություն ինքը երբեք չէր տեսել» 

(37): Վեպի շերտերից մեկն էլ անդրադարձ է Արդբեջանի քաղաքական 

կյանքին: Ըստ այդմ, Այլիսլին ստեղծել է Խորհրդային Ադրբեջանի 

առաջնորդի` Խազեինի մռայլ-գրոտեսկային կերպարը. «Ի դեմս նրա, 

կասկածից դուրս է, Իլհամ Ալիեւը եւ իշխող վարչախումբը ճանաչել են 

«համազգային առաջնորդ» Հեյդար Ալիեւին: Այդ դեռ բավական չէ, հերոսի 

շուրթերով Այլիսլին, նկատի ունենալով արդեն թոշակառու, ամառանոցում 

«միայնակ ապրող» նախկին Խազեինին, հարցնում է. «Ի՞նչ ես կարծում, նա 
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Սումգայիթը կազմակերպել է, որպեսզի Մոսկվայից վրեժխնդի՞ր լինի»14: 

Հարկ է նշել, որ երբ Այլիսլին տեղեկանում է, որ իր վեպը պատրաստվում են 

թարգմանել հայերեն, մտահոգվում է՝ ասելով, որ հայերն այն 

կքաղաքականացնեն: Իհարկե, այս ստեղծագործությունը ոչ այնքան հայերի 

հանդեպ  ադրբեջանցիների կատարած բռնությունների մասին է,  որքան 

այդ բռնությունների հետևանքով ադրբեջանցիների քաղաքակիրթ ազգ 

կոչվելու անհնարինության: Նաև, ինչպես բազմիցս հենց հեղինակն է նշել 

իր հարցազրույցներում, վեպը այն մասին է, որ հարևան ժողովուրդները 

պետք է խաղաղ ապրեն. «Ես զրկվել եմ հանգստից ու բարօրությունից 

հանուն երկու ազգակից ժողովուրդներին միմյանց մերձեցնելու փոքր քայլի, 

որոնք միմյանց կապված են ոչ միայն աշխարհագրական հարևանությամբ, 

այլև պատմական բազմադարյա ճակատագրով։ Եվ ես չունեմ ավելի 

ցանկալի երազանք, քան նրանց վերստին միասին տեսնելն է։ Եվ ես շատ եմ 

ցանկանում ապրել մինչև այդ լուսավոր օրը»15:  

Զարմնալիորեն ընդհանրական են նաև վեպերի 

հանգուցալուծումները: Երեքն էլ ավարտվում են գլխավոր կերպարների՝ 

Արշակի, Անտոնի և Սադայի մահով, իսկ ավելի ճիշտ՝ ինքնասպանությամբ: 

Սակայն կերպարների մահը տարաբնույթ եզրակացությունների է 

հանգեցնում: Ըստ այդմ, Արշակի մահով (Արշակին Անհուշ բերդում 

դաշունահարում է Դրաստամատը, սակայն այս կերպարը դիտվում է 

որպես Արշակի ներքին, անտեսանելի ես-ը, ներքին մարդը, և թագավորին 

խոցելուց հետո Դրաստամատը նույն դաշույնով սպանում է ինքն իրեն, ինչը 

մենք դիտարկում ենք որպես ինքնասպանություն) Լևոն Խեչոյանը կարծես 

գալիս է այն եզրահանգման, որ պետականություն ունենալու հայ ժողովրդի 

դարավոր երազանքը ողբերգականորեն դատապարտված է ձախողման: 

Սակայն ազգի լինելիության շարունակական ընթացքի անսպառ որոնումը 

հեղինակը փնտրելու է միֆի և առասպելի մեջ: Եվ այդ փնտրտուքը 

հանգեցնելու է իր հաջորդ և ցավալիորեն վերջին վեպին՝ «Մհերի դռան 

գիրքը» վերնագրով: Ճիլաձեի հերոսի՝ Կաշելիների գերդաստանի վերջին 

շառավղի՝ Անտոնի մահը (նա սպանվում  է պատերազմի դաշտում, սակայն 

ինքնակամ  նետվում է կրակի բերանը, ինչը մենք նույնպես դիտարկում ենք 

որպես ինքնասպանություն) հայրենիքի վերածննդի գրավականն է 

դառնում: Այդ մահը սիմվոլիկ նշանակություն է ձեռք բերում վեպում, քանի 

որ դրանով ավարտվում է  Վրաստանի ռուսահպատակ անփառունակ 

պատմութունը և կանխորոշում է նոր Վրաստանի՝ Եվրոպամետ 

                                                             

14 ԱԶԳ օրաթերթ #10, 02-02-2013 
15 Ժամանակ օրաթերթ,#60, 02-04- 2016  
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Վրաստանի ծնունդը: Քաղաքական այս ուղերձը վեպում գեղարվեստական 

մարմնացում է ստանում հետևյալ դրվագում. հոգեբուժարանում գտնվող 

Լիզիկոյին որպես տեսիլք հայտնվում է  Լյուդովիկոս Բոլոնիացին, և ասվում 

է. «առարկայի կորուստ չի նշանակում առարկայի անհետացում / 

հավիտենապես ու անհետք միայն այն է կորչում, ինչի կորստյան հետ 

հաշտվում ենք մենք…բայց եթե զգում ենք,/ որ մեր կյանքը առանց նրա 

այլևս իմաստ չունի / նա էլ վերադառնում է, ավելի ճիշտ՝ վերածնվում է» 

(421): Այստեղ ուշագրավ է  երկու հեղինակների գաղափարական 

հանգուցալուծումը՝ առաջինի պարագայում հերոսի ինքնասպանությունը 

խորհրդանշում է պետության-պետականության կործանում, երկրորդի 

պարագայում՝ հայրենիքի վերածնման հեռանկար: Իսկ Այլիսլիի հերոսի` 

Սադայի մահը (սա մենք ևս գնահատում ենք որպես ինքնասպանություն, 

քանի որ նա պարզապես հրաժարվում է վերադառնալ իրականություն և մի 

քանի օրվա անգիտակից վիճակից հետո մահանում է) խորհրդանշում է 

պատմականորեն ստեղծված նոր իրականությունից հրաժարվելու և դրա 

հետ չհամակերպվելու հարցադրումը՝ ազգի՝ որպես քաղաքակիրթ ազգ 

լինելու անկարելիությունը և դատապարտվածությունը, հատկապես երբ 

նկատի ենք ունենում, որ Սադայը մահանում է Բաքվում հայկական 

ջարդերից մեկ օր  առաջ: 

Երեք տեքստերում էլ զարմանալիորեն ընդհանրական դաշտ է 

ստեղծվում պատկերակերտման համակարգերում: Հատկապես ուշագրավ է 

նույնատիպ խորհրդանշանների կիրառումը: Վեպերում բոլոր երեք 

հերոսները մանկությունից ենթագիտակցորեն իրենց կյանքի ընթացքում մի 

պատկեր են տանում, ինչը պարբերաբար հայտնվում է նրանց 

հիշողությունների մեջ: Այդ պատկերը Անտոնի պարագայում աչքը թափած 

սկյուռն է, Սադայի պարագայում՝ գնդակահարված արյունոտված 

աղվեսիկը, Արշակի պարագայում՝ հարալեզ շունը: Վեպերում ակնհայտ են 

լեզվաոճական ընդհանրությունները. այսպես, տեքստերում առկա է 

դեպքերի խճանկարային պատկերման սկզբունքը: Վեպերում դեպքերը, 

իրադարձությունները, մտքերը, զգացողությունները, ասոցիացիաները  

անդադար ընդհատում են մեկը մյուսին և արտասովոր կերպով 

միահյուսվում: Արդյունքում.  եթե Այլիսլիի վեպը ամբողջովին կառուցվում է 

ներկա, անցյալ – հուշ-վերհուշ անցումների վրա, ապա Խեչոյանի և Ճիլաձեի 

տեքստերը ավելի  լայն ընդհանրությունների դաշտ են ստեղծում, քանի որ 

երկուսի գրականությունն էլ հիմնված  է միֆական արձակի ավանդների 

վրա: Երկու հեղինակների տեքստերում էլ փաստերն ու 

իրադարձությունները միանշանակ չեն պատկերվում և մեկնաբանվում: 

Խեչոյանի վեպում վերոնշյալ հնարքը գրականագետ Ս. Գրիգորյանը 

իրավացիորեն վերագրում է վեպի պոլիֆոնիզմին: Այդ բազմաձայնության 
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սկզբունքը բնորոշ է ոչ միայն հերոսներին, այլև «կեցության ինքնաբավ 

հոլովույթին»16:  Մտքի հոսքի տեխնիկայի կիրառմամբ միևնույն փաստը 

Խեչոյանի արձակում տարածաժամանակային տարաբնույթ  

հաջորդականությամբ պատկերվում է հերոսների գնահատմամբ,  

դիտարկումներով և վերլուծություններով, ինչի շնորհիվ էլ առաջանում է 

անիմանալի ճշմարտության խաբկանքը: Ճիլաձեի պարագայում փաստերը 

ներկայացվում են ընկալողական խաբկանքի միջոցով, այն է՝ սպանո՞ւմ է ի 

վերջո Անտոնը հորը, թե՞ ոչ, կենակցե՞լ են արդյոք Լիզիկոն և սկեսրայրը, 

թե՞ միայն մի հպանցիկ համբույր է եղել: Ումի՞ց է հղիացել Լիզիկոն՝ հորի՞ց, 

թե՞ որդուց, Լիզիկոյի երեխան ծնվե՞լ է, թե՞ ոչ, բանտարկվե՞լ է Անտոնը, թե՞ 

ոչ. հարցեր, որոնք այդպես էլ վերջնական պատասխաններ չեն ստանում, 

ինչը, կարծում ենք, հեղինակի հղացքի հիմնական 

առանձնահատկություններից է բխում, քանի որ խնդիրն այն չէ, օրինակ, 

Անտոնը սպանե՞լ է հորը, թե՞ ոչ, այլ այն, որ համարձակվել է, քանի որ այս 

խնդիրներն արդեն ընտրության հարթության մեջ են դրվում: Անտոնը 

մահանում է, և կշարունակվի՞ երկրի կաշելիացման ընթացքը, թե՞ 

կընդատվի, կշարունակի՞ երկիրը նայել ռուսի ձեռքին, թե՞ կմիանա 

Լյուդովիկոս Բոլոնիացուն՝ ժամանակակից Վրաստանի ընտրությունն է:  

Այսպիսով, վերոնշյալ հեղինակների ստեղծագործությունների 

օրինակով կարող ենք եզրակացնել, որ անկախության շրջանում երեք 

ժողովուրդների գրականություններում գծագրվում է թեմատիկ-

գաղափարական հղացումների ընդգծված ընդհանրություն՝ իհարկե, 

պայմանավորված ազգային առանձնահատկություններով, որոնք 

դրսևորվում են հայ հեղինակի համար պետականության, վրացի հեղինակի 
համար հայրենիքի, ադրբեջանցի հեղինակի համար ազգային նկարագրի 
մասին մտորումներով և ապագայի մտահոգություններով: 

 

 

 

Ա. Սեմիրջյան-Բեքմեզյան 

Հայրենիքը որպես պրոբլեմ գրական զուգահեռներում 

Ամփոփում 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են անդրկովկասյան երեք 

հեղինակների՝ Լևոն Խեչոյանի, Օթար Ճիլաձեի և Աքրամ Այլիսլիի՝ 

հետխորհրդային շրջանում գրված և նմանատիպ խնդիրներ արծարծող 

երեք վեպ: Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ երեք 

                                                             

16 Ս. Գրիգորյան, նշվ. աշխ., էջ 177: 
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հեղինակները զարմանալի նմանություն ունեն տեքստի թեմատիկ և 

գաղափարական բաղադրիչների կառուցման մեջ: Ուշագրավ է, որ երեքի 

գեղարվեստական մտորումների ծիրում են ազգային պետության, 

հայրենիքի և ազգի մասին զուգահեռումները: 

 

 

 

 

 

 

А. Семирджян-Бекмезян 

Рօдина как пробллема в литературных параллельях 

Резюме 

В статье рассматриваются постсоветские литературные тексты  

заковказских авторов- Левона Хечояна, Отара Чиладзе и Акрама Айлисли. 

Результаты  исследования показывают,  что  у трех авторах имеются 

удивительное сходство в построении тематических и идеологических 

составляющих текста. И что самое интересное, среди трех авторов главная 

проблема вызывающая обеспокоенность - это проблема  

проявляющая в размышлениях о Государстве, Родине и Нации. 

 

A. Semirjyan-Bekmezyan 

The homeland as a problem in literaturrary parallels. 

Summary 

 The article examines the post-Soviet literary texts of the Trans-Caucasian 

authors Levon Khechoyan, Otar Chiladze and Akram Aylisli. The results of the 

study show that the three authors have an amazing similarity in the construction 

of thematic and ideological components of the text. And most interestingly, 

among the three authors, the main problem of concern is the problem that 

manifests itself in reflections on the State, the Homeland and the Nation. 
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Key words and expressions։ myth, myth using, Holy book, poetry, city, salt 

monument, Ghovt, word, Christ, God. 

 

1980-ականներին գրականություն եկած բանաստեղծական սերնդի 

դիմապատկերն ամբողջացնում են մի շարք բանաստեղծներ, ովքեր 

ստեղծեցին գեղագիտական սեփական արժեհամակարգը և իրենց որոշակի 

դերն ունեցան բանաստեղծական մտքի մերօրյա զարգացումներում: Սերնդի 

տաղանդավոր ներկայացուցիչներից է Հրաչյա Թամրազյանը, ում համար 

ստեղծագործական առաջին իսկ քայլերից պարզ էր. «...երբ մարդու կյանքի և 

խոսքի հուները համընթաց են, իսկական գրականություն է ծնվում, և 

ստեղծագործությունն իսկապես դառնում է գրողի կենսագրությունը»1:  

Հարուստ է բանաստեղծի՝ այլևս կենսագրություն դարձած 

ստեղծագործությունը՝ շուրջ երկու տասնյակ բանաստեղծական 

ժողովածուներ, Նարեկացուն և նարեկյան դպրոցին նվիրված 

                                                             

1 Հ.Թամրազյան, Գրականությունը լինելություն է, «Իրավունքը de facto», 2009, թ. 22, 

27-30 մարտ, էջ 19:  

mailto:rima_stepanyan%201976@mail.ru
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մենագրություններ, ռուս և համաշխարհային գրականությունից կատարված 

թարգմանություններ և այլն: 

Քննության կառնենք Հրաչյա Թամրազյանի՝ միֆապոետիկայի 

առումով բավականին ուշագրավ պոեզիան, որտեղ գերիշխում են 

սուրբգրային թեմաների անդրադարձումներն ու միֆերը, Տիրոջը դիմելու 

բանաստեղծական հնարանքը. 

   -Ո՛չ մի գոյություն չկա՛ առանց քեզ, 

  Առանց քեզ ոչի՛նչ գոյություն չունի2:  

Գաղտնիք չէ՝ Սուրբ գիրքն իր ստեղծման օրից ներշնչման աղբյուր է 

եղել արվեստագետների համար: Հատկապես 19-20-րդ դարերում Սուրբ 

գրքին մոտեցել են իբրև մշակութային կոթողի՝ քաղելով սյուժեներ, 

բարոյական սկզբունքներ, խորհրդանիշներ, միֆեր:  

Այս առումով ուշագրավ է Ժենյա Քալանթարյանի դիտարկումը. 

«Աստվածաշունչ մատյանն իր մեջ ամփոփում է մարդկության 

հազարամյակների փորձը և ներկայացնում է առանց երեսպաշտության, 

որովհետև այնտեղ հավասարապես նկարագրվում են բարին ու չարը, 

մարդու առաքինությունը, հզորությունը, բայց և միաժամանակ՝ նրա 

ստորությունը, անբարոյականությունը, դավաճանությունը և այն ամենը, 

ինչը հակասում է Աստծո պատվիրաններին»3: Ըստ գրականագետի՝ 

երևույթն ինքնին պատճառաբանված է. հավերժական այս 

հոլովապտույտում ամեն դեպք իր զուգահեռը, իր նախօրինակն ունի 

Աստվածաշնչում, ինչն էլ վառում է արվեստագետների երևակայությունը4: 

80-ականների պոեզիայում անհատի անձնական ապրումների 

բանաստեղծական ընկալումները յուրահատուկ կերպով դրսևորվեցին: 

Աշխարհաճանաչման համապատկերում առաջնային դարձան 

ինքնաճանաչման խնդիրները: («Այո՛, ինքնաճանաչման միջոցով քեզ 

համար բացվում է և աշխարհը: Դա է բանաձևը»5:) Բանաստեղծները 

փորձում էին ճանաչել մարդուն, տիեզերքը, Աստծուն, գտնել կամ 

վերագտնել ներդաշնակ կապը բնության հետ, ասել է թե՝ հասնել 

ներդաշնության: «Ներդաշնությունն է ամենի հիմքում» (ՍԽ, էջ 56),- գրում է 

Թամրազյանը՝ համոզմունքով՝ մարդու ներաշխարհի ու արտաշխարհի, 

                                                             

2 Հ.Թամրազյան, Մայր հղացք, Ե., «Նաիրի», 2008, էջ 220: (Թամրազյանից բերվող 

բանաստեղծական մեջբերումների համար այսուհետև կնշվեն ժողովածուն և էջը:) 
3 Ժ.Քալանթարյան, Գրական հորիզոններ, Ե., «ԵՊՀ», 2008, էջ 113: 
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 113: 
5 Հ.Թամրազյան, Գրականությունը լինելություն է, «Իրավունքը de facto», 2009, թ. 22, 

27-30 մարտի, էջ 19: 
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մարդու ներկայի ու անցյալի միջև կապ ստեղծողը բանաստեղծությունն է, 

որն էլ վերաիմաստավորում է մարդու և հասարակության կապը, մարդու 

տեղն այս աշխարհում և նրա առնչությունը գոյության առեղծվածին: 

«Այսինքն՝ ի՞նչ է մարդը, ո՞վ է մարդը տիեզերքում, ինչպե՞ս է նա 

հարաբերվում հավերժի հետ, սերունդների երթի հետ: Եվ այդ տիրույթում է, 

որ մարդն առնչակցվում է աստվածայինին»6: Ստեղծագործող մարդը, ըստ 

բանաստեղծի, «ձգտում է Աստծուն վերահայտնաբերել իր մեջ», և հենց այդ 

պահերին է ստեղծագործում: «...ինքդ քո մեջ ու քեզնից դուրս փորձում ես 

քեզ գտնել»7: Սրանք, իրավամբ, համընկումների և ներշնչանքի երջանիկ 

պահեր են: Թամրազյանի բանաձևմամբ՝ ներշնչանքի հանճարեղ բռնկումը 

Բանն է՝ ամեն ինչի սկիզբը («Քանզի աշխարհի սկիզբը Բանն էր» (AP, էջ 

171))՝ նաև բառի («Իզուր չէ բառ ու բան ասվում»), ինչի միջոցով «ճանաչում 

ենք աշխարհը, գուցեև աշխարհը մեզ, քանի որ այն, իբրև ներքին տեքստ, 

մայր բնագիր, արտացոլում է աշխարհը և հաղորդակցության եզրեր է նշում 

մարդու և բնության միջև: Այն ներշնչանքի արդյունք է և կապում է մարդուն 

«աստվածաշունչ» և «աստվածահունչ» աշխարհի հետ»8:  

Թամրազյանի բանաստեղծական հանգրվաններում այս աշխարհը 

տարբեր անուններ է կրում՝ «Ապակե քաղաք», «Ձայների կղզի», «Նոր 

տոմար», «Աղեղնավոր», «Լռության ծես», «Պաշարված ամրոց», 

«Հարասություններ», «Մի հոգու թատրոն», «Ասացող երկիր», «Մայր հղացք», 

«Սրբազան խավար» և այլն: Սակայն անելիքը մեկն է. «Դու ստիպված ես քո 

ներսում պեղել //Հոգևոր կյանքի թաքուն բանալին- //Զգացմունքներդ՝ 

քեզնից դուրս հեղվող, //Սերն՝ առաքված առ անիմանալին…» (ԱԵ, էջ 11), 

«Ու հսկում է նա, ու նրա հոգին //Աղեղ է երկրի – երկնքի միջև» (ԱԵ, էջ 82): 

«Հոգևոր կյանքի թաքուն բանալին» պեղելուց հետո բանաստեղծը դիմում է 

Տիրոջը. 

  Եվ դու- խորագետ, Մեծ աղեղնավոր, 

  Նշան ես բռնել Սուրբ կիզակետին, 

  Եվ տիեզերքում – կույր ու մենավոր 

  Զնգում է անհուն շառաչը նետի (ՁԿ, էջ 248): 

Իսկ այդ շառաչը մեզ ուղղորդում է դեպի սուրբգրային «Ապակե 

քաղաք»: Համանուն բանաստեղծության բնաբանը քաղված է 

                                                             

6 Հ.Թամրազյան, Վերաիմաստավորել անցյալը առաջ շարժվելու համար, 

«Քաղաքացիական ծառայություն», 2007, 29 օգոստոսի, թ. 32(196): 
7 Հ.Թամրազյան, Ժամանակը գալիս ու անցնում է անհատի միջով, «168 ժամ», 2007, 

25 դեկտեմբերի: 
8 Հ.Թամրազյան, Հարասություններ, Ե., «Նաիրի», 2003, էջ 462-463: 
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Աստվածաշնչից (Յայտնութիւն սրբոյն Յովհաննու առաքելոյ եւ 

Աստուածաբան աւետարանչի, Գլուխ ԻԱ), որտեղ ներկայացվում է Սուրբ 

քաղաքը՝ նոր երկնային Երուսաղեմը, որ իջել է երկնքից՝ Աստծո մոտից՝ 

զարդարված ու պատրաստված, ինչպես հարսն իր փեսայի համար: Սուրբ 

Հովհաննեսին ուղեկցում է Աստծո յոթ հրեշտակներից մեկը, ով իր ձեռքում 

ունի ոսկե եղեգ՝ քաղաքը, նրա դռներն ու պարիսպները չափելու համար: 

Իսկ քաղաքը մաքուր ոսկի է՝ նման մաքուր ու պայծառ ապակու: Ահա այս 

սուրբգրային քաղաքն ենք տեսնում Թամրազյանի «Ապակե քաղաք» 

վերնագրվածի առաջին հատվածում: Քաղաքը նրբերիզ է, անձեռակերտ, 

ինչպես ապակե վճիտ ապարանք, «ուր ճերմակ, ճախրող մի մանուկ 

//Քաղաքն է ոսկի եղեգնով չափում,… //Քաղաք, երկնային պայծառ 

շափյուղա, //Քաղաք, երկնային բյուրեղ ու հակինթ» (ԱՔ, էջ 40): 

Բանաստեղծության երկրորդ հատվածում գործ ունենք արդեն մազե 

կամուրջների հետ. «Եվ փշրվում է վճիտ ապակին»: Հասկանալի է՝ մազե 

կամուրջները հիշեցնում են դատաստանի օրվա մասին: Պատկերն իհարկե 

մետաֆորիկ է. երկնայինի ու երկրայինի բախում, «Եվ հայելային մի 

ցոլացում է //Մնում ինձ կորած իմ նմանակից»: Սա նաև բանաստեղծի 

ներքին և արտաքին քաղաքների, ասել է թե՝ ներաշխարհի և արտաշխարհի 

հանդիպում է, բանաստեղծի բանաձևմամբ, Միջնաշխարհում՝ 

«…ներաշխարհի ու արտաքին աշխարհի հպման, գոյավորման, 

խաչասերման մի տարածություն, որի տատանվող եզրագծերով հոգին 

շոշափում է էությունների աղոտ աշխարհը և սնում նրանցով իր 

տարածական խորքերը»9:  

Խոսելով Հրաչյա Թամրազյանի ներքին քաղաքագրության մասին՝ 

Շուշանիկ Թամրազյանը նկատում է. «Բանաստեղծի ներքին քաղաքներում 

միշտ անդրադառնում են արտաքին քաղաքների լույսերն ու 

արձագանքները: Ներքին չի նշանակում ժամանակից կտրված, օտարված, 

ճիշտ հակառակը. ներքին քաղաքում ժամանակը, տարածությունը, կարելի 

է ասել մինչև վերջ յուրացված են, վերածված են ներքին ինչքի»10: Իսկ 

«Ապակե քաղաք»-ում, ըստ նրա, բանաստեղծի երկու աշխարհները 

«հանդիպել են իրար, փոխակերպել քաղաքի դեմքը՝ վերածելով այն 

միաժամանակ ներքին և արտաքին կատեգորիայի»11:  

                                                             

9 Նույն տեղում, էջ 453: 
10 Շ.Թամրազյան, Բանաստեղծությունը խորհրդավոր զրույց է, և որքան խորն է այդ 

զրույցը, այնքան անխուսափելի են լռություններն ու ծածկագրերը, «Իրատես. am», 

2018, 26 հունվարի:  
11 Նույն տեղում: 
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«Ապակե քաղաք»-ը «Ձայների կղզու» է վերածվում, երբ բանաստեղծի 

ունկը որսում է մեր շուրջը գոյող բիբլիական ձայները, որոնք, նոր շունչ ու 

նոր իմաստ առած, ողողում են մեր ներկայի ապրումներն ու նոր 

ժամանակի հոլովույթում ղողանջում ու արձագանքվում: «Նախաշխարհյան 

գույներ կան, որոնք ալեվետում են մեր երկրային տեսադաշտից անդին: 

Նկարչի աչք է պետք, որ գույները տեսնվեն-վերծանվեն-վերագոյեն և մեզ 

վերադարձնեն անցյալ-կորուսյալ երանգներն ու կենաց խամրած 

թրթիռները»12: Թամրազյանն զգուշացնում է՝ պետք չէ հմայլվել ո՛չ 

տարաշխարհիկ, անհուն ձայներից, ո՛չ պատկերներից շողակն ու լուսեղ, 

քանզի «ճամփորդ ես հավիտենական, քոնը չէ՛ փոշին ժամանակների, բա՛ց 

թող հուշերիդ լողացող կղզին և աստեղային ճանապա՛րհ եղիր, քո աչքերում 

կան բյուրավոր աստղեր, քո սրտի մեջ են բյուր ուղիները ժամանակների, ու 

դու ապրում ես տիեզերքի հետ համաշնչապես, ու քեզ տրված է ապրել ու 

լինել, լինել ու ապրել...»13: Ապրել ու լինելու համար բանաստեղծը քայլում է 

դեպի Սկիզբ, անցնում Բանի ճանապարհներով. կանգառը տիեզերական 

անսահմանությունն է: Մշակույթի առաքելությունը, ըստ Թամրազյանի, 

«ավելի առաջ ու ետ նայելն» է: Այն ոչ միայն դեպի անցյալը կամ ապագան է 

միտված, «այլ դեպի խորքը, դեպի անհունը, ուր հղանում է կյանքը դեպի 

սկիզբների սկիզբը՝ այդ շարժումը ոլորապտույտ մի սանդղաշար է, որ դեպի 

անդունդներն է տանում, ուր նույնանում են անցյալն ու գալիքը»14: 

  Ողջը դառնում է ի շրջանս յուր, 

  Ու վերջը կրկին սկիզբ է դառնում, 

  Ու հորդանում է, ու դառնում է կյանք – 

Եվ ամենեքյան, և համընդհանուր... (Հ, էջ 128) 

Կյանքի այս հոլովապտույտում, որ, Թամրազյանի բանաձևմամբ, 

«կապույտ, հոգևոր տարածք» է, արյուն ներարկողն էլ աչքն է, մեզ հսկում է 

մեզնից աննկատ մի «թաքուն հայացք», որ «լցվում է խորքերդ թափուր», ու 

«հաղորդվում ենք իր պարզ հայացքին»(ՄՀԹ, էջ 138-139): Բանաստեղծի 

համոզմամբ՝ «կյանքի գաղտնիքը հայացքն է անհուն», նրա խորքերը, որտեղ 

հսկում է առմիշտ «Աչքը – իբրև խնամակալ» (ՁԿ, էջ 128), տնտղել է պետք 

«շերտ առ շերտ» (ՍԽ, էջ 92): 

                                                             

12 Ա.Ղազարյան, Բիբլիական ձայների բանաստեղծական արձագանքը, «Հայաստանի 

Հանրապետություն», 1995, թ. 217, 29 օգոստոսի, էջ 4: 
13 Հ.Թամրազյան, Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գր. դիմ., հոդվածներ, Ե., 

«Նաիրի», 2010, էջ 171: 
14 Հ.Թամրազյան, Հարասություններ, Ե., «Նաիրի», 2003, էջ 472: 
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Ա.Թոփչյանն իրավացիորեն նկատում է, որ Հ.Թամրազյանի 

պոեզիայում «Աչքը» «լայն իմաստ ունի և կյանքի հետ ունեցած 

հարաբերություններում… միշտ բարձր է, իդեալն է…, նա է կյանքի 

արարիչը»15, «Որ աստղի պես բիբն է շողում»..., «Ու աչքերից հորդող 

ջրվեժ»…, «Պայծառացող հայացքի հուն, //Աչքի պայծառ մարգագետին»…, 

«Ու սիրտն աչք է, ու աչքը՝ սիրտ» (ՁԿ, էջ 128-132):  

Թամրազյանի բանաստեղծական համակարգում գերակայություն են 

ստանում (ինչ-որ տեղ նաև ապահովում բազմիմաստություն) մի շարք 

սիմվոլիկաներ, արքետիպեր ու միֆական կառույցներ՝ ժամանակը, 

դիմակը, հայելին, միմոս-խեղկատակ-ծաղրածուն, հերոսը, աչքը, տապանը, 

կենաց ծառը, խաչը, սուրբ լեռը, բառը, կուռքը, ջուրը, ջրհեղեղը, քաոսը, 

խավարը, Քրիստոսը, Սիզիփոսը, Իկարոսը, Նոյը, Հուդան, Ղովտը, աղե 

արձանը և այլն, որոնք դառնում են բանաստեղծական պատկերի 

գաղափարական կրողներ ու կառույցի հենասյուներ: Իսկ բանաստեղծին 

օգնության  է գալիս «շնչավոր, կենդանի բառը», իմաստ տալիս Խորքին, նոր 

խորքեր բացում ու ցավն ամոքում: Մարդկանց բառերն իրար է կապում 

ցավը: «Ցավից ու բառից հետո գալիս է լույսի զգացողությունը: Գալիս ու 

ներծծվում է բանաստեղծի մեջ. նրա միջով՝ Տեսակի մեջ ու դառնում 

Փրկություն»16 (ընդգծումը մերն է՝ Ռ.Ս):  

Բառ (Բան) - լույս – փրկություն (Քրիստոս) սուրբգրային գաղափարը 

(«Եվ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի», և լույս եղավ» (Հին Կտակարան, 

Գիրք Ծննդոց, 1.3): «Եվ նա (Մարիամը՝ Ռ.Ս.) որդի պիտի բերի և Նրա 

անունը պիտի դնես Հիսուս, որովհետև Նա պիտի փրկի Իր ժողովրդին իր 

մեղքերից» (Նոր Կտակարան, Մատթեոս 1.21)) առաջնային է Թամրազյանի 

պոեզիայում, որտեղ հաճախ են զուգահեռվում լույսն ու Քրիստոսը («Որ 

հասնես ներքին լույսի ետևից, //Դեռ պիտի հոգու անդունդներ անցնես» (ՄՀ, 

էջ 22)), միֆեր, որոնց բանաստեղծը միշտ է ապավինում:  

«Արքայորդին» վերնագրվածում Սուրբ լեռան ճանապարհով Աստծո 

որդին է իջնում. «Աչքերն ի գիլ, //օրերն ի գիլ, //ու նա գալիս է երկնքից, //ու 

իջնում է վաղվաղակի» (Ա, էջ 31): Ինչպես տեսնում ենք, բանաստեղծության 

հիմքում Նարեկացու «Հարության» տաղն է, որտեղ Մասիսի աջ կողմից 

իջնող և դեպի Երուսաղեմ ընթացող նշանավոր սայլը տանում է 

Արքայորդուն: Ամեն ինչ նույնն է, միայն. «-Ի գիլ, ի գիլ, սայլիկն՝ ի գիլ //գար 

ի Մասեաց յաջ կողմանէն, //մինչեւ ի Սուրբ Էջմիածին» (Ա, էջ 31): Սայլն 

                                                             

15 Ա.Թոփչյան, Ապագայի ներկայությամբ, Ե., «Սովետական գրող», 1988, էջ 33: 
16 Հ.Թամրազյան, Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գր. դիմ., հոդվածներ, Ե., 

«Նաիրի», 2010, էջ 181:  
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ընթանում է դեպի Սուրբ Էջմիածին՝ սրբազան առաքելությունն 

իրագործելու՝ ժողովրդին նախ՝ փրկելու, ապա և՝ մաքրագործելու: 

Նկատենք՝ «Աղեղնավոր» ժողովածուն, որտեղ ներառված է 

«Արքայորդի» բանաստեղծությունը, 1993 թվակիր է: 90-ականների թեժ 

օրերին, երբ «մահն - իբրև մի կույր չղջիկ //Տարածությունն էր թրատում», 

երբ Նեռի ատամների տակ օրն էր հայտնվում, մի անմեղ հարց էր հղանում. 

«Ո՞ւր են հետքերը փրկիչի... //Ո՞ւր է արդյոք իր փրկիչը //Մութ ջրերի վրա 

քայլող» (Ա, էջ 35): Դարձդարձիկ այս օրերին այս պատճառով է 

բանաստեղծն ապավինում Քրիստոսի միֆին: Նկատենք նաև՝ Թամրազյանի 

պոեզիայում ապոկալիպտիկ միֆերին զուգահեռ քայլում են Նեռը՝ 

Հակաքրիստոսը, Դեղին Մոլոքը, Սև աղանդը, Սև մոգությունը, Հուդան. 

«Մատնությունն է կրկին զարթնում, //Չքանում է օրը անհետ, //Ու երեսուն 

իր արծաթով //Նա սակարկում է մթան հետ (Ա, էջ 37): Իսկ «Լռության ծես»-

ում «փորձում են մարդիկ որսալ //Եվ հորինել են մի նոր կրոն» (ԼԾ, էջ 25): 

Փրկության ի՞նչ բանաձև է առաջարկում բանաստեղծը. գրել մի նոր «Եղծ 

աղանդոց»:  

Հոգևոր համաղետ ապրող քաղաքը հիշեցնում է սուրբգրային 

քաղաքները՝ Սոդոմն ու Գոմորը: Հայտածվում է մաքառող Ղովտի 

կերպարը՝ ետ չնայելու պահանջով: «Ու քաղաքները թողած քո հոգու 

//Հեռանում ես դու՝ ետ նայող մի Ղովտ» (ընդգծումը մերն է՝ Ռ.Ս.): 

Նկատենք՝ Թամրազյանը շրջանցում է պատվիրանը՝ անպարտ կարոտների 

ու հուշերի նկատմամբ հարգանքի տուրք ու խոնարհում. 

Հոգու տարանցիկ ճանապարհներով, 

  Որ ուղիներն են տատանվող հողի, 

  Որով շարժվում է կարոտդ անպարտ, 

  Ու հուշը, որը այս երկրում թողիր... (ԼԾ, էջ 61) 

Ուրվագծվում է և Ղովտի կնոջ կերպարը` փոխարկված աղե արձանի, 

որ առաջ է նայում: Այստեղ են սուրբգրային մի շարք միֆեր՝ Եղիա 

մարգարեն, ջրհեղեղը, տապանը, քաոսը, Ղազարոսը.  

Ու տեսնում ենք մենք քեզ - քառաթև ու հրկեզ, 

Ղազարոսի նման, որ ելնում է նաշից, 

Դու ծնվում ես նորից, զի խաչն է քեզ կնքել, 

Ու խելահեղ սիրով դու իջնում ես խաչին (ԼԾ, էջ 65): 

 Խաչը հոգևոր լույսն է խորհրդանշում, Ղազարոսը՝ քաղաքի 

վերակենդանացումը: Հեղինակն ակնարկում է և Քրիստոսի մասին. 

  Ու չգիտես՝ տեսել ես, թե չես տեսել: 

  Հին ձայները, ստվերներն են սոսկ կանչում, 

  - Քայլել եմ այս ճանապարհով ես քեզ հետ, 

  Հազար անգամ տեսել ու չեմ ճանաչում (ԼԾ, էջ 59): 
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 «Ձայն բարբառոյ» վերնագրվածում, որը նույնպես աստվածաշնչյան 

է, «չեմ ճանաչում»-ը արդյո՞ք Մատթեոսի 25-րդ առակը չի հիշեցնում՝ «Տասը 

կույսերի և քանքարների առակը: Վերջին Դատաստանի նկարագրությունը», 

որտեղ հինգ հիմար կույսերի՝ դուռը բաց անելու խնդրանքին Քրիստոսը 

պատասխանում է. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես ձեզ չեմ ճանաչում»: 

Սուրբգրային այս անդրադարձումով բանաստեղծը կրկին ու կրկին 

հիշեցնում է Վերջին Դատաստանի մասին: 

Դու կաս, իբրև հիշող արյուն,  

Արյան կանչ է, արյան անուրջ, 

Թե ինչպես էր Նոյը նայում 

Իր աշխարհին լեռան լանջից... 

Եղիցի՛ լույս: Եվ լո՛ւյս եղև: 

Ու քեզ հետ են միշտ էլ եղել 

Երազներիդ ջրհեղեղը 

Ու արթնացման ջրերը ջինջ (Ա, էջ 29):   

 Թամրազյանի պոեզիայում առանցքային դերակատարում ունի 

ջրհեղեղի միֆը (զուգահեռվում են Նոյի, տապանի, սուրբ լեռան միֆերը), 

որը մետաֆորիկ պատկեր է ստեղծում. կյանքի ընթացքը ջրհեղեղ է 

հիշեցնում, որն անընդհատ փորձությունների է ենթարկում մարդուն՝  

երկատելով կյանքը երկնայինի ու երկրայինի: Կյանքը նաև քող է ու թանձր 

խավար. 

Կյանքը քող էր՝ քեզ Աստծուց բաժանող, 

  Աչքերը փակող մի թանձր խավար – 

  Ինձ բաժին հասավ մի մութ, դաժան օր, 

  Որ Աստծո լույսն էր ինձնից քողարկել: 

 

Բոլորից լքված – ես հասու եղա, 

  Որ իմ մեջ պիտի այդ մութը ճեղքեմ – 

  Կյանքն ասպարեզ է ու հոգու տեղանք, 

  Ամայության մեջ դու պիտի երգես … (ՄՀԹ, էջ 86) 

 Օրերը կվերահանդերձավորվեն, կսերտեն իրենց դերերը նոր, 

պատմությունը՝ հին խեղկատակը, խելահեղության կմղի հերոսին, ու խոսքը 

կրկին կհասնի ավարտին: «Մտքի կատարյալ խենթանոց», որտեղ նոր ոչինչ 

չկա. «…հին կարոտն է լուռ ու համբերող //Այդ խենթանոցի դռները 

փակում»:  

Բանաստեղծը չի դժգոհում իր բաժին բախտից. նա ապավինել է 

բառին, որն այլևս գաղափար է. «Ես բառերին եմ իմ կյանքը հանձնել... //Ես 

զրուցում եմ իմ բառերի հետ, //Ինքս ինձ հետ եմ ես հիմա խոսում (ՍԽ, էջ 

52,53): 
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Բայց պատահում է՝ ի ծնե կույր ամբոխը խաչելու է տանում բառը: 

Ամբոխը, Թամրազյանի համոզմամբ, ծամածռված, շերտավոր դիմակ է, 

կակազելով իր դերն է միշտ կարդում, իր կրկնակն է, կանգնած է իր դիմաց: 

Հաճախ էլ դիմակն ինքն է ամբոխվում, ու տրոհվում, փոշիանում են 

մարդիկ. «Ո՛չ մի ամբոխ ոչի՛նչ կյանքում չի փոխի, //Նա դիմակ է, որ իր դերն 

է միշտ կարդում՝ //Եթե մարդը խամաճիկն է ամբոխի, //Եվ ամբոխը 

խամաճիկն է մի մարդու» (ՍԽ, էջ 49): Ի՞նչ անել. «կտրել ամբոխի լեզուն» 

(ՍԽ, էջ 50), փորձել խոսք կորզել դիմակից և ապա պատռել այն, որ 

հաղթահարվի, վերջանա «մարդու մեջ անընդհատ կրկնվող էս ֆարսը»17: 

Պատռելուց հետո այն ավելի մերկ, ավելի տեսանելի կդառնա: Ու չի կորչի 

«խոսքի թելը մնայուն», որովհետև կենդանի բառն է «հին թելերով նոր կյանք 

գործում» (ՍԽ, էջ 206):  

Հեղինակն առավել քան համոզված է՝ ապրեցնել է պետք բառը՝ միակ 

սպեղանին, որ «ուղենշում է հասարակության ներքին հոգևոր հոսքերը, 

շնչավորում նրա ընդարմացող, անկենդան ետնախորքերը»: Նա է «կյանքի 

շնչափողը և շնչերակը,… պիտի հնչեցվի լիաթոք, ինքնազեղուն, զերծ 

կապանքներից, ոչ թե թափառի կյանքի ետնաբեմում` ասպարեզը թողնելով 

խամաճիկներին ու խեղկատակներին»18:  

Ու անհուսորեն փնտրեցի երկար 

Մարդկային մի դեմք, ազնիվ դիմագիծ, 

Սակայն եղածը խմոր էր ու կավ, 

Ոչինչ չտեսա - դիմակից բացի:  

 

Եվ անիմաստ են բոլոր ճիգերն իմ, 

Դեմք չունեն մարդկանց կրքերը ագահ,- 

Խամաճիկներ են խամաճիկների 

Եվ դիմակներ են - դիմակներ հագած (ԶԳ, էջ 253): 

Ստեղծագործությունն, ըստ Յունգի, «անգիտակցականի խորքերից» 

աճող «արքետիպերի անգիտակցական վերարտադրություն է»: 

«Արվեստագետն իր հոգեբանության այդ «հնադարյան» շերտի նկատմամբ 

ունեցած հատուկ զգայունության շնորհիվ արքետիպերը վերարտադրում է 

ստեղծագործության մեջ՝ այդ չեզոք ու դատարկ սխեմաները միշտ լցնելով 

                                                             

17 Հ.Թամրազյան, Բայց ինչպես ապրենք այսպես ակամա, «Հայացք Երևանից», 2002, 

թ.6, էջ 32: 
18 Հ.Թամրազյան, Հարասություններ, Ե., «Նաիրի», 2003, էջ 476:  
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ինքնատիպ բովանդակությամբ»19: Այս հնագույն մոդելները Յունգն 

անվանեց «արքետիպ-անձեր». հիմնականներից է Անձի (կամ Դիմակի) 

արքետիպը, որ «խորհրդանշում է անձի կեղծ իրացումը, այսինքն՝ այն դերը, 

որի հետ իրեն նույնացնում է մարդը սոցիալիզացիայի ընթացքում»: Այն 

«իրացվում է… կենտրոնական հերոսի երկվորյակ գործող անձանց 

կերպարներով, որոնց նա նմանակում է կամ որոնցից փորձում է հեռու 

մնալ»20:  

Ճշմարիտ գրողը, ըստ բանաստեղծի, միշտ տալիս է իրականության 

խորքային պատկերը, բայց և սնում ու նախախնամում է այն: Ու որքան 

մռայլ է այդ պատկերը, այնքան բազմապատիկ է այն հոգևոր ջանքը, որ 

«ծախսում է արվեստագետը կյանքի մռայլ ու աղճատված համապատկերը 

հաղթահարելու, նրա հոգևոր միջուկը վերակերտելու համար: Եվ դա 

դառնում է «ձայն բարբառո հանապատի», եթե չի վերածվում ամենօրյա 

ինքնազոհության»21: 

Արդյո՞ք ամենօրյա ինքնազոհության արդյունք չէ Թամրազյանի 

պոեզիան, որի կառուցվածքային սկզբունքը կյանքի ու մահվան միֆերի 

հակադրույթն է: Բանաստեղծը հաճախ է զրույց ծավալում կյանքի ու 

մահվան շուրջ. 

 ...Ու կյանքն անցնում է լույսի պես արագ, 

 Անէանում է մի ակնթարթում, 

 Ու մտորում ես - մեկնելուց առաջ, 

 Թե հանուն ինչի՞ աշխարհ եկար դու... 

Լոկ նրա՞ համար, որ նա պահպանի 

Բնազդը սաղմի, բնազդը սեռի... (ԱԵ, էջ 148-149)  

Անպատասխան ինչուները շատ են, հեղինակային հավատամքը՝ 

մեկ. «Ինձ բոլորի պես տրված է մեռնել, //Սակայն ես կյանքի՛ ուղին եմ 

ընտրում... //Տիեզերքն ինքը պայթող մի սերմ է, //Ժամանակների ճառագող 

պտուղ....» (ԱԵ, էջ 153) Համոզված է՝ մարդիկ չեն անհետանում, այլ 

«մխրճվում են անգիտության մեջ» (ՍԽ, էջ 200), երբ իբրև քույրեր իրար են 

հարում կյանքն ու մահը: Հաջորդում է ավետիսը՝ «թաքուն լուրը - 

//Հարությունը ամենո˜ւր է» (Հ, էջ 193): Եվ՝ ահագնացող հարցեր. «Բայց մենք 

որտե՞ղ ենք, մենք կա՞նք, թե՞ չկանք, //Ո՞վ է մեր տերը այս տիեզերքում» (ԱԵ, 

էջ 117): Մշուշվում է Տիրոջ դեմքը, ու տարածվում է քաոսը: 

                                                             

19 Օ.Տուրիշևա, Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և 

մեթոդաբանությունը, Ռուս. թարգմ.՝ Ա.Ջրբաշյանի, Ե., «ԵՊՀ», 2017, էջ 92: 
20 Նույն տեղում, էջ 94-95: 
21 Հ.Թամրազյան, Պարականոն Ավետարան, «ԱԶԳ», 2010, 18 փետրվարի, թ. 28, էջ 6: 
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Չգոյության վախ – գոյության սարսափ, 

 Որ մենք այդպես էլ չենք հաղթահարում, 

 Ու ամեն անգամ քնից արթնացած՝ 

 Մեզ հետ վախերն են հարություն առնում... 

՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚ Ասես ապրում ենք ամայի երկրում... (ՍԽ, էջ 201) 

«Տիեզերքի ներդաշնությանը ապավինած բանաստեղծը 

ժամանակակից միֆի գաղափարական հարցադրումներին տեղի տալով, 

զգում է քաոսի ուժգնացումը՝ խավարի ու սարսափի ածանցումներով: 

Քրիստոսի «եկվորությունն» ու «օտարությունը» իր մեջ առած…, նա 

դեգերում է գոյի-չգոյի սահմաններում»22: 

Սակայն քաոսն էլ անպարտելի ու հարատև չէ. նրան հակադրվում, 

հաղթում է Խոսքը, ու լույսն է հղանում. «Ու մեր օրերում լինում է հանկարծ, 

//Որ մեզ պատում է դատարկը անհուն... //Ու այնժամ խավարն՝ իբրև մայր 

արգանդ //Կյանքի հատակից լույս է հղանում...» (ՍԽ, էջ 206) 

Կյանքի ու մահվան շուրջ զրույցը բանաստեղծը զարգացնում է 

«Սրբազան խավար»-ում («Անգիտակցություն – սրբազան խավար, //Որ 

առաքում ես անվախճան խոր քուն, //Դու անմատույց ես ողջերի համար… 

(ՍԽ, էջ 198)), որտեղ խորքն էլ է սրբազան, խոսքն էլ է սրբազան, խորհուրդն 

էլ է սրբազան, ուխտն էլ է սրբազան: Արյան պտույտ է հիշեցնում «կյանքի ու 

մահվան այս արարումը». այնպես հեշտ ենք արդեն մեռնում, ասես «մեկնում 

ենք սրբազան ուխտի» (ՍԽ, էջ 147):  

Սուրբգրային է «Սրբազան խավար» վերնագրվածի բնաբանը՝ Հին 

Կտակարան՝ Գիրք Ելից, 20.21. «Մովսեսը մտավ խավարի մեջ, ուր գտնվում 

էր Աստված»: «Եվ Սինա լեռն ամբողջությամբ ծխում էր, որովհետև ՏԵՐԸ 

դրա վրա իջել էր կրակով, և կրակը հնոցի ծխի նման էր դուրս գալիս, և 

ամբողջ լեռը սաստիկ դողում էր» (Գիրք Ելից, 19.18): Աստված Մովսեսի մոտ 

եկավ սրբազան խավարով պատված, որպեսզի ժողովուրդը (Իսրայելի 

որդիները) լսի իր խոսքը և միշտ հավատա Մովսեսին: Նաև պատվիրեց 

սահման դնել լեռան շուրջը և սրբել այն. ով լեռանը դիպչի, կմեռնի. «Ասես 

սահմանն են ուղեղով քաշել – //Ու հոգիներն են վառվում անկրակ 

//Սահմանից անդին ...» (ՍԽ, էջ 203): Սակայն «խոր քնի մեջ սահմաններ 

չկան», չկա մահ, այլ կա «հավերժող երազ», որտեղ հարակա հոգին 

զուգահեռվում է կենաց ծառին. 

Դու անցողիկ ես, նա հարակա է, 

Նա երգեցիկ է – ինչպես կենաց ծառ, 

                                                             

22 Ն.Ղազարյան, Ներասացական բանաստեղծությունը, «Գրական թերթ», 2008, թ.29 

(2948), 5 սեպտեմբերի, էջ 6: 
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Որ հոգու մեջ է արմատակալել...  

Հոգու հողից են սերունդներն աճում, 

Նրա երգեցիկ եղեգը ես եմ… (ՍԽ, էջ 196)  

Ժողովածուում Մովսես-հեղինակ կերպարային հաջորդականություն 

է տեղի ունենում, որն արմատավորվում է հեղինակի ներքին խռովքով, 

նշյալ միֆի ու հեղինակ-կերպարի սահմանախախտ վիճակով: Աստծո 

խոսքով ու լույսով իմաստնացած բանաստեղծը, ում այլևս հասու են 

սրբազան խավարն ու սրբազան խորհուրդը, վաստակել է Մովսեսի դերը 

ստանձնելու իրավունքը: Թամրազյանի կարծիքով, յուրաքանչյուր 

ժամանակ իր հոգևոր ազդակներն ունի, որոնք փրկում են նրան 

ցնցումներից: Այդ դերը հաճախ արվեստագետին է վերապահված, որ 

«ներփակվելով արտաքին աշխարհից, հակադրվելով նրան, փորձում է նրա 

տարերային, կույր հոսքերին հոգևոր ընթացք տալ»23՝ քաջ գիտակցելով՝ 

իրավունք չունի կորցնելու ոգու արիությունը, եթե անգամ կանգնած ենք 

«մեծ փլուզման եզրին», ու անհնար է առաջն առնել.  

Դու կտանես հոգու տապանում  

Կյանքի հրաշքը` իբրև առասպել,  

Անկեզ կրակը նա է պահպանում`  

Իբրև խավարում շողացող աստղեր՝ 

Հոգին տանելով նոր ճամփորդության 

Հույսի անառիկ լեռնապարերով, 

Որ դու ես կերտել հոգու փորձությամբ` 

Անկումներն ահեղ հաղթահարելով (ԲԷ, էջ 45): 

Այո՛, իրավացի է Թամրազյանը, արվեստագետին է տրված ցնորամիտ 

հոսքերի մեջ ընկալել օրերը, տարիներն ու դարերը կապող համընդհանուր 

հայացքը, անհուն աչքը, այդ աչքը սնող սիրտը, դարերի վեժքը հունավորող 

խորին խոհը: «...այդ աչքը ե՛ս եմ, այդ սիրտն իմ մեջ է բաբախում»24,- ասում 

է արվեստագետը՝ ճշմարիտ համոզմունքով՝ չարիքի ու անեծքի մեջ 

թաղված աշխարհին հաղթել կարող է «լոկ բանաստեղծությունը, որն է՝ 

Ոգին, որն է՝ անմահությունը»25: 

 

                                                             

23 Հ.Թամրազյան, Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գր. դիմ., Ե., «Նաիրի», 2010, էջ 

323: 
24 Նույն տեղում, էջ 323-324: 
25 Հ.Թամրազյան, Բայց ինչպես ապրենք այսպես ակամա, «Հայացք Երևանից», 2002, 

թ.6, էջ 32: 
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Ռ.Ստեփանյան 

Սուրբգրային միֆերը Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիայում 

Ամփոփում 

Միֆապոետիկայի առումով բավականին ուշագրավ  է Հրաչյա 

Թամրազյանի պոեզիան, որտեղ գերիշխում են սուրբգրային թեմաների 

անդրադարձումներն ու միֆերը: Միֆակիրառումը հնարավորություն է 

ընձեռում բանաստեղծին խուսափել հռետորական-հրապարակախոսական 

ոճից, լայնորեն օգտվել կերպարաստեղծման ու պատկերավորման 

միջոցներից: 

 

 

 

R. Stepanyan 

Saint written myth in Hrachya Tamrazyan's poetry 

Summary 

  Hrachya Tamrazyan's poetry is rather attention calling according to 

mythopoetry, where references and myths of Bible topics dominate. The use of 

myths allows the poet to avoid from oratoric, publicity style, to get use of 

character creating and expressive means widely. 

 
 
 

Р. Степанян 

Священнописьменные мифы в поэзии Грачя Тамразяна 
Резюме 

С мифопоэтической точки зрения весьма примечательна поэзия 

Грачя Тамразяна, где преобладают мифы и отражения святописьменных тем. 

Применение мифа дает возможность автору избежать риторического-

публицистического стиля, широко пользоваться средствами создание образов. 
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զարկերակ, դինամիկա, անցավոր ու մնայուն, միասնական շղթա, 

հիշողության ծիր, մոռացման փոշի, բանաստեղծական մոդել: 

           Ключевые слова и выражения: Время, движение, пульс, динамика, 

преходящий и постоянный, еденая цепь, граница воспоминаний, пыль 

забвения, поэтический модель. 

           Key words and expressions: Time, movement, pulse, dynamics, transient 

and permanent, united chain, contour of memory, dust of oblivion, poetical 

model. 

 

           Հր. Հովհաննիսյանը մեր այն բանաստեղծներից մեկն է, որ միշտ ձեռքը 

պահել է ժամանակի զարկերակին, զգացել նրա տրոփյունը և ճշգրիտ կերպով 

արձանագրել իր բանաստեղծություններում: Նա կարողացել է ամուր 

օղակներով շաղկապել ժամանակի անցյալ-ներկա-ապագա չափումները՝ 

անցյալն իմաստավորելով ներկայում թողած հետագծով, ներկայում 

ուրվագծելով ապագայի վերաբեյալ իր տեսլականը: Բոլոր դեպքերում` նրա 

ուշադրության կենտրոնում եղել է ժամանակի հարահոսում գտնվող 

անհատը, որը ցանկանում է ճանաչել նախ ինքն իրեն, ապա իր միջոցով նաև 

աշխարհը, հաղորդակցվել նրա անցուդարձին: 

            Նրա բանաստեղծություններում ժամանակի զարկերակը մերթ 

բաբախել է <<ուժգնությամբ, դինամիզմով ու հեծեծանքով>>, մերթ հանդարտ 

ու համաչափ, մերթ թույլ ու անօգնական կծկումներով: 

mailto:tatev1111@mail.ru
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           Իր կենսապատումի առանձին դրվագների բանաստեղծականացման 

միջոցով Հր. Հովհաննիսյանը ժամանակի տարբեր չափումներն 

ամբողջացնում է ստալինյան բռնաճնշումների բովով անցած, մեծ 

հայրենականում հայրենիքի հանդեպ իր պարտքը կատարած, <<ձնհալի>> 

բարեփոխումներով ոգևորված, <<լճացման>> տարիների 

հաշտվողականությամբ հիասթափված, 80-ականների ազգային զարթոնքով 

ոգեշնչված, դրան հաջորդած ժամանակի իրադարձություններից 

հիասթափված, երկրաշարժի ողբերգությունը վերապրած իր սերնդի 

կենսապատումը:  

          Ժանամակի հարահոսում բանաստեղծը միշտ եղել է <<առաջին ժամի 

զինվոր>> ու նախ փորձել է ճշգրտել, թե ի՞նչ է ընդհանրապես կյանքը՝ 

ժամանակի անհուն օվկիանոսում <<վաղորդայնի ցողի մի կաթի՞լ, որ 

դառնում է <<ամպ>>, <<անձրև մանրահատիկ>>. 

Ի՞նչ է կյանքը. վաղորդայնի ցողի կաթիլ, 

Որ եղել է ու չքացել, բայց իր մահով 

Ամպ է դարձել, դարձել անձրև մանրահատիկ 

Եվ աշխարհ է վերադարձել լույս կամարով, 

Ցողի կաթիլ, որ մի անգամ աչքը բացել 

Հետո կորել ու փոխվել է բազմապատիկ, 

Ապրել միայն մի ակնթարթ ու չքացել, 

Ի՞նչ է կյանքը, ի՞նչ է կյանքը՝ ցողի կաթիլ1: 

           Բանաստեղծի համար կենսապատումի յուրաքանչյուր պահը 

<<խոստովանության ժամ>> է, որը Ս. Աղաբաբյանը անվանում է 

<<անծայրածիր գիծ>> Հր. Հովհաննիսյանի բանաստեղծական համակարգում: 

Բանաստեղծի իսկ սահմանումով կյանքում գալիս է խոստովանության մի 

ժամ, երբ պետք է <<տուրք մատուցել ծնողների ու հեռացած ընկերների 

հիշատակին, օրհնանք տալ աշխարհի լուսավոր դրվագներին՝ գարուններին, 

ծաղիկներին, նվագներին, սերերին, որ իր հետ անմնացորդ կիսել են իր 

անցած օրերը>>, գալիս է մի պահ՝ << մինչև վերջ բացելու հոգին>>, 

<<հանգիստ սրտով չափելու՝ ինչ որ ունեմ և չունեմ>>2: 

       Բանաստեղծի խոստովանության ժամը զարդարում են առաջին հերթին 

հայրենական պատմության սուրբ ու նվիրական արժեքները. Հայաստանի 

պատմության մեծարանքը, որին Հր. Հովհաննիսյանը նվիրել է իր 

բանաստեղծությունների մի զգալի մասը, առաջին տեղում են ժողովրդի ոգու 

                                                             

1 Հովհաննիսյան Հր., Հայրական երգ, Երևան, <<Սովետական գրող>>, 1977, էջ՝ 96: 
2 Աբաբաբյան Ս., Խոստովանության ժամ, հղումն ըստ Հուշարձան Հրաչյա 

Հովհաննիսյանի, Երևան, <<Արևիկ>>, 2015, էջ՝ 249: 
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ամրության, հայրենասիրական արիության, զարմանալի կենսունակության և 

կամքի արծարծումները>>3: 

           Հր. Հովհաննիսյանի բանաստեղծությունների մեջ դրսևորվում են 

<<ժամանակի հոգեբանության բնորոշ գծերը>>՝ բանաստեղծականացնելով 

հեղինակի <<հոգևոր կենսագրության այս կամ այն օղակը՝ նրա սերը, 

կարոտը, հպարտությունը, ատելությունը>>4: 

          Բանաստեղծը յուրովի է ընկալում անցյալ ու ներկա ժամանակները: Նա 

մերթ տառապում է անցած գնացած օրերի համար (<<Հայրենական երգ>>, 

<<Հողմերի տարին>>, <<Ախ, երանի այն օրերին>>, <<Կասկածների 

բաղիվներում>>, <<Է՜յ, դու, կյանքիս ջահել ընկեր>>, <<Մի բաց արեք իմ 

վերքերը>> և այլն, մերթ ապրում հրճվանքի անմոռանալի պահեր, 

ըմբոշխնում գեղեցիկը, լուսավորը (<<Մանուկներն ահա խայտում են 

գետում>>, <<Խշշում է այգիս, անտառն է խշշում>>, <<Լցնում եմ գինին խաս 

գավաթիս մեջ>>, <<Ցնծուն ինչպես ծիծեռնակ և այլն ): 

      Նրա բանաստեղծություններում ժամանակը հաճախ ունի չափման այլ 

միավորներ՝ վայրկյանները, րոպեները հաճախ երկարում են մինչև 

անսահմանություն, տարիները սլանում են կատաստրոֆիկ արագությամբ և 

ունեն վայրկյանի կամ րոպեի տևողություն: Ժամանակի դինամիկայի 

այսպիսի ընկալումները Հր. Հովհաննիսյանի պոեզիայի նկատելի 

յուրահատկություններից մեկն է. ասել է թե՝ բանաստեղծը իմի է բերում  իր 

ապրած     վայրկյանները, րոպեները, որոնք իմաստավորվում են մերթ սիրո 

պոռթկումներով, մերթ բնության հետ միաձուլվելու, նրա մի մասնիկը, նրա 

հրաշալի այգեպանը դառնալ անհագ մղումներով, իր չապրած օրերն ու 

տարիները, որ ժամանակի ընթացքում ցավալի հետքեր են թողել ու մնացել են 

հիշողության հեռավոր ծագերում, դարձել չսպիացող վերքեր: 

           Ժանամակի ապրած և չապրած տարիները զուգահեռվում են իրար, 

դառնում են կյանք, խտացնում են կենսապատումի առանձին դրվագների 

հույզերն ու ապրումները, հոգսերն ու մտահոգությունները և բանաստեղծի 

մտապատկերներում արտածվում են վերջին երազի տեսքով. 

Վերջին օրերիս գգվալից, հեշտին, 

Չքնաղ երազի այցի դիմաց- 

Մութ գիշերներին անփարատ վշտի, 

Ցավի երազ եմ տեսնում հիմա: 

 

Կորցրած պահերից, չապրած վայելքից, 

                                                             

3 Նույն տեղում, էջ՝ 249: 
4 Նույն տեղում, էջ՝ 251: 
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Անկատար տենչից զուրկ, անիմաց 

Դառն ափսոսանքով և առանց երգի 

Մեղքի երազ եմ տեսնում հիմա: 

 

 

Անտես՝ սերերիս մութ արարքներին, 

Դեմքիս տանջահար մավրի դիմակ 

Ուշացած մաղձով և անմեկնելի 

Խանդի երազ եմ տեսնում հիմա: 

 

Ինձ դաված, խաբած հոգիների դեմ 

Այս տարաժամին և մերձիմահ, 

Անհագ հատուցման անձկությամբ դժխեմ 

Քանի երազ եմ տեսնում հիմա5:  

 

              Ժամանակը Հր. Հովհաննիսյանի համար <<վերացական 

հասկացություն չէր>>, այլ փիլիսոփայական կատեգորիա, յուրահատուկ 

չափակշռի միավոր, որի շարժման յուրաքանչյուր հանգրվանում 

իմաստավորվում են գոյի, մնայունի ու անցավորի, հայրենիքի նկատմամբ 

ունեցած վերաբերմունքի, սեփական արժանապատվության գիտակցման 

մտահանգումները: 

             Ժամանակը բաց վերքեր է թողնում բանաստեղծի հոգում, բայց և այդ 

վերքերը բալասանող միջոցներ է առաջադրում, բանաստեղծի գիշերները 

լցնում է <<տագնապով խրթին>>, բայց և այգաբացները ողողում է աստծո 

անարատ լույսով, սիրտը խոցում է մոռացումի, կորուստի թունավոր 

նետերով, բայց և համակում  սիրո վայելքի անմոռանալի ակնթարթներով: 

           Ժամանակը <<անցած ափսոսանքին խառնում է ներկա խինդը>>, 

բանաստեղծին տանում է իր հետևից՝ որպես <<տրտմության հերոս, 

մայրաքաղաքի անխոնջ շրջմոլիկ, որ թափառում է փողոցից փողոց>>, 

միաժամանակ <<մավրի դիմակ է հագցնում նրան>>, մկրտում  իմաստության 

մեռոնով: Ժամանակի հարահոսում բանաստեղծն իրեն պատկերացնում է 

որպես <<անտառի եզրին բուսած շուշան>>, <<կրակի առջև՝ թիթեռ>>: Նրա 

համար <<ահ էր լռին տառապելը, իսկ <<ցասում ու շառաչ ժայթքելը՝ մահ>>: 

Բայց ժամանակը շարժվում է իր ամենօրյա շրջապտույտով, և ինչ է մնում 

բանաստեղծին. 

Ոչինչ չի մնում,մնում է երգը, 

                                                             

5 Հովհաննիսյան Հր., Մենության օրեր, <<Ապոլոն>> հրտ., Երևան, 1996, էջ՝ 36: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

74 

 

Երգը տառապած ու հասկանալի, 

Երգը բաղձալի արևագալի, 

Երգը՝ հոգու սուրբ ու միակ բերքը: 

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

 

Ոչինչ չի մնում մնում է հուշը: 

Հուշը, որ երբեք լեգենդ չի դառնում, 

Հուշը, որ ստի խայտից չի մեռնում, 

Այդ մաքուր հուշն է գալիքի ուժը6: 

 

              Բանաստեղծը ձեռքը պահում է ժամանակի զարկերակին, առաջ է 

գնում նրա շարժման հանգույն, բայց երբեք չի դառնում նրա գերին ու 

խոսափողը և բանաստեղծության իր մոդելը չի ձևափոխում ինչ-որ մեկի 

ցանկությամբ ու հրահանգով: 

 

 

                                                                                                                 Տ.Պողոսյան   

Ժամանակի դինամիկայի հրաչյահովհաննիսյանական ընկալումները 

Ամփոփում 

            Յուրաքանչյուր բանաստեղծ ունի ժամանակի դինամիկայի 

ընկալման իր մեթոդները, ժամանակի ու անհատի փոխհարաբերության 

վերաբերյալ իր պատկերացումները: Սույն հոդվածում փորձ է արվում 

բացահայտել ժամանակի շարժման հովհաննիսյանական ընկալումները, 

որը մեծապես կօգնի բանաստեղծի ստեղծագործությունը դիտարկելու 

որպես կայացած համակարգ, բացահայտելու նրա բանաստեղծական 

մոդելի յուրահատկությունները: 

                                                                         

 

                                                                                                        Т. Погосян 

Грачьяоганисяновские восприятия о динамике времени 

Резюме 

     Каждый поэт имеет свои методы восприятия динамики времени, свои 

представления о взаимоотношениях времени и индивидума. В данной статье 

делается попытка раскрыть онанисяновские восприятия о движении 

                                                             

6 Հովհաննիսյան Հր., Չարենցի լապտերը, <<Սովետական գրող>>, Երևան, 1988, էջ՝ 

106: 
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времени, что значительно поможет рассматривать произведение поэта, как 

состоявшаяся система, чтобы раскрыть особенности его поэтической модели. 

 

                                                                                                     

 

 

   T.  Poghosyan   

Hrachya Hovhannisyan’s perceptions about dynamics of time 

Summary 

       Each poet has his methods of perceptions about dynamics of time and his ideas 

about personalities’ mutual relations. In this article we try to reveal Hrachya 

Hovhannisyan’s perceptions about dynamics of time which will help greatly to 

observe the poet’s work as an accomplished system, to reveal the peculiarities of his 

poetical model. 
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ԶՈՅԱ   ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման   մեթոդկայի ամբիոնի  հայցորդ 

zoyamovses92@gmal.com  

 

ՄԻՖԱԿԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԻՆ 

(ԷԴ. ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻ «ՎԱՀԱԳՆ ՎԻՇԱՊԱՔԱՂԻ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ» ՎԵՊԸ) 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Վահագն, արկածներ, 

ճանապարհորդություն, միջնախաղ, ինքնասպանություն, զրույց վիշապի 

հետ: 

Ключевые слова и выражения: Ваагн, приключения, путишествия, 

эпдшпиль, самоубиицтво, беседа с драконом. 

Key words and expressions:  Vahagn, aolventures, journey, endshpil, 

suicide, conversation with a dragon. 

 

Հոդվածում քննարկվում են Էդ. Միլիտոնյանի «Վահագն 

վիշապաքաղի արկածները» վեպում իրականի և միֆականի համադրման 

փորձերը:  Ցույց է տրվում, որ հեղինակը  կերպարակերտման յուրահատուկ 

եղանակով արծարծում է պատանի ընթերցողի համար կարևոր 

ճանաչողական ու դաստիարակչական նշանակություն ունեցող հարցեր: 

Մանկապատանեկան ընթերցանության համար նախատեսված 

արկածային ստեղծագործություններով վերջին տասնամյակների հայ 

գրականությունը բավական աղքատ է: Եվ սա այն դեպքում, երբ արկածային 

ստեղծագործությունները շատ կարևոր են հատկապես դպրոցական միջին 

տարիքի երեխաների կրթության ու դաստիարակության կազմակերպման 

գործում:  

Արկածային ստեղծագործությունները պատանի ընթերցողներին 

դաստիարակում են բարոյակամային մի շարք որակներով. մղում են  

երևակայական թռիչքների, խորացնում են նրանց իմացությունների 

շրջանակները, բացահայտում են մարդու և բնության հարաբերությունների 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azoyamovses92@gmal.com
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նորովի ընկալումներ, իրականի  ու երևակայականի համադրման նոր  

եզրեր, չարի և բարու հավերժական պայքարի վերաբերյալ ներ 

պատկերացումներ: 

Մեծ հաշվով՝ արկածային  ստեղծագործություններում պատանի 

ընթերցողը հանդիպում է  հերոսների, որոնք օժտված են բարձր 

առաքինություններով, ուժեղ են, անվախ, չարի դեմ  պայքարելու  համար՝ 

միշտ պատրաստակամ, կարողանում են ճիշտ  կողմնորոշվել  ամենաբարդ 

իրավիճակներում, ելք  գտնել անելանելի իրավիճակներից: 

Հիշենք, թեկուզ, թե ընթերցողների ինչպիսի մեծ բանակ ունեին և 

այժմ էլ ունեն  Վախթանգ Անանյանի «Հովազաձորի գերիները», «Սևանի 

ափին»,  Սերո Խանզադյանի «Քարանձավի բնակիչները»  

ստեղծագործությունները, որոնք թարգմանվել են աշխարհի բազմաթիվ 

լեզուներով,  հրատարակվել միլիոնավոր տպաքանակներով:  

Այդ ստեղծագործությունները պատանի  ընթերցողի համար 

ուշագրավ են նախ այն առումով, որ նրանց հերոսները ընթերցողի 

հասակակիցներն են, որոնք հայտնվելով անելանելի թվացող  

իրավիճակներում, կարողանում են իրենց  դրսևորել  որպես նոր  

ռոբինզոններ, ցուցաբերում են կամային բարձր հատկանիշներ, բնության 

վերաբերյալ իրենց իմացություններն օգտագործել դժվարությունները 

հաղթահարելու համար: 

Այդ  ստեղծագործությունները  պատանի ընթերցողին 

ընկերասիրության, միմյանց սատարելու,  միասնական ջանքերով բնության 

աղետներին դիմակայելու, ռոբինզոնների պես կեցության քիչ թե շատ 

տանելի պայմաններ ստեղծելու անմոռանալի փաստեր են տալիս, որոնք 

շատ կարևոր  կարող են լինել նրանց  հետագա ողջ կյանքի համար:  

Անկախության  տարիներին Էդոարդ Միլիտոնյանը, թերևս, միակն 

է, որ  ընթերցողի սեղանին դրեց  արկածային ստեղծագործություններ՝ 

«Սատանի կամուրջը» և  «Վահագն Վիշապաքաղի արկածները»  վեպերը, 

որոնք հայ մանակապատանեկան արձակի  լավագույն էջերից են և մեծ 

հետաքրքրությամբ են ընթերցվում պատանի ընթերցողների կողմից: 

«Վահագն Վիշապաքաղի արկածները»  (2003) վեպը  ուշագրավ է 

մտահաղացման և կառուցվածքի   տեսանկյունից:  Ժանրային առումով այն 

վեպի, կարելի է ասել, նոր տեսակ է՝ իր յուրահատուկ կառուցվածքով: Վեպ 

է՝ ընթերցողին լարվածության մեջ պահող այուժեով, ֆաբուլայով, 

հանգույցներով ու հանգուցալուծմամաբ, կերպարների բազմազանությամբ, 

որոնցից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է   աշխարհագրական  տարբեր 

հարթություններում, ժամանակի անցյալ-ներկա-ապագա չափումների 

համապատկերում: Վեպի կերպարները ներկայացված են առասպելականի 

ու իրականի սահմանագծին, որտեղ ծավալվող գործողությունները 
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համադրվում են հրաշապատումի ու  իրապատումի 

փոխազդեցություններով: 

  «Վահագն Վիշապաքաղի արկածները» նոր է իր  տեսակի մեջ այն 

առումով, որ հեղինակը «խախտում է» ժանրի վերաբերյալ ավանդական 

պատկերացումները՝ համադրելով ժանրային մի քանի  տեսակներ՝ 

առասպել, ասք, ձոներգ, բանաստեղծություն, նովել՝ անակնկալ 

հանգուցալուծումներով ու երկխոսություններով: 

Վեպի առանցքում միֆականի ու իրականի   համատեղումն է: 

Միֆականը վեպում հանդես է գալիս որպես գիտակցական հստակ վիճակ՝ 

ենթատեքստում  ունենալով իրականին խիստ մոտ կամ նման 

դրսևորումներ: 

Առասպելական Վահագնին պատանի ընթերցողը ծանոթ է դեռևս 

առասպելից: Էդ. Միլիտոնյանը Վահագնին ներկայացնում է ավելի լայն 

պլանով, ավելի լայն հարաբերությունների ոլորտներում: 

Առասպելական Վահագնը ծննդյան առաջին օրից մտածում է 

աշխարհը վերափոխելու մասին, այն հաշվով, որ վերափոխված 

աշխարհում չլինեն ուժեղներ և թույլեր, ճնշվածներ ու լքվածներ, որ բոլոր 

շնչավոր արարածներն ապրեն հաշտ ու խաղաղ, որ «թռչուններն ու մարդիկ 

չտանջվեն չար ուժերի ձեռքից», որ «աշխարհը դառնա միասնական, 

ամբողջական, գեղեցիկ ու անխորտակելի»1: 

«Եղեգան փողից դուրս թռչելուց անմիջապես հետո» Վահագնը 

հայտնվում ՝ «կապույտ, ցերեկային երկնքում,  և նրա սիրտը ճչում է 

ուրախությունից»: Կապույտ հեռուներից նա նայում է ներքև, ուր  «գետերի 

փայլուն ժապավեններ են, դաշտերի ու հովիտների թավշյա սփռոցներ, 

որոնց վրա ճոճվում են հազարագույն ծաղիկներ ու խոտեր: Վահագնը այն 

բոլորը լավ է ճանաչում, քանզի  նույն հողից է  սկիզբ առել, և նրանց 

արմատների ու նախնիների հետ նույն հողի մեջ գոյատևել էր մինչև եղեգան 

փողից լույս աշխարհ գալը»(4): 

Եվ որպեսզի աշխարհը դառնա «միասնական, ամբողջական, 

գեղեցիկ ու անխարտակելի», Վահագնը հանուն բարու հաղթանակի կռվում 

է վիշապների հետ, որպեսզի նրանք վերանան աշխարհից, ահուսարսափ 

չտարածեն ամենուրեք: Հայոց աշխարհի վիշապների դեմ չի կռվում 

Վահագնը միայն, այլ բոլոր չար ուժերի դեմ, որովհետև մարդն ամենուր 

մարդ է, չարիքը՝ չարիք:   

                                                             

1 Միլիտոնյան Էդ., Վահագն Վիշապաքաղի արկածները, Եր., «Ծիծեռնակ», 2003, էջ 5: 

Այսուհետև տեքստում կնշվի միայն էջը: 
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 Հաղթելով վեցգլխանի վիշապ Զարզանդին, Լճաշեն գյուղի 

յոթգլխանի  Զորբա վիշապին, Սևանի ավազանի ու շրջակայքի՝ Սյունյաց 

աշխարհի, Վանա լճի, Լոռվա և  Շիրակի բոլոր վիշապներին և Հայոց երկրին 

ազատելով չար ուժերից՝ Վահագնը մտածում է ոչնչացնել նաև աշխարհի 

մնացած ժողովուրդներին պատուհասող վիշապներին, որպեսզի դեռահաս 

աղջիկները չապրեն մոտալուտ մահվան սարսափների մեջ, որպեսզի 

գետերը հոսեն ազատ, աղբյուրները կարկաչեն, աշխարհի բոլոր դաշտերն 

ու հովիտները ծածկվեն թավշյա սփռոցներով:  

Այդ նպատակով նա ոչնչացնում է նաև Պարսկաստանի  Քյանդրվան 

գյուղի, Հնդկաստանի  Էլեֆանի կղզու, Եգիպտոսի, Չինաստանի և այլ 

երկրների վիշապներին՝ առասպելական իր դիմագիծը հարստացնելով 

իրական հաղթանակներով ու դափնիներով: Ահա այստեղ է ընթերցողը 

հանդիպում միֆական կերպարին ու իրական հերոսին՝ առասպելի 

Վահագնին ու Վահագն-մարդուն, որ կարողանում է տեսնել գեղեցիկը, 

հիանալ բնության հրաշալիքներով, սիրել բոլոր շնչավոր  արարածներին, 

զգալ հողի կենարար ուժը, հզորանալ նրանով: 

Իսկ առասպելական Վահագնը, որ գերբնական ուժի տեր է, երբեք ի  

չարս չի գործադրում իր այդ առավելությունը: Նա երեխաների հետ  երեխա 

է, իմաստունների հետ՝ իմաստուն,  խոհեմ ու հնարամիտ: Նրա կռիվը  

վիշապների ու դևերի դեմ է, բոլոր չար ուժերի  դեմ, որոնք մարմնավորում 

են Քաոսը, լույսը, մթագնում խավարով:  

Առասպելական Վահագնը հավասարը հավասարի պես շփվում է 

հզոր աստվածների հետ, նրանց  զարմացնում ոչ միայն ուժով, այլև 

խելացիությամբ, հնարամտությամբ, նպատակասլացությամբ: Նա վեպում 

ներկայացված է որպես հայի տեսակի մարմնացում, մի տեսակի, որը 

աշխարհի  բոլոր ծագերում նախ զարմանք, ապա հիացմունք է առաջ 

բերում իր  նկատմամբ. Դևերն ու վիշապները զարմանում են, որ մարդ 

կոչվող այդ տարօրինակ երևույթը համարձակվում է դեմ առ դեմ մարտնչել 

իրենց հետ, իսկ նրա հաղթանակով փառավորովում են եգիպտական 

փարավոնը, հնդկական ռաջաները, չինական, պարսկական ու այլ 

երկրների մեծամեծերը, ովքեր հաճախ հիացմունքի խոսքեր չեն գտնում 

իրենց երախտագիտությունը հայտնելու համար: 

Առասպելական Վահագնի  վեջնական հանգրվանը Հայոց երկիրն է, 

ուր  ապրում է Աստղիկ  աստվածուհին, ուր բոլորը գողթան երգիչներ են,  

հողի մշակներ, շինարար վարպետներ:  Ցնծությամբ են նրան ամեն անգամ 

դիմավորում  հայոց աշխարհում, նրա հետ ամեն  մի հանդիպում 

վերածվում է համաժողովրդական  տոնախմբության. «Հայաստանի  Վան 

մայրաքաղաքում անօրինակ տոնահանդես էր. նվագում էին 
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պարկապզուկներ, շվիները,  դափեր, և    Գագիկ Վանեցու գլխավորությամբ  

թմբկահարում էին  Վահագնի  հաղթանակները: 

Ընթերցողի հետ «ճամփորդելով»  աշխարհի տարբեր երկրներում՝ 

հեղինակը նրանց առջև բացում է բազում դռներ, ծանոթացնում այդ 

երկրների սովորություններին, բարքերին, ծիսական արարողություններին, 

մշակութային արժեքներին, ինչը շատ կարևոր է միջին դպրոցականների 

իմացական շրջանակների ընդլայնման համար:  

Վահագնի վերջին «մենամարտը» շախմատի դաշտում էր, աշխարհի 

չեմպիոն Գարի Կասպարովի  հետ: Գարին ընտրում է «Վիշապ» (дракон)   

սկզբնախաղային տարբերակը: Մենամարտն ավարտվում է ոչ ոքի 

արդյունքով: Դա ոչ թե մենամարտ էր բառի իսկական իմաստով, այլ երկու 

մեծ անհատականությունների հանդիպում, որն  ուղեկցվում էր անկեղծ 

երկխոսություններով ու մենախոսություններով. «Ինձ համար դժվար մարտ 

էր, չեմ հիշում, որ որևէ վիշապ պրծներ իմ ձեռքից,-մտածում է Վահագնը,-

ինչ արած, սա շախմատ է, և թող աշխարհի բոլոր  վիշապները գոյատևեն 

միայն շախմատում,-ասում է չեմպիոնը»(128): 

Էդ. Միլիտոնյանի «Վահագն Վիշապաքաղի արկածները» վեպը 

նորագույն շրջանի մեր  գրականության մեջ նախադեպ կարող է 

հանդիսանալ ու  ոգեշնչել նաև գրողներին՝  գրելու արկածային  

ստեղծագործություններ, որոնց կարիքը մեր երեխաները շատ են զգում: 

 

 

Զ. Պողոսյան 

Միֆականի և իրականի սահմանագծին 

(էդ. Միլիտոնյանի «Վահագն Վիշապաքաղի արկածները» վեպը) 

Ամփոփում 

Հոդվածում քննարկվում են Էդ. Միլիտոնյանի «Վահագն 

վիշապաքաղի արկածները» վեպում իրականի և միֆականի համադրման 

փորձերը:  Ցույց է տրվում, որ հեղինակը  կերպարակերտման յուրահատուկ 

եղանակով արծարծում է պատանի ընթերցողի համար կարևոր 

ճանաչողական ու դաստիարակչական նշանակություն ունեցող հարցեր: 

 

З.Погосян 

 

   На рубеже  мифического  и действительного / Роман  Эдуарда Милитоняна 

<<Приключения драконаборца Ваагна>>/ 

                                                                            Резюме 

В статье обсуждается сопастоновленый анализ  мифического и 

действительного  в романе Эд, Милитоняна.Обсуждается, что автор 
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своеобразным  методом изображает  для юного читателя позновательные 

ивоспитательные важные вопросы. 

 

 

Z.Pogosyan 

On The Edge of Mythology and Reality 

Edward Militonyan’s ‹‹The Adventures of Vahagn Vishapackagh›› novel 

 

In the article there is examined the attempts of replenishment of 

mythology and reality of the novel by Edward Militonyan. The author represents 

very important cognitive and educative questions for his readers in a character-

building way. 
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ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Հայաստան, Թուրքիա, 

Լեռնային Ղարաբաղ, ազդեցություն, հարաբերություն, համա-

գործակցություն, ռազմավարություն, դիվանագիտություն, գործոն: 

Ключевые слова и выражения: Армения, Турция, Нагорный Карабах, 

влияние, отношения, сотрудничество, стратегия, дипломатия, фактор.  

Key words and expressions:  Armenia, Turkey, Nagorno Karabakh, impact, 

relation, cooperation, strategy, diplomacy, factor. 

 

Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն ընդհանրապես և հայ-

թուրքական հարաբերությունների ներկայիս իրավիճակը մասնավորապես՝ 

որպես Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) առջև ծառացած լրջագույն 

մարտահրավեր, եղել և մնում է հայ պատմագիտության հրատապ և կարևոր 

հիմնախնդիրներից: Ներկայումս հայ-թուրքական հարաբերությունների 

կարգավորումը առաջնահերթ կարևորություն ունի թե՛ տարածաշրջանային 

անվտանգության ու կայունության, թե՛ Լեռնային Ղարաբաղի (ԼՂ) 

հակամարտության կարգավորման տեսակետից: Քանզի հարկ է չմոռանալ, 

որ ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ որպես արտաքին 

սպառնալիք նշված է, որ «Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ՀՀ և ԼՂ 

հանրապետության հանդեպ զինված ուժի կիրառման բացահայտ 

սպառնալիքների պարագայում՝ Թուրքիայի Հանրապետությունը, լինելով 
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Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցը, նույնպես կարող է սպառնալիք 

ստեղծել»1: 

Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատման նպատակով իրականացված երկկողմ 

բանակցությունների, դրանցում առկա հիմնախնդիրների և կողմերի 

սկզբունքային մոտեցումների, ինչպես նաև հայ-թուրքական 

հարաբերությունների հաստատման վրա ժամանակի քաղաքական 

զարգացումների համատեքստում տարբեր գործոնների ազդեցությանը 

վերաբերող հարցերն լայնորեն ուսումնասիրված և լուսաբանված են 

գիտահետազոտական գրականության մեջ: Այդուհանդերձ, քանի դեռ երկու 

երկրների միջև չեն հաստատվել դիվանագիտական հարաբերություններ և 

սահմանը շարունակում է մնալ փակ, առկա և հնարավոր 

դժվարությունները հասկանալու համար չպետք է խնայել ոչ մի ջանք: 

Հատկապես, վերջին շրջանում կատարված իրադարձությունները՝ Հայոց 

ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի 

ընդունումը2, փետրվարի 16-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հայ-

թուրքական արձանագրությունները ԱԺ-ից հետ կանչելը3 և դրանց 

հաջորդած թուրքական արձագանքները ևս մեկ անգամ օրակարգային են 

դարձնում հայ-թուրքական հարաբերությունների հետնախորքին, ներկային 

ու հեռանկարներին անդրադառնալը:  Եվ թերևս միայն 

իրադարձությունների քննական վերլուծությունը հնարավորություն կտա 

հնարավորինս ճիշտ կողմնորոշվել հայ-թուրքական հարաբերությունների 

հեռանկարի հարցում և ռեալ գնահատել հայ-թուրքական 

հարաբերությունների զարգացման հարցում առկա հնարավոր ռիսկերն ու 

դրական կողմերը: 

Անկախության հռչակումից ի վեր, ՀՀ ղեկավարությունը Թուրքիայի 

հետ առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների 

հաստատումը դիտարկում է որպես ՀՀ արտաքին քաղաքական 

առաջնահերթություններից մեկը: Մինչդեռ Թուրքիան վարում էր երկակի 

խաղ. մի կողմից առաջիններից մեկը ճանաչելով ՀՀ անկախությունը, 

                                                             

1 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ռազմավարություն», «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հատուկ 

թողարկում, 2007, էջ 18: 
2 ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, բաժին 57, թպ. 37, ֆ. հ. 886: 
3 Նախագահը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, 17. 02. 

2018,  

http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/02/17/President-Serzh-Sargsyan-

attended-Munich-security-conference/ 

http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/02/17/President-Serzh-Sargsyan-attended-Munich-security-conference/
http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/02/17/President-Serzh-Sargsyan-attended-Munich-security-conference/
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այնուամենայնիվ, վերջինիս հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 

հաստատումը ձգձգում էր առաջադրելով որոշակի նախապայմաններ, 

որոնց բովանդակությունը հանգում էր հետևյալին. 1. չհիշատակել 1915 

թվականի Հայոց ցեղասպանությունը և պաշտոնապես հրաժարվել 

պահանջատիրությունից, 2. ճնշում գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի վրա՝ 

դադարեցնելու պայքարը և ընդունելու Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականությունը4: Բացի այդ, Թուրքիան Հայաստանից երաշխիքներ 

էր պահանջում, որ «Հայաստանը զերծ կմնա Թուրքիայի շահերին հակասող 

գործողություններից և ամեն կերպ կչեզոքացնի հայկական լոբբիի 

«հակաթուրքական» գործունեությունը Սփյուռքում» (ընդգծումը մերն է-

Մ.Ն.)5: Մյուս կողմից հստակ գիտակցելով, որ ՀՀ անկախության հռչակումից 

ի վեր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն զուտ երկու երկրների 

միջև հարաբերություններ լինելուց զատ ներքաշվել էին նաև 

տարածաշրջանում խոշոր տերությունների քաղաքական 

հետաքրքրությունների ոլորտ, չնայած հարաբերությունների 

կարգավորման գործում որդեգրած բացասական դիրքորոշմանը 

շարունակում էր բանակցությունները հայկական կողմի հետ՝ ստեղծելով 

պատրանք, թե իբր ինքը դեմ չէ ՀՀ-ի հետ հարաբերությունների 

կարգավորմանը: Այսինքն՝ արդեն այդ շրջանից Թուրքիայի համար 

Հայաստանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունները դիտվում էին ոչ 

որպես արտաքին քաղաքական նպատակ, այլ ավելի շատ միջոց 

տարածաշրջանային գերազանցությունը Ռուսաստանից խլելու և 

«թուրքական մոդելը» դեպի հետխորհրդային արևելք արտահանելու 

համար6: Ընդ որում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 

վրա որոշակի ազդեցություն ունեցող գործոնների առումով կարևորվում է 

այն հանգամանքը, որ եթե տնտեսական գործոնը երկուստեք շահավետ էր7, 

                                                             

4 Տե´ս Հովհաննիսյան Ն., «Մերձավորարևելյան տարածաշրջանը և Հայաստանի 

ազգային անվտանգության խնդիրը», // «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ ու 

ժողովուրդներ», թիվ 16, Եր., 1996, էջ 14: 
5 Տե´ս Չաքրյան Հ., Ղարաբաղյան հիմնահարցը հայ-թուրքական 

հարաբերությունների համատեքստում, Եր., 1998, էջ 15: 
6 Տես Հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկան, «Հայաստանի 

Հանրապետություն», Եր., 2015, 3 մարտի, 

http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20150303_3&flag=am&fbclid=IwAR3jFpC9uMe

EkAryVIdJz1Cn7-pizvSDDhP6oDuy33x5ohBj-YhE-hW4rO8 
7 Տե՛ս Նաջարյան Մ., Տնտեսական գործոնի դերը հայ-թուրքական 

հարաբերություններում 1991-1997 թթ., // «Ակունք», Գիտական հոդվածների 

ժողովածու, թիվ 2 (18), Եր., 2018, էջ 33-40: 

http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20150303_3&flag=am&fbclid=IwAR3jFpC9uMeEkAryVIdJz1Cn7-pizvSDDhP6oDuy33x5ohBj-YhE-hW4rO8
http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20150303_3&flag=am&fbclid=IwAR3jFpC9uMeEkAryVIdJz1Cn7-pizvSDDhP6oDuy33x5ohBj-YhE-hW4rO8
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ապա ԼՂ հակամարտության կարգավորման հարցում կողմերի 

տեսակետները տրամագծորեն հակադիր էին: Գաղտնիք չէ, որ հարևան 

Թուրքիան հենց սկզբից էլ որդեգրելով ընդգծված ադրբեջանամետ 

դիրքորոշում ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, ԼՂ 

հիմնահարցը դիտարկում է որպես կարևոր քաղաքական գործոն հայ-

թուրքական հարաբերություններում: Նման պարագայում էլ Թուրքիան 

սկսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ՀՀ-ի կողմից 

հարգելու պահանջը դիտարկել որպես կարևոր նախապայման՝ ՀՀ-ի հետ 

հարաբերությունները կարգավորելու հարցում:  

Ստացվում է, որ անգամ այն դեպքում, երբ ՀՀ ղեկավարությունը 

պատրաստակամություն էր հայտնել երկկողմ հարաբերություններում 

Հայոց ցեղասպանության խնդիրը չարծարծել, ավելին, ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-

Պետրոսյանը դեմ չէր նույնիսկ 1992-1993 թթ. ղարաբաղյան 

բանակցություններում Անկարայի ներգրավմանը8՝  Թուրքիան, խախտելով 

միջազգային իրավունքի բոլոր հիմնարար սկզբունքները, այնքան էլ դեմ չէր 

հենց ռազմական ճանապարհով հարթել Հայաստանի հետ բոլոր 

խնդիրները: Եվ չնայած Հայաստանի կողմից Թուրքիային ուղղված հստակ 

ազդանշաններին՝ վերջինս հենց սկզբից էլ ներգրավվեց ղարաբաղյան 

հակամարտության մեջ՝ Ադրբեջանին ցուցաբերելով քաղաքական, 

ռազմաֆինանսական և դիվանագիտական աջակցություն: Ուստի մեկ 

անգամ ևս ուզում ենք շեշտել, որ քննադատության չեն դիմանում ՀՀ 

ղեկավարության այն պնդումները, թե իբր Հայոց ցեղասպանության 

միջազգային ճանաչման հարցը ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

օրակարգից հանելը բավարար է Հայաստանի անվտանգությունն 

ապահովելու համար9: Թուրքիան հետևողականորեն ներքաշվեց և հայ-

թուրքական առանց այդ էլ բարդ հարաբերությունների բաղկացուցիչ 

դարձրեց Արցախյան հիմնահարցը: Եվ որքան էլ 1992 թ. հունիսի 23-26-ը 

Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 

աշխատանքների շրջանակում ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանը 

մտահոգությունն է հայտնում, որ Հայաստան-Թուրքիա 

հարաբերությունները չպետք է կախված լինեն հայ-ադրբեջանական 

                                                             

8 Հակոբյան Թ., Թուրքիան ղարաբաղյան բանակցություններում ներգրավված է եղել 

1992-1993 թթ, 16.10.2016, https://www.civilnet.am/news/2016/08/16/թուրքիան-

ղարաբաղյան-

բանակցություննե/298842?fbclid=IwAR0jFFS8eoC1NfCPyxleCIPWw4Y6nv0fVM05l5ozD

EsItFrKKVKA8RFVT1M 
9 Տե´ս ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, բաժին 32, թպ. 26, ֆ. հ. 88, էջ 1: 

https://www.civilnet.am/news/2016/08/16/թուրքիան-ղարաբաղյան-բանակցություննե/298842?fbclid=IwAR0jFFS8eoC1NfCPyxleCIPWw4Y6nv0fVM05l5ozDEsItFrKKVKA8RFVT1M
https://www.civilnet.am/news/2016/08/16/թուրքիան-ղարաբաղյան-բանակցություննե/298842?fbclid=IwAR0jFFS8eoC1NfCPyxleCIPWw4Y6nv0fVM05l5ozDEsItFrKKVKA8RFVT1M
https://www.civilnet.am/news/2016/08/16/թուրքիան-ղարաբաղյան-բանակցություննե/298842?fbclid=IwAR0jFFS8eoC1NfCPyxleCIPWw4Y6nv0fVM05l5ozDEsItFrKKVKA8RFVT1M
https://www.civilnet.am/news/2016/08/16/թուրքիան-ղարաբաղյան-բանակցություննե/298842?fbclid=IwAR0jFFS8eoC1NfCPyxleCIPWw4Y6nv0fVM05l5ozDEsItFrKKVKA8RFVT1M
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հարաբերություններից, այնուամենայնիվ Դեմիրելը, կիսելով Լ. Տեր-

Պետրոսյանի մտահոգությունը այն համոզմունքն է հայտնում, որ «…երկու 

երկրների միջև (Հայաստան-Թուրքիա-Մ.Ն.) դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատմանը խոչընդոտող միակ հանգամանքը 

շարունակվող զինված ընդհարումներն են»10: Դժվար չէ նկատել, որ այստեղ 

Դեմիրելը ի պատասխան Լ. Տեր-Պետրոսյանի նշված մտահոգությանը 

շարունակում է պնդել, որ ՀՀ-ի հետ դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատման հարցում ղարաբաղյան գործոնը 

շարունակում է մնալ որպես Թուրքիայի կողմից առաջադրվող կարևոր 

նախապայման: Բացի այդ, Ս. Դեմիրելն առաջարկում է երկկողմ 

հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների 

միջև, սակայն Ադրբեջանի ղեկավար Ա. Էլչիբեյը, ով դեռևս հույս ուներ 

ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով, 

հրաժարվում է հանդիպումից11:  

Նշված քայլով Ս. Դեմիրելը, փաստորեն, փորձում էր հանդես գալ 

որպես միջնորդ ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում՝ 

անտեսելով Թուրքիայի կողմնակալ դիրքորոշումն այս հարցում: Նշենք 

նաև, որ Դեմիրելի կողմից ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 

հարցում որպես միջնորդ հանդես գալու առաջարկ էր արվել նաև դեռ 1992 

թ. հունվարին, երբ Թուրքիայի վարչապետը «32-րդ օր» 

հեռուստահաղորդման ժամանակ շեշտել էր, որ «Թուրքիան մեծապես 

կնպաստի հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը, միայն 

թե ՀՀ-ն ու Ադրբեջանը շարունակեն վստահել նրան»12:  

Քանի որ վերևում խոսք գնաց հայ-թուրքական 

հարաբերություններում ղարաբաղյան գործոնի մասին, ուստի, խնդիրն 

առավել ամբողջական ներկայացնելու նպատակով, ցանկանում ենք 

անդրադարձ կատարել նաև հետևյալ փաստերին: 

Այսպես, 1992 թ. սեպտեմբերի վերջին ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-

Պետրոսյանի և Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հ. Չեթինի ԱՄՆ-ում կայացած 

հանդիպման ընթացքում, կրկին առաջնահերթ է եղել Ադրբեջանի գործոնը: 

Թուրքական կողմը, մասնավորապես, պահանջել է հայերից զինված ուժերը 

                                                             

10 ՀԱԱ, ֆ. 326, ց. 9, գ. 70, թ. 11: 
11 Տե´ս Куртов А. А., Халмухамедов А. М., Армения-Турция: Противостояние или 

Сотрудничество ? “Армения: Проблемы независимого развития”, Москва, 1998, стр. 

450-451: 
12 Տե´ս «Ազգ», Եր., 1992, թ. 10, 12 փետրվարի:  
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դուրս բերել Ադրբեջանի տարածքից, իսկ Ղարաբաղի քաղաքական 

կարգավիճակը քննարկել Մինսկի հանդիպման ժամանակ13: 

Հարկ է նշել, որ Թուրքիայի մոտեցումները ՀՀ-ի հետ 

հարաբերությունները կարգավորելու հարցում մեծապես պայմանավորված 

էին նաև ԼՂ-ում հայկական զինված ուժերի ձեռքբերումներից, քանզի 

փաստերը ցույց են տալիս, որ որքան ավելի ակնառու էին դրանք, այնքան 

ավելի էր կոշտանում Թուրքիայի դիրքորոշումը ՀՀ նկատմամբ: Որպես 

ասվածի ապացույց, ցանկանում ենք նշել հենց թեկուզ այն փաստը, որ 1993 

թ. մայիսին արձագանքելով դեռևս ապրիլ ամսին հայկական զինված ուժերի 

կողմից Քարվաճառի ազատագրմանը, Թուրքիայի նախագահ Թուրգութ 

Օզալը ցինիկաբար հայտարարում էր, թե «հայերը չեն սովորել Անատոլիայի 

փորձառության իրենց դասը և այն պատիժը, որ ստացել են»14: Ավելին, 

չբավարարվելով զուտ հայտարարությամբ, Թուրքիան դիմում է նաև 

գործնական քայլերի՝ արգելում «իր օդային տարածքով դեպի ՀՀ գնացող 

օդանավերի թռիչքները, փակում Գյումրի-Կարս երկաթգիծը, ինչպես նաև 

արգելում իր տարածքով մարդասիրական օգնության առաքումը ՀՀ»15 և 

որպես երկկողմ հարաբերությունների բարելավման նախապայման 

ավելացնում «նաև Հայաստանի կողմից ազատագրված տարածքների 

հանձնումը Ադրբեջանին»16: Ուստի, կարծում ենք սխալված չենք լինի, եթե 

նշենք, որ քննարկվող ժամանակաշրջանում Թուրքիայի նման մոտեցումը 

ՀՀ-ի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում լուրջ սպառնալիք 

էր մեր ազգային անվտանգությանը:  

Այն, որ թուրքական իշխանությունները ՀՀ-ի հետ 

հարաբերությունների բարելավումը մեծապես պայմանավորում էին նաև 

ղարաբաղյան հիմնախնդրով ակնառու է դառնում նաև հետագայում: 

Այսպես, արդեն 1995 թ. փետրվարի 21-ին «Անվտանգությունը, 

կայունությունը, բարգավաճումը և անկախությունը Հարավային Կովկասի 

տարածաշրջանում» միջազգային գիտական կոնֆերանսին մասնակցելու 

                                                             

13 ՀԱԱ, ֆ. 326, ց. 9, գ. 44, թ. 11-12; նաև՝ «Hürriyet», Istanbul, 1992, 26 Eylül. 
14 Տե´ս Հովհաննիսյան Ն., «Մերձավորարևելյան տարածաշրջանը և Հայաստանի 

ազգային անվտանգության խնդիրը», // «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ ու 

ժողովուրդներ», թիվ 16, էջ 16: 
15 Տե´ս Հայաստան-Թուրքիա. Բաց երկխոսություն, Հասարակական երկխոսության 

և զարգացումների կենտրոն, Եր., 2005, էջ 109: 
16 Տե´ս Արցախյան հակամարտությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների 

համատեքստում, 19. 03. 2015,  

http://times.am/?p=118109&l=am/arcaxyan+hakamartutyuny+hay-

turqakan+haraberutyuneri+hamateqstum 

http://times.am/?p=118109&l=am/arcaxyan+hakamartutyuny+hay-turqakan+haraberutyuneri+hamateqstum
http://times.am/?p=118109&l=am/arcaxyan+hakamartutyuny+hay-turqakan+haraberutyuneri+hamateqstum
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նպատակով Անկարայում գտնվող Հայաստանի նախագահի գլխավոր 

խորհրդական, հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Ժ. 

Լիպարիտյանի գլխավորությամբ հայկական պատվիրակության 

անդամների և Թուրքիայի նախագահ Ս. Դեմիրելի հետ կայացած 

հանդիպման ընթացքում վերջինս կրկին անգամ որպես հայ-թուրքական 

հարաբերությունների բարելավման նախապայման առաջ է քաշում 

«գրավված ադրբեջանական տարածքներից և Շուշի քաղաքից հայերի հետ 

քաշման խնդիրը»17:  

Նույն նախապայմանը Ս. Դեմիրելն առաջ է քաշում նաև 1995 թ. 

մարտին՝ Կոպենհագենում ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպված «Սոցիալական 

զարգացումների և հիմնախնդիրների» գագաթնաժողովի շրջանակում ՀՀ 

նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով, որ 

«ի՞նչ վատ կլինի, եթե նավթամուղն անցնի ձեր երկրով: Լուծեք ձեր 

խնդիրներն Ադրբեջանի հետ: Դրանք վնաս են հասցնում մեզ»18:  

Ելնելով վերը նշվածից կարծում ենք սխալված չենք լինի, եթե նշենք, 

որ սկսած 1992 թվականի սկզբներից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 

նախապես համաձայնեցված լինելով Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի կողմից 

սկսում է դիտարկվել որպես կարևոր քաղաքական գործոն և նախապայման 

ՀՀ-ի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում:  

Այլ կերպ ասած, թուրքական կողմը միակողմանիորեն փակելով ՀՀ-ի 

հետ սահմանը և ՀՀ-ի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 

հաստատման հարցում առաջադրելով նախապայմաններ, այդ թվում և 

ղարաբաղյան հարցի սեփական պատկերացմամբ «արդարացի լուծման» 

նախապայմանը՝ այդ կերպ փորձում է հասնել իր համար ցանկալի 

արդյունքի: Եվ տարածում ստացած պնդմանը19, որ Ադրբեջանն է 

խոչընդոտում Թուրքիային Հայաստանի հետ դիվանագիտական 

հարաբերություններ հաստատելու հարցում, ցանկանում ենք նշել, որ ա՛յո 

հանուն արդարության պետք է նշել, որ մի գուցե Ադրբեջանը որոշ 

                                                             

17 Տե´ս Արշակյան Գ., Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 

1991-2001 թթ., Եր., 2009,  էջ 77: 
18 Տե´ս նույն տեղում: 
19 Տեր-Մաթևոսյան Վ., Հայ-թուրքական հարաբերությունները մեթոդաբանական 

վերանայման ու աշխարհաքաղաքական անտարբերության խաչմերուկում, 29. 06. 

2017, 

http://repairfuture.net/index.php/hy/geopolitics-standpoint-of-armenia-ar/armenian-

turkish-relations-at-the-crossroads-of-methodological-revision-and-geopolitical-

negligence-armenian

http://repairfuture.net/index.php/hy/geopolitics-standpoint-of-armenia-ar/armenian-turkish-relations-at-the-crossroads-of-methodological-revision-and-geopolitical-negligence-armenian
http://repairfuture.net/index.php/hy/geopolitics-standpoint-of-armenia-ar/armenian-turkish-relations-at-the-crossroads-of-methodological-revision-and-geopolitical-negligence-armenian
http://repairfuture.net/index.php/hy/geopolitics-standpoint-of-armenia-ar/armenian-turkish-relations-at-the-crossroads-of-methodological-revision-and-geopolitical-negligence-armenian
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հարցերում Թուրքիային «պատանդ է վերցրել», սակայն ընդհանուր առմամբ 

Թուրքիան սեփական արտաքին քաղաքականության հարցում փորձում էր 

հնարավորինս չառաջնորդվել երրորդ պետության՝ տվյալ դեպքում 

Ադրբեջանի ցանկությամբ:  Պարզապես հաշվի առնելով Հայկական գործոնի 

և ԼՂՀ-ի արգելափակող, ռազմաքաղաքական նշանակությունը 

պանթյուրքիստական ծրագրերի իրագործման և Թուրքիա-Ադրբեջան-

Միջին Ասիա ծավալման ճանապարհին, Թուրքիան և Ադրբեջանը ԼՂ 

հիմնահարցն ընկալում են որպես առաջնային սպառնալիք:  ԼՂ 

հակամարտության հարցում փորձ է արվում Հայկական գործոնը դիտարկել 

որպես թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների բնույթը 

պայմանավորող առանձնահատուկ խնդիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի վրա 

վերահսկողություն սահմանելու ճանապարհով Հայկական գործոնը 

վերջնականապես չեզոքացնելու համատեքստում: Այս 

աշխարհաքաղաքական ծիրում են քննարկվում Թուրքիայի կողմից ի 

նպաստ Ադրբեջանի և ընդդեմ Հայաստանի ձեռնարկված 

դիվանագիտական, տնտեսական և այլ կարգի քայլերը: 

Եվ թերևս սա էր պատճառներից մեկը, որ Թուրքիան ղարաբաղյան 

գործոնը օգտագործեց և օգտագործում է որպես խաղաքարտ, ավելին 

միջազգային ատյաններում իր դաշնակից Ադրբեջանի հետ նույն 

դիրքորոշմամբ է հանդես գալիս ԼՂ հակամարտության կարգավորման 

խնդրում: Թուրքիան, որն իր պատճառներն ուներ Արցախյան 

հակամարտության մեջ չներգրավվելու և Հայաստանի դեմ ռազմական 

գործողություններ սկսելու համար, Հայաստանի հետ հարցերը փորձում է 

լուծել Ադրբեջանի ձեռքերով: Այլ կերպ ասած նա խուսափում էր իր անունը 

մրոտելուց, բայց նաև հաշվեհարդար է տեսնում Հայաստանի հետ: 

Թուրքիան դեմ էր Ղարաբաղի միացմանը Հայաստանին այն պատճառով, 

որ Հայաստանը իր ոտքերի վրա ամուր չկանգնի, քանզի նրանց պետք էր 

թույլ Հայաստան: Ուստի կարելի էր ասել, որ նրանց կողմից առաջ քաշված 

«մեկ ազգ երկու պետություն» կարգախոսը գործում էր միայն 

հայատյացության պարագայում: 

Ուստի ինչպես իրավացիորեն նկատել է թուրք լրագրող Սեդաթ 

Էրգինը Թուրքիան «Հայաստանի հետ բարիդրացիական 

հարաբերություններ հաստատելու կարիքը»20 չուներ: Եվ, լիովին ընդունելի 

է Հ. Չաքրյանի այն տեսակետը, որ Թուրքիան Հայաստանին առաջադրված 

նախապայմաններով «փորձում էր Հայաստանը դարձնել կամակատար, և 

                                                             

20 «Hürriyet», Istanbul, 1991, 15 Kasim. 
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նրա միջոցով իր կամքը թելադրել Ղարաբաղի հայությանն ու հայկական 

Սփյուռքին»21:  

Թերևս նույն նպատակն էր հետապնդում նաև 2002 թ. հետո 

թուրքական նոր ղեկավարության կողմից առաջադրված «զրո խնդիր 

հարևանների հետ» քաղաքականությունը, որը չնայած ձեռնարկած 

կոնկրետ քայլերին, մեծ հաշվով ի զորու չեղավ որոշակի առաջընթաց 

գրանցել Հայաստան-Թուրքիա միջպետական հարաբերություններում:  

Եվ անկախ նրանից, որ Էրդողանն պաշտպանում էր «զրո խնդիր 

հարևանների հետ» սկզբունքը և հանդես էր գալիս հարավկովկասյան 

անվտանգության համակարգ ձևավորելու նախաձեռնությամբ, 

այնուամենայնիվ հարկ է ընդգծել, որ Թուրքիան բոլոր ժամանակներում 

նախապատվությունը տալիս էր գերազանցապես Ադրբեջանի և քննարկվող 

ժամանակաշրջանում Վրաստանի հետ հարաբերությունների 

զարգացմանը: Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Էրդողանը ՀՀ հետ 

հարաբերությունների կարգավորումը շարունակում էր կապել 

ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ: Ուստի ամենևին էլ 

պատահական չէր, որ ՀՀ արտգործնախարար Վ. Օսկանյանը «Անտեսված 

դասեր» հոդվածում ամփոփելով քննարկվող ժամանակահատվածում բոլոր 

հանդիպումները, այն կարծիքն է հայտնում, որ Թուրքիան ամենևին էլ 

ցանկություն չուներ «Հայաստանի հետ առանց նախապայմանների 

դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել կամ բացել սահմանը», 

քանզի «…Թուրքիան այդ ամենը» կապում էր «…միայն ու միայն Ղարաբաղի 

հարցի հետ»22: 

Այն, որ ԼՂ հակամարտության կարգավորված չլինելն իրոք չէր 

նպաստում կայունության հաստատմանը, անվիճելի է, սակայն խնդիրն այն 

է, թե կարգավորում ասելով ինչ նկատի ունեին Թուրքիան և Ադրբեջանը, 

քանզի նրանց պատկերացմամբ կարգավորումը ենթադրում էր 

անկախություն հռչակած ԼՂ հանրապետության վերադարձը Ադրբեջանի 

կազմ: Ինքնին հասկանալի է, որ այս գնով խոսել Կովկասում կայունություն 

հաստատելու մասին ՀՀ-ն ուղղակի չէր կարող:  

Ուստի, կարծում ենք, որ սխալված չենք լինի, եթե պնդենք, որ 

Թուրքիայի «զրո խնդիր հարևանների հետ» արտաքին քաղաքական 

                                                             

21 Չաքրյան Հ., Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականությունը՝ Անդրկովկասում 

ապակայունության գործոնը, // «Իրան-Նամե», արևելագիտական հանդես, հատոր 

35, Եր., 2000, էջ 14: 
22 Օսկանյան Վ., Անտեսված դասեր, 02. 04. 2012,  

http://www.mediamax.am/am/column/12231/ 

http://www.mediamax.am/am/column/12231/
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կարգախոսը կոնկրետ Հայաստանի դեպքում, մեղմ ասած, այնքան էլ 

անկեղծ չէր, քանզի Թուրքիան, իրոք կողմնակից լինելով տարածաշրջանում 

կայունության ու խաղաղության հաստատմանը, այնուամենայնիվ, 

Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը շարունակում էր 

կապել Արցախյան խնդրի կարգավորման իր սեփական տեսլականի հետ: 

Իսկ ՀՀ-ի հետ հարաբերությունների հարցում թուրքական ղեկավարության 

որդեգրած քաղաքականության մեջ երբեմն առկայծող դրական միտումները 

կարելի է բացատրել Թուրքիայի զանազան շահախնդրություններով և, 

մասնավորապես, Եվրամիությանն անդամակցելու խնդրով: Ըստ այդմ՝ 

ստույգ և ամբողջական պարզաբանում են ստանում նաև Արցախյան 

հիմնախնդրի կարգավորման առնչությամբ Թուրքիայի ղեկավարության 

դիրքորոշման մեջ ժամանակ առ ժամանակ ի հայտ եկած՝ թեկուզև ոչ 

էական փոփոխությունների հանգեցնող տեղաշարժերը: 

 Այստեղից էլ գերիշխող է դառնում այն տեսակետը, որ Թուրքիայի 

նմանատիպ առաջարկներին լուրջ վերաբերվել չի կարելի, քանզի դրանով 

Թուրքիան հետապնդում է մեկ նպատակ. շեղել  համաշխարհային 

հանրության ուշադրությունը և ցույց տալ աշխարհին, թե Թուրքիան, որպես 

բարի կամքի դրսևորում, շարունակում է ջանքերը ՀՀ-ի հետ 

հարաբերությունները կարգավորելու հարցում: Նույն նպատակին էր 

միտված նաև «Ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ» սկսված հայ-թուրքական 

միջպետական երկխոսության և մերձեցման գործընթացը:  

Արձանագրությունների բովանդակությանը ծանոթանալիս, առաջին 

հայացքից կարող է թվալ, թե ստորագրված արձանագրությունները կարող 

էին լրջորեն նպաստել երկու երկրների միջև հարաբերությունների 

կարգավորման և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 

գործին: Սակայն, առավել ուշադիր գտնվելու դեպքում, չենք կարող չնկատել 

այն հանգամանքը, որ այն իր ամբողջության մեջ չէր բխում համայն 

հայության կենսական շահերից, քանզի արձանագրություններում առկա 

առանձին դրույթների և հատկապես սահմանները փոխադարձ ճանաչելու 

դրույթը հայկական կողմի համար միանգամայն անընդունելի էր, որի հետ 

համաձայնելը, փաստորեն, նշանակելու էր, որ ՀՀ ընդունում է միջազգային 

իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտմամբ ստորագրված քեմալա-

բոլշևիկյան 1921 թվականի հայտնի պայմանագրերը: Եվ վերջապես չէր 

կարելի անտեսել նաև այն հանգամանքը, որ արձանագրությունների 

տեքստից հստակ չէր հասկացվում, որ հենց ինքը Թուրքիան էր 1993 

թվականին միակողմանիորեն փակել ՀՀ հետ սահմանը: 

Այսպես, թեև 2008 թ. սեպտեմբերին Թուրքիայի նախագահի այցը 

Հայաստան հայ պատմագիտության մեջ դիտարկվում է որպես 

երկխոսության նոր փուլ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների 
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կարգավորման բնագավառում, այդուհանդերձ Ֆուտբոլային 

դիվանագիտության և դրա հիման վրա արդեն 2009 թ. օգոստոսի 31-ին ՀՀ և 

Թուրքիայի նախաստորագրած «Դիվանագիտական հարաբերությունների 

հաստատման մասին» և «Երկկողմ հարաբերությունների զարգացման 

մասին» արձանագրությունների23 արդյունքի վերլուծությունը բերում է այն 

հետաքրքիր եզրահանգմանը, որ ՀՀ-ի նախաձեռնությամբ իրագործած նման 

քայլը ՀՀ-ի համար ավարտվեց անարդյունք, մինչդեռ Թուրքիան հերթական 

անգամ հնարավորություն ստացավ աշխարհին ցույց տալ իր 

«մարդասիրությունը» և ՀՀ-ի հետ հարաբերությունները կարգավորելու 

«բուռն ձգտումը»: Այդ մասին էր փաստում նաև 2008 թ. սեպտեմբերի 7-ին 

Երևանից Անկարա վերադարձած Գյուլը, երբ նշում էր. «Գնդակը մեր 

դաշտում էր և չպետք է այնտեղ մնար: Այդ այցով դրական նկարագիր 

ստեղծեցինք, դրական վարկանիշ ձեռք բերեցինք աշխարհում: Իմ այս այցը 

դրվատանքի է արժանանալու և դիտվելու է իբրև հանդգնության դրսևորում: 

Թուրքիայի համար անարդար է բացասական վարկանիշ ունենալը, իսկ ես 

մեծ կարևորություն եմ տալիս Թուրքիայի վարկանիշին»24: Ուստի 

Թուրքիան անկախ Հայաստանի դիրքորոշումից շարունակում էր հանդես 

գալ Հայաստանի հետ հարաբերություններում նախապայմանների 

դիրքերից և հարաբերությունների կարգավորելը վերստին կապում էր 

ղարաբաղյան հարցում զիջումների և այսպես կոչված՝ «տարածաշրջանում 

սահմանների համաժամանակյա բացման հետ»25: Որպես ասվածի 

ապացույց, ցանկանում ենք բերել այն փաստը, որ արձանագրությունների 

կնքման հաջորդ օրն արդեն Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հանդես է 

գալիս նախապայման պարունակող հայտարարությամբ՝ նշելով, որ «ՀՀ-ի 

հետ Թուրքիայի սահմանի բացումը կապված է Ղարաբաղյան 

                                                             

23 Արձանագրություն ՀՀ և ԹՀ միջև դիվանագիտական հարաբերություններ 

հաստատելու մասին,  

https://www.mfa.am/filemanager/bilateral/Turkey/20091013_protocol.pdf,  

Արձանագրություն ՀՀ և ԹՀ միջև հարաբերությունների զարգացման մասին, 

https://www.mfa.am/filemanager/bilateral/Turkey/20091013_protocol1.pdf 
24 Տե´ս Արշակյան Գ., Թուրք-հայկական հարաբերությունները Հարավային 

Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակի պայմաններում, // «Հայագիտության 

հարցեր», թիվ 2 (8), Եր., 2016, էջ 7: 
25 Տես Հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկան, «Հայաստանի 

Հանրապետություն», Եր., 2015, 3 մարտի,  

http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20150303_3&flag=am&fbclid=IwAR3jFpC9uMe

EkAryVIdJz1Cn7-pizvSDDhP6oDuy33x5ohBj-YhE-hW4rO8 

https://www.mfa.am/filemanager/bilateral/Turkey/20091013_protocol.pdf
https://www.mfa.am/filemanager/bilateral/Turkey/20091013_protocol1.pdf
http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20150303_3&flag=am&fbclid=IwAR3jFpC9uMeEkAryVIdJz1Cn7-pizvSDDhP6oDuy33x5ohBj-YhE-hW4rO8
http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20150303_3&flag=am&fbclid=IwAR3jFpC9uMeEkAryVIdJz1Cn7-pizvSDDhP6oDuy33x5ohBj-YhE-hW4rO8
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հիմնահարցում առաջընթացի հետ», և որ իրենք ցանկանում են, «որ բոլոր 

սահմանները բացվեն միաժամանակ»26: 

Պարզապես քննարկվող ժամանակաշրջանում վրաց-ռուսական 

«հնգօրյա պատերազմի» արդյունքում Թուրքիան ակամա հայտնվել էր 

տարածաշրջանային հակամարտությունների կիզակետում: Ուստի 

Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 

բացակայությունը տարածաշրջանային առաջատարի դերին հավակնող 

Թուրքիային թելադրում էր գոնե ժամանակավորապես hետ կանգնել 

նախապայմաններից27: Վերը նշվածի օգտին է խոսում այն ժամանակվա 

Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանի այն հայտարարությունը, 

որ «պատերազմը (նկատի ունի ռուս-վրացական պատերազմը-Մ.Ն.) ցույց 

տվեց, որ մենք պետք է նոր մոտեցում ցուցաբերենք Կովկասում 

հակամարտությունների կարգավորմանը, ներառյալ Հայաստանի 

պարագայում»28: Թուրքիայի համար ակնհայտ էր, որ «Կովկասում 

խաղաղության և հակամարտության կարգավորման պլատֆորմի» իր 

նախագիծը ենթակա էր ձախողման առանց Հայաստանի աջակցության29: 

Անշուշտ, նման մոտեցումը պետք է ենթադրեր նաև Թուրքիայի 

կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն ուղղված 

կոնկրետ քայլեր: Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ 

Հայաստանն Արցախյան հակամարտության շահագրգիռ կողմ էր, ամենևին 

էլ պատահական չպետք է համարել այն փաստը, որ «Թուրքիան ներքաշվեց 

հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դաշտ»30: 

Ուստի չենք սխալվի եթե նշենք, որ հայ-թուրքական 

հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը Թուրքիայի կողմից 

հերթական անգամ օգտագործվեց՝ փորձելու միջնորդի դեր ստանձնել, այն 

                                                             

26 Տե´ս Գեղամյան Վ., Հայ-թուրքական հարաբերությունների 2008-2010 թթ. 

հետհայաց ամփոփում, 01. 02. 2011,  

http://www.noravank.am/img/detail.php?ELEMENT_ID=5338 
27 Տե´ս Թորոսյան Տ., Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության «Նոր ակտիվիզմի» 

երկրորդ փուլը, // «Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների», թիվ 1-2, Եր., 2010, էջ 

6-7:  
28 «Hürriyet», Istanbul, 2008, 6 Eylül. 
29 Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

Դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների 

ինստիտուտ, Ռազմավարական անվտանգային հետազոտություններ, հատ. 3, Եր., 

2014, էջ 333: 
30 Տե´ս Եղիազարյան Ա., Արշակյան Գ., Թուրքիայի տարածաշրջանային 

քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, Եր., 2014, էջ 166: 

http://www.noravank.am/img/detail.php?ELEMENT_ID=5338
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է՝ երկրաքաղաքական ներկայություն ապահովել ղարաբաղյան հարցում: 

Ուստի որոշ ուսումնասիրողների շրջանում տարածված այն տեսակետը, թե 

իբր հայ-թուրքական հարաբերություններում Թուրքիան զգալի տեղ էր 

հատկացնում Ադրբեջանի շահերին իրատեսական չէ, քանզի, մեր 

կարծիքով, փաստերը վկայում է այն մասին, որ Թուրքիան Հարավային 

Կովկասի երկրների հետ գործում է իր սեփական արտաքին 

քաղաքականության համաձայն և չի առաջնորդվում մեկ այլ պետության, 

այդ թվում՝ Ադրբեջանի շահերով, այնքանով, որքանով դա չէր վնասում իր 

սեփական շահերին: Իսկ եթե ընդունենք անգամ, որ դա իրոք այդպես էր, 

ուստի միայն այն պատճառով, որ Թուրքիայի շահը տվյալ իրադրության մեջ 

լիովին համընկնում էր Ադրբեջանի շահերին: Քանզի Թուրքիան ի վիճակի է 

եղել զարգացնել խորը և համակողմանի հարաբերություններ Վրաստանի և 

Ադրբեջանի հետ, որոնք հաճախ ներկայացվում են որպես ռազմավարական 

համագործակցություն: Եվ ահա նման քաղաքական ուղեգծի օրինաչափ 

արդյունք է համարվում 2010թ. օգոստոսի 16-ին կնքված «Ադրբեջանի և 

Թուրքիայի միջև ռազմավարական գործընկերության ու փոխադարձ 

աջակցության մասին» համաձայնագրի հաստատումը31, որի հիմնական 

դրույթների վերլուծությունը հիմք է տալիս արձանագրելու, որ «թուրք-

ադրբեջանական դաշինքը ունենալով կայուն գաղափարախոսական հիմք և 

քաղաքական համապատասխան նախադրյալներ՝ ներկա 

աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում հանդիսանում է 

միջազգային ուժերի հարաբերակցության հավասարակշռությունը 

խախղտող և ազդեցությունների հաշվեկշիռը փոխելուն նպատակաուղղված 

ապակայունացնող գործոն՝ ներկայացնելով անմիջական սպառնալիք 

տարածաշրջանի կայունությանը և խաղաղությանը՝ հատկապես 

վտանգելով  ՀՀ և ԼՂՀ ազգային անվտանգությունը»32: Դրա հաստատումն էր 

օրինակ այն փաստը, որ 2016 թ. ապրիլի 1-4 Լեռնային Ղարաբաղի և 

Ադրբեջանի շփման գծում ռազմական գործողությունների ժամանակ 

Թուրքիան հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի ամբողջովին 

սատարում է Ադրբեջանին և հարկ եղած դեպքում պատրաստ է ամեն 

                                                             

31 Էվոյան Լ., «Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև 

ռազմավարական գործընկերության և փոխադարձ օգնության մասին 

պայմանագիրը»՝ թուրք-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների որակապես 

նոր փուլի սկիզբը, 19.05.2013,  https://akunq.net/am/?p=31181 
32 Տե՛ս նույն տեղում: 

https://akunq.net/am/?p=31181
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տեսակի օգնություն ցուցաբերելու նրան33: Իսկ արդեն 2017 թ. հոկտեմբերի 

30-ին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Բաքու այցի շրջանակներում 

արված հարցազրույցում նշել է. «Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը 

որքան Ադրբեջանի, այդքան էլ մեզ համար արյունահոսող վերք է: …. Մենք 

ցանկացած հարցում շարունակելու ենք կանգնել Ադրբեջանի կողքին»34:  

Բայց և այդպես պետք է փաստել, որ Թուրքիան այսպես վարվելով չէր 

ձգտում արժանանալ որևէ երկրի հավանությանը: Ուստի, մեր կարծիքով, 

ճիշտ կլինի, որ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունների 

կարգավորման գործընթացում նախապայմանների առաջադրումը 

դիտարկվի զուտ թուրքական պետության շահերի տեսանկյունից՝ առանց 

Ադրբեջանին այդ պատկերի մեջ ներքաշելու անհարժեշտության: Մի բան, 

որը փաստել է ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյանը 2017 թ. փետրվարի 17-ին 

Մյունխենի անվտանգության համաժողովի իր ելույթում նշելով, որ 

Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 

հարցում «…հիմնական խոչընդոտը Թուրքիայի առաջնորդների 

քաղաքական կամքի բացակայությունն է»35: Իսկ այսօր, երբ Թուրքիան 

անցնում է դժվարին ժամանակահատված, որտեղ նրա ապագան առաջիկա 

տարիներին և եթե ոչ տասնամյակների համար որոշված չէ Թուրքիայի 

ղեկավարությունը առանձնապես չի շտապում զբաղվել Հայաստանի և 

հայկական հարցով և հայ-թուրքական հարաբերությունները մղվել են 

ետնաբեմ՝ առանց առաջին պլան գալու որևէ հեռանկարի: Իսկ գործընթացի 

նկատմամբ միջնորդները դրսևորում են անհետևողականություն՝ ճնշումներ 

բանեցնելու առումով: Հանգամանք, որի բացակայությունն էլ նպաստում է 

այսօր աշխարհում գնալով խորացվող հակամարտություններին և նորանոր 

պատերազմների ծնունդին:  

Ցավոք պետք է փաստենք, որ ՀՀ իշխանություններին մեծամասամբ 

չի հաջողվել ժամանակին արձագանքել աշխարհաքաղաքական 

իրավիճակների փոփոխություններին, մասնավորապես Թուրքիայի ներքին 

                                                             

33 Տե՛ս Թուրքիան որոշակի դերակատարություն է ունեցել ապրիլյան պատերազմի 

ժամանակ, 05.02.2017, https://galatv.am/hy/211162/ 
34 Ղարաբաղի հարցը արյունահոսող վերք մեզ համար. Էրդողանը Բաքվից 

հայտարարություններ է անում, 30.10.2017, 

https://www.yerkir.am/news/view/139236.html?fbclid=IwAR3Fa1pxDGORie8JBD4KmEH

Ht8SFap49tLJV6r1_DM1MaxxlQ8rj4AUUVc 
35 Նախագահը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, 17. 02. 

2018,  

http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/02/17/President-Serzh-Sargsyan-

attended-Munich-security-conference/ 

https://galatv.am/hy/211162/
https://www.yerkir.am/news/view/139236.html?fbclid=IwAR3Fa1pxDGORie8JBD4KmEHHt8SFap49tLJV6r1_DM1MaxxlQ8rj4AUUVc
https://www.yerkir.am/news/view/139236.html?fbclid=IwAR3Fa1pxDGORie8JBD4KmEHHt8SFap49tLJV6r1_DM1MaxxlQ8rj4AUUVc
http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/02/17/President-Serzh-Sargsyan-attended-Munich-security-conference/
http://www.president.am/hy/press-release/item/2018/02/17/President-Serzh-Sargsyan-attended-Munich-security-conference/
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կյանքում հաճախակի տեղի ունեցող տեղաշարժերին, որի հետևանքով ՀՀ 

արտաքին քաղաքականությունը որպես կանոն հանդես է եկել 

հետապնդողի դերում: 

Ուստի նման մոլորությունից խուսափելու նպատակով այսօր 

ստեղծված իրավիճակում նոր մարտահրավերներին դիմակայելու համար 

հայկական կողմի խնդիրը պետք է լինի վերանայել Թուրքիայի հետ 

հարաբերվելու մեթոդաբանությունը, պահպանել Հայաստան-Սփյուռք-

Արցախ եռամիասնությունն ու աշխարհիս հզորների կենսական շահերի 

բախման վայր հանդիսացող մեր տարածաշրջանում, փոխանակ 

հարմարվելու Թուրքիայի կողմից առաջադրվող խաղի կանոններին կամ 

մեղադրելու մեզ այդ հարցում այս կամ այն սխալի կամ բացթողման համար, 

քայլեր ձեռնարկել մեր երկիրը հզորացնելու ուղղությամբ, քանզի միայն այդ 

դեպքում Թուրքիան ինքը ուղիներ կորոնի Հայաստանի հետ 

դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար: 

 

 

Մ. Նաջարյան 

Ղարաբաղյան գործոնի ազդեցությունը Հայաստան-Թուրքիա 

հարաբերությունների կարգավորման հարցում 

Ամփոփում 

Սույն հոդվածում բերված փաստական նյութերի հիման վրա փորձ է 

արվել ժամանակի քաղաքական զարգացումների համատեքստում 

վերլուծության ենթարկել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն 

ընդհանրապես և հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս 

իրավիճակը մասնավորապես՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության  

առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավեր և կարևոր հիմնախնդիր: 

Մեծապես կարևորվել է նաև տարբեր, մասնավորապես ղարաբաղյան 

գործոնի ազդեցությունն  այդ հարաբերությունների կարգավորման 

խնդրում:  

 
 

 

М. Наджарян 

Влияние карабахского фактора на процесс урегулирования отношений  

между арменией и турцией 

Резюме 

На основе представленного в данной статье фактического материала 

сделана попытка проанализировать отношения между Арменией и Турцией в 

общем и современное состояние армяно-турецких отношений в частности в 
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контексте политических реалий как серьезнейшего вызова и судьбоносной 

проблемы для  Республики Армения. Особо подчеркивается определяющая 

роль различных факторов, в частности, карабахского, в вопросе 

урегулирования этих отношений.  

 

 

M. Najaryan  

The Impact of the Karabakh Factor on the Settlement of Armenia-Turkey 

Relations 

Summary 

Based on the factual material presented in this article, the attempts are 

made to analyze Armenia-Turkey relations in general and their present state in 

the context of the current political developments, particularly, as a key problem 

and a serious challenge the Republic of Armenia is facing. The influence of 

different factors, especially the Karabakh factor, is being greatly underlined within 

the scope of normalizing the relations.   
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Երևանի պետական համալսարան 
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ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՆ  ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՓՈՐՁԸ 

  

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Պապ Արշակունի, 

Վարազդատ Արշակունի, հայոց պետականություն, Մեծ Հայքի 

թագավորություն, Հռոմեական կայսրություն, Պարսկաստան, Մուշեղ 

Մամիկոնյան, Բատ Սահառունի, Վաղես, Շապուհ, սպանություն, 

քաղաքականություն, ձախողում: 

Ключевые слова и выражения: Пап Аршакуни, Вараздат Аршакуни, 

Армянская государственность, Королевство Великой Армении, Римская 

империя, Персия, Мушег Мамиконян, Бат Сахаруни, Вагес, Шапух, убийство , 

политика, провал. 

Key words and expressions:  Pap Arshakuni, Varazdat Arshakuni, 

Armenian Statehood, the kingdom of Great Armenia, the Roman Empire, Persia, 

Mushegh Mamikonian , Bat Saharuni  Vaghes, Shapuh, assassination , politics, 

failure.  

 

Պապ Արշակունու 474թ. չարանենգ սպանությունից հետո, որը 

պետք է վերագրել Հռոմի դավադիր քաղաքականությանը և  այդ 

քաղաքականության հայաստանյան կցորդներին՝ հանձինս հայ դավադիր 

ուժերի և մասնավորապես Մուշեղ Մամիկոնյանի, որը փաստորեն 

հակադրվում էր Մեծ Հայքի թագավորության  ինքնուրույնության և 

անկախության ամրապնդման արդյունավետ ջանքերին և 

ժամանակակիցների վկայությամբ հռոմեասեր էր, Վաղես կայսրը հայոց 

թագավոր է նշանակում Վարազդատին:  Վերջինս նշանակվեց այն պահին, 

երբ Հայաստանում  իշխող դիրք էր զբաղեցնում Մուշեղը, որը  նրա 

ապագան պատկերացնում էր Հռոմի այնտեղ զինվորական, որն ինքնին 

նշանակում է քաղաքական, ներկայությամբ: Նրա այս ըմբռնումն էր տարել  

Պապի ֆիզիկական ոչնչացմանը Հռոմի կողմից միտված քայլերին 

mailto:arshaknersisyan@mail.ru
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աջակցությանը: Այս հարցին խորությամբ անդրադառնալն մեկ այլ 

ուսումնասիրության թեմա է: Ավելացնենք միայն, որ Պապի սպանությանը 

Մուշեղի մեղսակցույթունն արդեն ապացուցված է վաղուց1 և Վարազդատ 

Արշակունուն նվիրված մեր այս ուսումնասիրությունը նույնպես կնպաստի 

այդ համոզմունքի առավել խոըը հիմնավորմանը, ինչը միայն ցավով ենք 

մատնանշում:  

Վարազդատին, որն իշխել է 474-478թթ., Մովսես Խորենացին և 

Փավստոսը համարում են Արշակունի2: Ավելին, Մանվել Մամիկոնյանի 

կողմից գերեվարվելուց հետո, վերջինիս այն արտահայտությանը, որ դու 

Արշակունի չես, Վարազդատը պատասխանում է. «Ես իսկական 

Արշակունի եմ, որ իմ Արշակունիների նախնիների թագը դրի և իմ 

նախորդների աշխարհին տիրեցի, և իմ հորեղբոր՝ Պապի վրեժն առա քո 

չարագործ եղբորից Մուշեղից»3: 

Դժվար է ենթադրել, թե ով էր նրա հայրը, բայց մի բան ակնհայտ է, 

որ Վարզդատը Պապի մերձավոր ազգականն էր: Լեոն ենթադրում է, որ նա 

Արշակի առաջին կնոջից էր ծնված, նախքան Փառանձեմի հետ 

ամուսնանալը4: 

Վարզդատի մասին թե՛ հայ պատմագրության և թե՛ հայ ժողովրդի 

մեջ այն տպավորությունն է արմատավորվել, որ նա եղել է մանկամիտ մի 

անձնավորություն, թույլ պետական գործիչ, որը պետք է պայմանավորել 

հիմնականում Փավստոսի տեղեկություններով և այն նախասիրությամբ, որ 

այս պատմիչը ունեցել է Մամիկոնյաննների հանդեպ, որոնց նշանավոր 

զորավարին սպանել է վերջինս: Սակայն իրականում Վարազդատն  եղել է 

այն վերջին պետական այրը, որը ջանքեր է գործադրել իր պետությունը 

արտաքին և ներքին դավերից փրկելու ուղղությամբ, որոնց դիմակայել են 

նաև հռոմեասեր Մամիկոնյանները՝ հանձինս Մուշեղի և Մանվելի: Դիմենք 

փաստերի: Այսպես, «Հայ ժողովրդի պատմություն» բուհական դասագրքում 

հետևյալն ենք կարդում. «Վարազդատը իր կարճատև գահակալության 

շրջանում ոչ միայն չի փորձում միավորել պառակտված ուժերը, այլև իր 

թեթևամիտ վարքով ու քսու խորհրդականներով՝ ավելի է խորացնում 

                                                             

1 Տե՛ս Հրանտ Արմեն, Պապ Արշակունի, Երուսաղեմ, 1958: 
2 Տե՛ս Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևանի համլսարանի 

հրատարակություն, Երևան, 1981,էջ 278,  Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, 

թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրություններն ակադեմիկոս Ստ. 

Մալխասյանի Երևան, 1968, էջ 273: 
3 Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, էջ 279: 
4 Լեո, Երկերի ժողովածու, առաջին հատոր, Երևան, 1966, էջ 487: 
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նախարարների պառակտումը»5: Գրքի հեղինակներն այնուհետև այն 

տպավորությունն են ստեղծում, որ որոշ նախարարներ Մուշեղ 

Մամիկոնյանի գլխավորությամբ ամեն կերպ ցանկանում են կասեցնել 

հայոց պետականության անկումը, բայց դա փաստորեն ձախողվում է 

Վարազդատի մեղքով6: Լեոն Փավստոսի տեղեկությունների հիմամբ գրում 

է, որ ստեղծված իրավիճակում «Մուշեղ սպարապետը մեծամեծ ջանքեր էր 

գործ դնում սահմաններն ամրացնելու՝ խաղաղությունը երկրի ներսում 

ապահովելու համար»7: Իսկ այդ տեղեկություններով  նա ցանկանում էր 

հայոց գավառներում բերդեր կառուցել՝ այնտեղ զետեղելով բերդապահ 

զորքեր, որոնք պետք է պահվեին հռոմեական միջոցներով: «Սա արդեն 

չափազանցություն էր, - գրում է Լեոն, - որ նկատել տվին մի քանի հայ 

նախարարներ և դրանց մեջ մասնավորապես Բատ Սահառունին, որոնք 

շատ իրավացի կերպով առարկում էին թե այդպիսի մի զինվորական 

կազմակերպությունը կլիներ իրապես ջնջել հայոց թագավորի 

իշխանությունը, դարձնել նրան կայսրի ձեռքին կատարյալ խաղալիք: 

Վարզդատը, ինչպես երևում է, հենց այդ պատճառով էլ դիմադրեց Մուշեղի 

ծրագրին և հենց այդ հողի վրա էլ սաստկացավ թագավորի թշնամի 

վերաբերմունքը դեպի Մամիկոնյանները8»: 

Փաստորեն, Լեոն ինքն իրեն հակասում է, մի կողմից գրելով, որ 

Մուշեղը մեծամեծ ջանքեր էր գործադրում երկիրը խաղաղեցնելու համար, 

իսկ մյուս կողմից էլ այն կարծիքն է հայտնում, որ նրա ծրագիրը տանում էր 

պետականության անկմանը: Առհասարակ Լեոյի և հիմնահարցին 

անդրադարձած այլ պատմաբանների կողմից Վարազդատի կառավարման 

շրջանին անդրադարձը ընթանում է կարծես այն տպավորությունը առաջ 

չբերելու անմնացորդ ցանկությամբ, որ Մուշեղը չէր դավում հայոց 

պետականությանը և  մատնանշում էր փրկության ուղի: Բայց միթե՞ կար 

ավելի հստակ փրկության ուղի, քան անկախ պետականության գաղափարի 

շուրջ համախմբվելը, երկու հարևան գերտերությունների միջև 

խուսանավելու քաղաքականություն ընտրելը, որը հաջողվեց Պապին, քան 

Հռոմի կցորդ դառնալը: Ուրեմն, ոչ մի հիմք չկա ժխտելոււ, որ Վարզդատը 

ցանկանալով վերացնել Մուշեղին՝ հետապնդում էր պետականությունն 

անկախ պահելու ամենակարևոր միտումը: Մամիկոնասեր Փավստոսը, որը 

                                                             

5 Հայ ժողովրդի պատմություն, սկզբից մինչև 18 – րդ դարի վերջը, խմբ. պրոֆ. Ստ. 

Մելիք Բախշյանի, Երևան, 1975, էջ 257: 
6 Նույն տեղում, էջ 259 – 260: 
7 Լեո, նշվ. աշխ., էջ 489: 
8  Նույն տեղում, էջ 48+9 – 490: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

101 

 

ցանկանում է վարկաբեկել Վարազդատին, որն անում էր նաև Պապի 

պարագայում, չի կարողանում սքողել այն պարզ ճշմարտությունը, որ 

Մամիկոնյանները հակադրվում էին հայոց արքային ոչ ի շահ հայոց 

պետականության: Ահա այդ մասին նրա պարզ վկայությունը, որն անում  է  

Մուշեղի հռոմեական միջոցներով Հայաստանը պահելու ծրագրերին 

անդրադառնալուց անմիջապես հետո. «Եվ հունաց թագավորը մեծ 

ուրախությամբ հանձն առավ այս բաները կատարել (Հայաստանում մինչև 

Գանձակ, որը նրա և Պարսկաստանի սահմանն էր, կառուցել 

բերդաքաղաքներ, ամուր պարիսպներով, որպես զորանիստ վայրեր, հայոց 

բոլոր ազնվականներին զինել կայսերական ծախսերով, նույն ծախսերով 

պահել հայոց զորքը – Ա. Ն.), որպեսզի այս բոլոր միջոցներով երկիրը 

հաստատ ու անշարժ կապվի իր հետ, և պարսից թագավորը չկարողանա 

հայոց աշխարհը գրավել»9: 

Ի՞նչ էր սա, եթե ոչ պետական դավաճանության ծրագիր, Հռոմի 

Հայաստանին տիրելու ծրագիր, որին չէր կարող չընդդիմանալ 

Պարսկաստանը՝ Հռոմի հետ ծրագրելով Հայսատանի բաժանումը, որին, 

ինչպես նշեցինք, դեմ եղավ Հռոմը, իսկ հետո համաձայնվեց՝ ստիպված: 

Փավստոսն այս տողերով լրիվ ջրում է իր ասվածը Վարազդատի մասին, 

երբ նրան համարում է մանկամիտ  և հաստատում է Մուշեղի 

պետականությանը քանդելու միտված քայլերի առկայությունը, որից չէր 

կարողանա չզգուշանալ Վարազդատը և որի իրականացմանը չկարողացավ 

խոչընդոտել  Պապ թագավորը: Մուշեղին շարքից հանելու խնդիրը 

հրատապ էր դառնում: Դա ճիշտ է ըմբռնել Հ. Մանանդյանը, որը 

Փավստոսից Մուշեղի ծրագրերի մասին անհրաժեշտ մեջբերումն անելուց 

հետո հետևյալն է գրում. «Հատվածի (Փավստոսից հղած – Ա. Ն)  

բովանդակությունից միանգամայն պարզ երևում է, որ Հայաստանի 

անկախության և Արշակունյաց թագավորության վերականգնման ու 

զորեղացման տեսակետից Մուշեղ Մամիկոնյանի և հռոմեական 

կուսակցության քաղաքական կողմնորոշումը նույնքան անբարենպաստ ու 

վտանգավոր է եղել, ինչպես Մերուժանի և Պարսկական կուսակցության 

կողմնորոշումը: Այս երկու կուսակցությունններն էլ, զոհաբերելով 

Հայաստանի պետական ինքնությունը, տրամադիր են եղել հանձնել երկիրը 

հարևան հզոր պետություններին: 

Իհարկե, իրենք՝ Արշակունիները, Պապը և Վարազդատը, որոնք 

ունեին մտերիմ կողմնակիցներ ու խորհրդատուներ, չէին կարող 

հանդուրժել իրենց թագավորական իշխանության նվազումը և ձգտելու էին 

                                                             

9 Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, էջ 273 – 274: 
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վերականգնել Արշակունյաց թագավորության հին վարկը և փայլը: Հայոց 

թագավորության պահպանման ու ուժեղացման այս քաղաքականությունը, 

անշուշտ, ավելի էր համապատասխանում հայ երկրի իրական շահերին, 

քան քաղաքական վերոհիշյալ ընթացքը Մուշեղ Մամիկոնյանի»10: 

Անհնար է չհամաձայնվել Հ. Մանանդյանի հետ, որը շատ ճիշտ է 

ըմբռնել կացությունը, որը լի էր վտանգով հայոց պետականության անկման 

տեսանկյունից: Դրա ըմբռնողունակությունը վիպական կարգավիճակ է 

հաղորդում Փավստոսի պատմածներին՝ Վարազդատ թագավորի և Բատ 

Սահառունու վերաբերյալ հյուսած, մի բան, որն արել է նաև Պապի 

պարագայում: Եզրկացությունը մեկն է՝ Վարազդատը նշանակված լինելով 

Հռոմի կողմից այն հույսով, որ կլինի նրա վասալը, այդ վասալ լինելուն 

ձգտող Մուշեղ Մամիկոնյանին հակադրվելով՝ փաստորեն հակադրվում էր 

Հռոմին՝ ցուցաբերելով պետականության ամրապնդմանը միտված 

քաղաքական  գործիչի հատկանիշներ, որի համար երկրորդական էր 

իշխանույթունն առանց պետականության: Հակառակ դեպքում ինքը կարող 

էր լինել հռոմեամետ այն քաղաքականության կրողը, որը հանդիսացավ 

Մուշեղն՝ ի վնաս այդ պետականության: Մենք այն կարծիքին ենք, որ 

Մուշեղի՝ Պապի սպանությանը մասնակից լինելու Վարազդատի և նրա 

մերձավորների միջև եղած կասկածը ավելի է նրանց մոտ հիմնավորվում, 

երբ ականատեսն են լինում նրա՝ նույն քաղաքականության շարունակման: 

Եվ դրվում է խնդիր՝ մեջտեղից վերացնելու Մուշեղին: Բատ Սահառունու 

կողմից Վարազդատին հրահրելու արդյունքում Մուշեղին սպանված 

համարելու Փավստոսի մատուցած տեսակետը քննության չի դիմանում: 

Համաձայն այդ տեսակետի՝ Բատը ցանկացել է զավթել սպարապետի 

պաշտոնը համոզիչ չի հնչում, որովհետև այն ինչ նա ասում է 

Վարազդատին՝ լրիվ համապատասխանում էր իրականությանը: Իսկ  նա 

հետևյալն է ասում. «Հնուց հետե, նախնյաց ժամնակներից ի վեր, 

Մամիկոնյանններն են կորստի մատնել ձեր Արշակունյաց տոհմը, 

որովհետև ի բնե ձեր հակառակորդներն են եղել. դրանք են միշտ կերել 

հայոց աշխարհը, մանվանդ Մուշեղը, որը չար ու նենգավոր մարդ է: 

Որովհետև նա սիրել է ձեր թշնամիներին և ատել է ձեր սիրելիներին ու 

միշտ ձեզ հետ վարվել է նենգությամբ, երկդիմությամբ ու չարամտությամբ: 

Մի՞թե դա այն Մուշեղը չէ, որ Պապի թագավորության ժամանակ 

պարսիկների հետ պատերազմելիս մի քանի անգամ հնարավորություն 

ունեցավ պարսից Շապուհ թագավորին սպանելու, բայց չսպանեց, այլ 

                                                             

10 Հակոբ Մանանդյան, Երկեր,  Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, Բ 

հատոր, Ա մաս, երևան, 1978, էջ 234 – 235: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

103 

 

թշնամուն ազատ արձակեց. մի անգամ էլ ձեռք գցեց Շապուհ թագավորի 

կանանց և խնամքով ու հոգատարությամբ ժանվարներով ուղարկեց 

Շապուհի ետևից: Դա այն Մուշեղը չէ՞, որ Աղվանից Ուռնայր թագավորին 

ձեռք գցեց, բայց սպանել չկամեցավ, այլ թշնամուն ազատ արձակեց: Դա այն 

Մուշեղը չէ՞, որի հրամանով և որի խորհրդով հունաց զորավարները Պապ 

թագավորին սպանեցին, որովհետև դա էր, որ Հունաց թագավորին 

թշնամացրեց ու գրգռեց Պապ թագավորի դեմ, մինչև որ սպանել տվեց: Արդ՝ 

պետք է որ նա քո ձեռքից մեռնի, նա չպետք է ապրի: Եվ եթե դու չշտապես, 

արքա, նա մտածել է այժմ Հայոց աշխարհը լցնել քաղաքներով, 

զորանիստներ դարձնել՝ հունաց զորքերն այնտեղ բնակեցնելու համար: Եվ 

այնուհետև կա՛մ Հունաց թագավորը քեզանից կխլի հայոց 

թագավորությունը, կա՛մ հենց այս Մուշեղը (քեզ) կսպանի և ինքը 

կթագավորի»11: 

Փավստոսը, մեր կարծիքով, այնքան էլ պարզունակ պատմիչ չէ, 

որքան  թվում է: Երբեմն նա այն ոճով է հանդես գալիս, որ կարծես 

քննադատության քողի տակ ցանկանում է վեր հանել կամ ընկալելի 

դարձնել այն ամենը, որոնք իրական ու ճշմարիտ են: Հակառակ դեպքում 

հարց է առաջանում՝ ինչ սխալներ կան Բատին վերագրված այս խոսքերում: 

Թերևս մի փոքր չափազանցություն կա այն պահով, որ Մամիկոնյանները ի 

սկզբանե Արշակունիների հակառակորդներն են եղել: Բայց մնացած 

ամբողջը լիովին համապատասխանում է իրականությանը: Հնարավոր է 

նաև, որ գովաբանելով Մամիկոնյաներին, նա հաճախ չի կարողացել սքողել 

պատմական ճշմարտությունը՝ նրանց երբեմն անկախ պետականության 

պահպանման գաղափարին հակադրվելու առումով: Անկախ ամեն ինչից, 

նա չէր կարող այդքան միամիտ լինել՝ չհասկանալու համար 

պետականությանն սպառնացող վտանգը:  

Թե ինչ եղավ այնուհետև, հանրահայտ է: Պարզապես ցանկանում 

ենք շեշտել, որ Մուշեղի՝ Պապի նման խնջույքի սեղանի մոտ սպանվելու 

փաստը վկայում է այն մասին, որ դրանով Վարազդատը ցանկացել է լուծել 

երկու խնդիր՝ ա. առնել Պապի սպանության վրեժը, մի բան, որ չարեցին 

Մուշեղն ու մյուսները այդ մեծ արքայի սպանությունից հետո, բ. դրանով 

հասկացնել տվեց, որ Մուշեղն այդ սպանության մեղսակիցն է, որի համար 

էլ հատուցում է: 

Իսկ ի՞նչ կարևոր խնդիր է լուծում այս քայլով Վարազդատը՝ 

կապված հռոմեական կայսրության հետ: Նա փաստորեն Մուշեղին 

մեջտեղից վերացնելով, ինքն էր դառնում Հռոմի հետ քաղաքականության 

                                                             

11 Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, էջ 274 – 275: 
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գլխավոր դեմքը, խուսանավելու հնարավորություն էր տալիս վերջինիս և 

Պարսկաստանի միջև: Նա չեզոքացնում է Մուշեղի ծրագիրը և ավելին՝ 

Պապի նման փորձ է անում դրացիական հարաբերություններ ստեղծել 

Շապուհի հետ: Մ. Խորենացին, որը աղոտ է ներկայացնում Պապի և 

Վարազդատի կառավարման շրջանը և ոչ ճշգրիտ  պատմական 

իրողությունները՝ նրանց հետ կապված, դրա փոխարեն Վարազդատին 

ներկայացնելով որպես քաջ և հաղթահասակ անձնավորություն, հետևյալ 

ուշագրավ տեղեկությունն է հաղորդում այդ մասին. «Այսպես իր 

երիտասարդության քաջություններից հարբած լինելով՝ թագավորության 

ժամանակ էլ չէր հնազանդվում Հունաց վերակացու զորքերի խրատին: Այլ 

պատգամավորներ է ուղարկում Շապուհի մոտ, որ իր աղջիկներից մեկին 

իրեն կնության տա և ինքը հայոց աշխարհը նրան կդարձնե»12: 

Այս տեղեկությունից կարելի է եզրակացնել, որ Վարազդատն արդեն 

Պապի նման սկսում էր որդեգրել Հռոմի և Պարսկաստանի միջև 

խուսանավելու քաղաքականություն, որը սակայն ձախողվեց ոչ իրենից 

կախված պատճառներով: Դրանցից առաջինն այն էր, որ վատթարացավ 

Վաղես կայսեր վիճակը՝ վեստգոթերի հարձակման պատճառով, որոնք 

հասել էին Թրակիա և Կոստանդնուպոլիս13: Այս տեսակետն արտաքուստ 

կարող է տարօրինակ հնչել, այն պատճառաբանությամբ, որ Վաղեսի 

թուլացումը ձեռնտու էր Հայաստանին: Անշուշտ ձեռնտու էր, բայց դրանով 

արձակվում էին Շապուհի ձեռքերը. նա այլևս կցանկանար տիրել 

Հայաստանին, քանի որ Հռոմը չէր կարող խոչընդոտել: Այսինքն՝ վերջ 

խուսանավելու քաղաքականությանը, որին պետք է փոխարիներ 

Պարսկաստանի հետ նոր ռազմավարությունը, որը երկու բան պետք է 

նշանակեր՝ գերիշխանության ընդունում կամ ռազմական ընդհարում: Տեղի 

ունեցավ երկրորդը և հետևյալ հանգամանքներում: Շապուհ Բ – ն 

իմանալով, որ Վաղես կայսրը վերոհիշյալ իրադարձություններից հետո 

պատրաստվում է արշավել Պարսկաստան, հանձնարարում է  Սուրեն 

անունով դեսպանին՝ հետ վերցնել Հռոմից այն փոքր գավառները, որոնք 

376թ. բանակցությունների ժամանակ տրվել էին նրան:  Դրանք Հաշտյանքն 

ու Բալահովիտն էին, որոնք տրվել էին Հռոմին, պայմանով, որ նրանք նա 

հրաժարվեր Հայաստանից14: Այդ գավառներն առանց կռվի հետ են 

վերցվում, որովհետև Վաղեսը բարբարոսական ցեղերի հարձակման 

հետևանքով իր զորքերը հանում է Հայաստանից և ուղարկում Թրակիա: 

                                                             

12 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, էջ 278: 
13 Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հատ. 2, Երևան, 1984, էջ 108: 
14 Հակոբ Մանանդյան, նշվ. աշխ., էջ 234: 
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Վաղեսը 378թ. օգոստոսի 9 – ին Ադրիանուպոլիս քաղաքի մոտ սպանվում է: 

Դրանից հեըտո կասրությունն ապրում է ճգնաժամային վիճակ, որը 

շարունակվում է միչև 382թ.: Թեոդոսիոս կայսրը չի կարողանում միջամտել 

Մերձավոր Արևելքի գործերին, իսկ Վարազդատը մնում է Պարսկաստանի 

հետ մեն – մենակ, որը տիրում է Հայաստանի մեծագույն մասին: 

 Փաստորեն, եթե Մուշեղը կենդանի էլ մնար, չէր կարող 

իրականացնել իր ծրագիրը Հռոմի հետ կապված, որը Հայաստանը 

փաստորեն զիջել էր Պարսկաստանին:  

Այս կացությունն էր ստեղծվել, երբ Պարսկաստանից Հայաստան 

վերադարձավ Մանվել Մամիկոնյանը: Չի սխալվում Հ. Մանանդյանը, երբ 

գտնում է, որ նա Հայաստան է եկել Շապուհի համաձայնությամբ կամ 

հանձնարարությամբ15: Մինչև այդ, Մուշեղի սպանությունից հետո 

սպարապետ էր նշանակվել Բատ Սահառունին, իսկ Մամիկոնյանների 

նահապետ՝ Վաչե Մամիկոնյանը: Վերջինս անմիջապես նահապետությունը 

հանձնում է Մանվելին, որն առանց նույնիսկ Վարազդատին հարցնելու, իր 

ձեռքն է վերցնում սպարապետությունը, «հայտնելով ամենքին թե ինչ որ 

իրեն պատկանում է տոհմային ժառանգական իրավունքով, ոչ ոք չէ կարող 

խլել իրենից»16: 

Ակնհայտ էր, որ Մանվելն ուներ ավելի լայն նպատակներ և իբրև թե 

շատ չանցած Վարազդատին գահընկեց անելով նա լուծել է Մուշեղի վրեժը 

հարցի սոսկ երևութական կողմն էր: Իրականում նա իրականացնում էր 

պարսկական ծրագիր, որի համաձայն Հայաստանը պետք է դառնար վասալ 

պետություն և որի փաստացի ղեկավարն ինքն էր լինելու: Լեոն,  

անդրադառնալով Կարնո դաշտում 478թ. Մանվելի և Վարազդատի մղած 

ճակատամարտին, ուր Վարազդատը պարտվում է, բայց միայն ծեծի է 

ենթարկվում,  և դրա վերաբերյալ Փավստոսի հեքիաթապատում 

զրույցներին, ճշտորեն հետևյալն է գրում տողատակում. «Այս մի ապացույց 

է, որ Մանվելին Վարազդատի դեմ հանողը սոսկ Մուշեղի արյան վրեժը չէր: 

Հայերի մեջ էլ գոյություն ուներ արյան վրիժառությունը, և Մանվելի պես մի 

հսկա անշուշտ չէր խնայի Վարազդատին, եթե սպանության վրեժ էր միայն 

որոնում»17: 

Փավստոսի մոտ  Մանվելի՝ Վարազդատին ասված խոսքերի մեջ 

հետևյալն ենք հանդիպում. «…դու Արշակունի էլ չես, այլ պոռնկորդի ես, այդ 

պատճառով էլ Արշակունիների աշխատավորներին (այսինքն՝ 

                                                             

15 Նույն տեղում, էջ 235: 
16 Լեո, նշվ. աշխ. Էջ 491: 
17 Նույն տեղում: 
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Մամիկոնյաններին – Ա. Ն.) չճանաչեցիր: …բայց դու որովհետև Արշակունի 

չես, հեռացի՛ր այս աշխարհից և իմ ձեռքից մի՛ մեռնիր»18: Ստացվում է, որ 

չհեռանալու դեպքում պետք է սպանվեր: Այդ դեպքում ինչու՞ չի սպանում, 

մանավանդ եթե Արշակունի չէր: Կարելի է ենթադրել, որ Մուշեղի Պապի 

նկատմամբ իրականացված դավադիր սպանությանը մեղսակից լինելու 

համոզմունքի առկայության պայմաններում նա չի գնացել այդ քայլին և 

բավարարվել է Բատի և նրա որդիների դաժան սպանությանբ: Եվ 

վերջապես Մանվելի հետևյալ խոսքերը ոչ մի կասկած չեն հարուցում, որ նա 

դրել է իշխանության խնդիր, որը և կարողացել է իրականացնել. «Մենք 

մինչև անգամ ձեր ծառաները չենք, այլ ձեր ընկերներն ենք և ձեզանից ավելի 

բարձր…»19: 

Հայոց պետականության շահը պահանջում էր, որ Հռոմի 

քաղաքական տեղատվության դեպքում նա միանար հայոց արքունի 

բանակին և կռվեր Շապուհի դեմ և իր եղբոր վրեժը ստորադասեր այդ 

պետականությանը: Ահա այս դեպքում, կարծում ենք, հնարավոր կլիներ 

պարսիկների պարտությունը, որով ավելի կբարձացվեր Մամիկոնյանների 

հեղինակությունը: Բացի այդ, եթե Մուշեղը, թեկուզ և նրա եղբայրը լինելով, 

դավաճան էր, առաջին դատապարտողներից մեկն ինքը պետք է լիներ: Բայց 

նա Հռոմի այլ քաղաքական և ռազմական զբաղվածության պատճառով 

խուսանավելու քաղաքականությունից զրկված Վարազդատին գահընկեց 

անելով՝ իրականացրեց պետությունը թուլացնող մի ծրագիր՝ Պապի 

որդիներին ձևական թագավորներ կարգելով, իսկ ինքը դառնալով 

պետության փաստացի ղեկավարը, որը նշանակում էր պետության 

անկախության լիարժեք կորուստ և որը ոչնչով չէր արդարացվում: Կարնո 

Ճակատամարտով և Վարազդատի փախուստով  Հռոմ արդեն ակնհայտ էր 

դառնում, որ Արշակունիների պետությունը անկախ պետականության  

ամրապնդման պայքարում, որն սկսվել էր դեռևս Խոսրով Կոդակի 

ժամանակներից, զիջում էր իր դիրքերը:  Վարազդատն այս առումով 

վերջինն էր, որի ծրագրերը նույնպես ձախողվեցին և որը որպես 

ողբերգական կերպար գնաց համալրելու իր նախորդներ Տիրանի, Արշակի և 

Պապի շարքերը: Սա է պատմական անողոք ճշմարտոթյունը: 

 

 

 

 

                                                             

18 Փավտոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, էջ 279: 
19 Նույն տեղում: 
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Ա. Ներսիսյան 

Վարազդատ Արշակունին և հայոց պետականության ամրապնդման  

վերջին փորձը 

Ամփոփում 

Պապ թագավորի սպանությունը կազմակերպելուց հետո Հռոմի 

Վաղես կայսրը Մեծ Հայքի թագավոր է նշանակում Վարազդատ 

Արշակունուն: Վերջինս գալով Հայաստան ոչ թե դառնում է Հռոմի վասալը, 

այլ շարունակում է անկախ պետականության ամրապնդման Պապի 

քաղաքականությունը, որին ամեն կերպ դիմադրում է Մուշեղ 

Մամիկոնյանը: Վարազդատի կողմից վերջինիս սպանութունը չի փրկում  

կացությունը: Հռոմի իրավիճակը բարդանում է, որն ստիպում է Շապուհին 

իր ազդեցության տակ գցել Մեծ Հայքը: Մանվել Մամիկոնյանը պայքարի է 

դուրս գալիս Վարազդատի դեմ, հաղթում է նրան և դառնում Հայաստանի 

փաստացի ղեկավարը՝ ընդունելով Պարսկաստանի գերիշխանությունը: 

Փաստորեն Մեծ Հայքի թագավորության ամրապնդման Վարազդատի 

ջանքերը սպասված արդյունքը չեն տալից: 

 

 

 

                    

A.Nersisyan 

Varazdat Arshakuni and the last effort of strengthening  

the Armenian statehood 

Sumarry 

After the assassination of King Pap, the Roman emperor Vaghes 

appointed Varazdat Arshakuni as the king of Great Armenia. The latest didn't 

become the vassal of Rome but continued king Papa's political affairs of the 

strengthening independent Armenian kingdom which was resisted in every way 

by Mushegh Mamikonian. The assassination of Mushegh Mamikonian didn't save 

the situation. The situation in Rome was getting worse and worse, forcing Shapuh 

to get influence in Great Armenia. After that, Manvel Mamikonian fighted against 

Varazdat, defeated him and became actual Leader in Armenia, acknowledging 

Persian dominance. In fact, Varazdat's efforts to strengthen the kingdom of Great 

Armenia did not produce the expected results. 
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А. Нерсисяа 

Вараздат Аршакуни и последние усилия укрепления  

Армянского государства 

Резюме 

После убийства короля Папа римский император Вагес назначил 

Вараздата Аршакуни королем Великой Армении. Последний не стал вассалом 

Рима, а продолжил политические дела царя Папы по укреплению 

независимого армянского королевства, которому Мушег Мамиконян всячески 

сопротивлялся. Убийство Мушега Мамиконяна не спасло ситуацию. 

Ситуация в Риме становилась все хуже и хуже, заставляя Шапуха получить 

влияние в Великой Армении. После этого Манвел Мамиконян боролся 

против Вараздата, победил его и стал фактическим лидером в Армении, 

признав персидское господство. Фактически, усилия Вараздата по 

укреплению королевства Великой Армении не дали ожидаемых результатов. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  01.07.19 
Հանձնարարվել է գրախոսության 08.07..19 
Տպագրության է հանձնարարվել 15.10.19 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԴԱՎԻԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  

Խաչատուր Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ 

կերպարվեստի ամբիոնի դասախոս 

hdavid83@mail.ru 

 

ՆԿԱՐԻՉ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. ճեպանկար, կատարում, 

Հարություն Հովհաննիսյան, նկարիչ-մանկավարժ, շարժում, գծանկար, 

մարդու ֆիգուր, գիծ, ուսանող: 

Ключевые слова и выражения: эскиз, перформанс, Арутюн Ованнисян, 

художник-педагог, движение, рисунок, человеческая фигура, линия, студент. 

Key words and expressions: sketch, performance, Harutyun Hovhannisyan, 

artist-pedagogue, movement, drawing, human figure, line, student. 

 

Կերպարվեստի հիմքը դա գծանկարն է: Առանց գծանկարին վարժ 

տիրապետման անկարելի է ստեղծել գրագետ աշխատանք: Բոլոր մեծանուն 

արվեստագետները կարևորել են գծանկարի դերը արվեստում: 

Համաշխարհային կերպարվեստի պատմության մեջ, որպես չքնաղ 

գոհարներ բազմաթիվ են գծանկարների և ճեպանկարների օրինակները:  

Վերածննդի տիտաններ Միքելանջելո Բուոնարոտին, Լեոնարդո դա 

Վինչին, իմպրեսիոնիստներ Էդուարդ Մանեն, Օգյուստ Ռոդենը, Էդգար 

Դեգան, ավելի ուշ՝ Անրի Մատիսը, Պաբլո Պիկասոն ցանկացած 

աշխատանք ստեղծելուց առաջ կատարում էին բազմաթիվ նախանկարներ 

և ճեպանկարներ: Այդ գլուխգործոցները մեծ մասամբ ստեղծվել են տուշի, 

գրիչի, ածուխի, սանգինայի և այլ նկարչական նյութերի միջոցով: 

Դասավանդելով Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանի Կերպարվեստի ամբիոնում, 

անմիջապես մտաբերում եմ ֆակուլտետում մանկավարժական 

գործունեություն ծավալած ավագ սերնդի դասախոսների ուսուցման 

մեթոդները, նրանց բարի խորհուրդներն՝ առ այն թե ապագա նկարիչ-

մանկավարժի համար որքան անհրաժեշտ է ճեպանկարների և 

նախանկարների կատարումը: Ֆակուլտետի վաթսունամյա պատմության 

ընթացքում մանկավարժական գործունեությամբ են զբաղվել 

mailto:hdavid83@mail.ru
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Հանրապետությունում ճանաչում գտած մի շարք գրաֆիկներ. Ադամ 

Մաշինյան (1922-2006), Արտաշես Հունանյան (1922-1993), Վահրամ 

Խաչիկյան (1923-2002), Լյուդվիգ Բերբերյան (1927-2007), Լիդա 

Խանամիրյան (1930-2011), Սամվել Բերեքչյան (1940-1998), Ստեփան 

Գրիգորյան (1940-2010) և ուրիշներ:  

Այդ գործի նվիրյալներից էր գրաֆիկայի փայլուն վարպետ 

Հարություն Սեդրակի Հովհաննիսյանը (1922-1998): Ծնվել է Արմավիրի 

մարզի Մեծ Շահրիար գյուղում (այժմ՝ գյուղ Նալբանդյան)1: 1946 թվականին 

ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, 

1953 թվականին՝ Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի 

գրաֆիկայի բաժինը: 1960-1998 թվականներին դասավանդել է Խաչատուր 

Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

ինստիտուտում, 1984-1988 թթ.՝ ղեկավարել Գրաֆիկայի և դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնը: 

Հովհաննիսյանը հիմնականում աշխատել է օֆորտի և 

վիմագրության տեխնիկայով: Արվեստագետի ստեղծագործություններում 

գերակշռողը բնանկարն է: Սրանցում նկարիչը մեծ ուշադրություն է 

դարձնում հայկական միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձանների 

պատկերմանը. մեկ մենավոր՝ հայրենի բնության գրկում, մյուսը ծիսական 

օրերին՝ շրջապատված մարդկանցով ու աշխույժ զբոսաշրջիկնեով: Այդ 

շարքի լավագույ էջերից են. «Գեղարդ», «Խոր Վիրապ», «Սևանի կղզում», 

«Անձրևոտ օր Դղերում», «Սուրբ Հռիփսիմե», «Այրիվանք», «Տաթև» 

ստեղծագործությունները: 

Խուսափելով պարզունակ արտահայտչաձևերից արվեստագետը 

միջնադարյան հուշարձանները կերպավորել է հավերժության գաղափարի 

խորհրդով: Արվեստաբան Կարեն Միքայելյանը գրում է. «Հարություն 

Հովհաննիսյանը աշխատում է առանց մանրակրկիտ պլանի. թերթը ծնվում 

է թերթի հետևից և շարքը ձեռք է բերում նոր գծեր, արտահայտչական նոր 

ձևեր, որոնց իմաստն առաջին հերթին բովանդակվում է զարգացման 

շարժընթացում: Նա չի խուսափում բնօրինակի հետ անմիջական 

հանդիպումից, ավելին. նրա հետ հետևողականորեն և խորազննին 

աշխատելով՝ մշտապես գտնվում է առաջխաղացման մեջ, ձգտում առանց 

կանխակալ սխեմաների հասկանալ շրջապատող աշխարհը, այն 

նախնական ու անսահման բարդությունները, որ այնպես բնորոշ է 

հայկական բնությանը: Հովհաննիսյանին հաջողվում է իր լավագույն 

                                                             

1 Ի դեպ, նույն գյուղում է ծնվել ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր, ԽՍՀՄ 

ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ Նիկոլայ Նիկողոսյանը (1918-2018): 
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թերթերում արտահայտել մեր երկրի բնությունը, նրա ոգին, նրա հեռավոր, 

անցած ժամանակների պատմությունը, որը սակայն ընդմիշտ մնացել է այս 

լեռներում, ճարտարապետական հուշարձաններում, ռելիեֆների 

զարմանալի ուրվագծերում»2: 

Հովհաննիսյանը իր երկարամյա գործունեության ընթացքում 

դաստիարակել է բազմաթիվ նկարիչ-մանկավարժներ, որոնցից շատերը 

այսօր հանդիսանում են Հանրապետության երևելի արվեստագետներ: 

Գրաֆիկայի մասնագետն անընծա իր իմացությունները փոխանցել և 

նվիրաբերել է երիտասարդ սերնդի պատրաստման գործին: Այդ առիթով 

տեղին է հիշել արվեստաբան Հրավարդ Հակոբյանի խոսքը. 

«Հովհաննիսյանը ձգտում է ուսանողի մոտ սերմանել նյութի լիակատար 

ըմբռնում ու կիրառման կարողություն: Այդ ամենին գումարելու ենք նրա 

ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը, որը Սեմուել Ջոնսոնի 

խոսքերով ասած «օրինակներն ուսանողի վրա ավելի ուժեղ են ներգործելու, 

քան քարոզը»: Հովհաննիսյանի արվեստը մարդկային է, հագեցված 

կենսական լավատեսությամբ, այն խորապես անկեղծ է, դիտողի մոտ 

առաջացնում է ջերմ ու բարի զգացումներ»3:   

Հիրավի, այսօր էլ, Մանկավարժական համալսարանի 

կերպարվեստ բաժնի մասնագիտական դասընթացներում կիրառվում է 

Հարություն Հովհաննիսյանի դասավանդման մի շարք մեթոդներ: 

Կերպարվեստի բազմաթիվ գաղտնիքներին ծանոթացնելուց զատ 

փորձառու մանկավարժ-գրաֆիկը մեծ ուշադրություն էր դարձնում 

ճեպանկարների կատարմանը՝ նշելով, որ ուսանողը պետք է գիտակցի, որ 

մինչ երկարատև գծանկարին անցնելը օգտակար է փոքրաչափ 

նախանկարների կամ ճեպանկարների կատարումը: Ի վերջո, հաջող 

ճեպանկարը կարելի է համարել երկարատև գծանկարի սկիզբը: 

Այսօր, բազմաթիվ նորարարական ձևերի և բազմաբնույթ 

տեխնիկական միջոցների ի հայտ գալու հետ մեկտեղ, կերպարվեստում 

ավելի ընդլայնվեց կատարման եղանակները և ձևերը: Սակայն 

ակադեմիական գծանկարի դասավանդման գործում պետք է գիտակցել 

ճեպանկարների կարևորությունը և իմանալ, որ դրանք հիմնականում 

լինում են գծային, ուրվագծային և տոնային, նայած թե ինչ խնդիր է դրել իր 

առջև կատարողը: 

                                                             

2 Կ. Միքայելյան, Հարություն Հովհաննիսյան, Ե., Հայաստանի նկարիչների 

միություն, Հայաստանի նկարչի տուն, 1988, էջ 3:  
3 Г. Акопян, Арутюн Оганесян, М., Изд. Виктор, 1994, ст. 2.  
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Գծային ճեպանկարներին հատկանշական է ճշգրիտ և դիպուկ գիծը: 

Այն պետք է արտահայտի բնորդի ողջ էությունը ու շարժումը, լինի 

պլաստիկ և տարածական: Գիծը պետք է լինի տրամաբանական, ցույց տա 

բնորդի հատկանշական կողմերը: Որքան ճիշտ է տարված գիծը, այնքան 

համոզիչ ու կենդանի է դիտվում բնորդը: Գծային ճեպանկարներում կարևոր 

է ձեռքի շարժումը՝ կանգ չառնել, համարձակ ու վճռական կերպով 

աշխատանքը ավարտել մեկ գծով: Որոշ դեպքերում վարժ ու կարող ձեռքը 

ունակ է ճեպանկարը ավարտել հիշողությամբ:  

Ուրվագծային գծանկարը կարճատև աշխատանք է, որում 

ընդհանուր բնորոշմամբ, մեկ գծով արտահայտվում են բնորդի 

ընդհանրական գծերը: Տվյալ աշխատանքներում, չանդրադառնալով 

մանրամասնություներին, մատիտը կամ այլ նկարչական նյութը սահուն 

կերպով ուրվագծում է մարմնի պլաստիկ ձևը՝ դիտողի ուշադրությունը 

սևեռելով կերպարի բնորոշ գծերին: Նման դեպքում ուրվապատկերի 

միջոցով կարելի է ճանաչել մեզ ծանոթ մարդուն: Ուրվագծային 

գծանկարում բնորդի բնորոշ կողմերը շեշտադրելու համար տեղին 

հատվածներում տարվում են հաստ կամ պինդ գծեր, որոնց նպատակն է 

ստեղծել տարածության տպավորություն ծավալների միջև:  

Տոնային գծանկարների միջոցով հեշտությամբ կարելի է ստանալ 

ծավալ: Այն ուսանողի մեջ նպաստում է ծավալատարածական խնդիրների 

լուծմանը: Շատ ժամանակ հանձնարարված առաջադրանքը կարող է հուշել 

տոնային կատարման անհրաժեշտության մասին: 

Ահա՝ հիմնականում այս ուսուցման մեթոդներով էր շարժվում 

Հարություն Հովհաննիսյանը, ուսանողի մոտ սերմանում, որ 

ճեպանկարների կատարումը մի շարք օգտակար հանգամանքներից բացի՝ 

նկարչի մոտ զարգացնում է ճաշակ, գեղարվեստական ընկալում, 

ընդհանրականը տեսնելու կարողություն ու դրանից գլխավորի 

տարանջատում: Այն ձևավորում է կերպարային մտածելակերպի 

զարգացումը, մարդկային մարմնի բնորոշ մասնիկներ տեսնելու 

ունակություն, միաժամանակ վարժեցնում տեսողական հիշողությունը:  

Հենվելով Հովհաննիսյանի և մյուս մեր մեծերի դասավանդման 

մեթոդներին ու խորհուրդներին այսօր էլ Կերպարվեստ մասնագիտությամբ 

սովորողներին խրատվում է, որ Ճեպանկարների պարբերաբար 

կատարումն ապագա նկարիչ-մանկավարժին կսովորեցնի կոմպոզիցիայի, 

շարժման, ուրվագծի, ռիթմի և մի շարք այլ նրբությունների տիրապետմանը: 

Ի վերջո, հենց ճեպանկարային էսքիզն է ապագա նկարի հիմնական 

նախապատրաստական նյութը: Առաջին ճեպանկարների դեպքում 
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ուսանողը կարող է օգտագործել մատիտ4, ապա տարբեր նկարչական 

նյութեր. օրինակ սանգինա, ածուխ, կավճամատիտ, թանաք, միագույն 

ջրաներկ և այլն: Ճեպանկարների դեպքում կարևոր դեր է կատարում 

մարդկային ֆիգուրի պատկերումը: Սակայն, մինչ մարդկային ֆիգուրայի 

գծանկարելը խորհուրդ է տրվում վարժվել պարզ երկրաչափական 

մարմիններ, կենցաղային առարկաներ և կենդանիներ ճեպանկարելով: 

Այստեղ դասավանդողը ուսանողներին պարբերաբար պետք է ուղղորդի 

դեպի կենդանաբանական այգի: Հենց կենդանիների մոտ ավելի ցայտուն են 

երևում շարժման մեջ գտնվող մարմնի պլաստիկ ձևերը և մկանային 

համակարգը: 

Մասնավորապես բնորդների պատկերման դեպքում կարևոր է 

մարդկային մարմնի անատոմիական ձևերի ճանաչումը՝ մարդկային 

կմախքը, ոսկրերը, դրանց համաչափությունները, մկանները և այլն: 

Հովհաննիսյանը պարբերաբար շեշտում էր, որ սովորողը պետք է 

ուսումնասիրի պլաստիկ անատոմիայի վերաբերյալ համաշխարհային 

ներդրում ունեցած հեղինակների աշխատությունները: Այդ առումով՝ 

մեզանում հետաքրքրական է պրոֆեսոր Արտաշես Քեշիշյանի 

հեղինակությամբ վերջերս լույս ընծայված մարդու անատոմիայի հարցերի 

վերաբերյալ հայալեզու աշխատությունը5: 

Մարդկային մարմնի ճեպանկարներում որպես առաջին 

հանձնարարական կարող է լինել հագուստով բնորդ6, կանգնած վիճակում՝ 

հենված մեկ ոտքի վրա: Այն կօգնի ընկալելու ծանրության կշիռը, ծավալը, 

շարժումը, մարդկային մարմնի կենտրոնը և մի շարք հանգամանքներ: 

Կարևոր է հասկանալ, որ ցանկացած դիրքով կանգնած կամ նստած բնորդի 

մոտ փոփոխվում է մկանային համակարգը: Անգամ հանգիստ վիճակում 

նստած ֆիգուրի մոտ որոշ մկաններ գտնվում են լարված վիճակում: 

Ճեպանկարը կենդանի և տպավորիչ դարձնելու համար պետք է 

ուշադրություն դարձնել գծի և ուրվագծի կատարման կուլտուրայի վրա: 

Մերկ կամ հագուստով բնորդի ճեպանկարումը կարելի է սկսել և 

շարունակել ուսուցման առաջին տարվանից մինչ ավարտական կուրսի 

                                                             

4 Մատիտը գծանկարի հիմնական նյութն է: Ուսուցման սկզբնական շրջանում 

կարևոր է, որ ուսանողը ծանոթանա մատիտի օգտագործման ձևերին, տարբերակի 

մատիտի տեսակները և կարող լինի մատիտի միջոցով ստանալ նուրբ կամ կոշտ 

գիծ՝ հասնելով առարկայի նյութականությանը և ծավալին:  
5 Տե´ս, Ա. Քեշիշյան, Մարդու պլաստիկ անատոմա, Ե., Տիգրան Մեծ, 2017: 
6 Այս դեպքում հարկավոր չէ մանրանալ հագուստի վրա, պետք է ցույց տալ 

հագուստի կարևոր ծալքերը, որոնց միջոցով արտահայտվում են բնորդի 

կառուցվածքը և շարժումը: 
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վերջը: Վարժ ուսանողը կարող է ճեպանկարը ավարտել մեկ կամ երկու 

րոպեի ընթացքում՝ չշեղվելով առանձին մասնիկների վրա, ցույց տալով 

բնորդի կենդանի շարժումը և բնորոշ գծերը7: Բնական շարժման մեջ 

գտնվող բնորդին ճեպանկարելը զարգացնում է տեսողական հիշողությունը 

և ծավալատարածական մտածելակերպը: Ուսանողի մեջ հաստատվում է 

արագ աշխատելու կարողություն, որի շնորհիվ հնարավոր է որսալ բնորդի 

մարմնի տպավորիչ կրճատումները: Նման առաջադրանքների դեպքում 

վարժվում է ուսանողի նաև ձեռքը և այն դառնում վստահ, իսկ աչքերը՝ 

ուսումնասիրող և սուր: 

Հովհաննիսյանը մեծ կարևորություն էր տալիս բնորդի բնորոշ 

գծերի որսալուն, պարբերաբար ուսանողներին հիշեցնելով, որ 

Ճեպանկարներում բնորդը պետք է ճանաչվի ոչ թե իր դիմագծերի 

նմանությամբ, այլ իրեն հատուկ շարժումով, ուրվագծով ու կեցվածքով: 

Պարբերաբար ճեպանկար կատարած ուսանողը հեշտությամբ կազատվի 

ավելորդ դետալների պատկերումներից և անմիջապես կորսա բնորդի 

հատկանշական գծերը:  

Ի դեպ, նման վարժությունները օգտակար նպաստ կբերեն նաև 

բացօդյա աշխատանքներ կատարելուց՝ նկատելու բնության մեջ 

ակնթարթային փոփոխությունները, ազատվելու ավելորդ դետալներից և 

վերարտադրելու տվյալ հատվածի հիմնական ու բնորոշ ուրվագծերը: 

Այստեղ տեղին է մեջբերել մեր համալսարանի Գեղարվեստական 

կրթության ֆակուլտետում դասավանդած, այլ երախտաշատների՝ 

պրեֆեսոր Ս. Թերզյանի և դոցենտ Հ. Մուրադյանի խոսքը. «Պլեներային 

աշխատանքների կատարման ընթացքում իրենց հաստատուն տեղն ունեն 

ճեպանկարները, որոնք ուսումնական որոշ խնդիրների լուծման ժամանակ 

որոշիչ դեր են խաղում… Չնայած այն բանին, որ ճեպանկարի կատարումը 

սերտորեն կապված է բնության մասնիկների և համաչափությունների 

մեխանիկական փոխանցման հետ թղթին, այն  ենթադրում է կերպարային 

ընդհանրացումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կատարելու 

բնության տիպական գծերի և ծավալների համաչափ կոմպոզիցիոն 

լուծումներ»8:  

                                                             

7 Լինում են վարժություններ, որտեղ ուսանողը ճեպանկարի վրա կարող է աշխատել 

քսանից մինչ երեսուն րոպե: Այստեղ արդեն հնարավոր է A 4 չափի թուղթը 

փոխարինել ավելի մեծաչափով: 
8 Ս. Թերզյան, Հ. Մուրադյան, Գրաֆիկական և գեղանկարչական խնդիրները 

պլեներում, Եր., 1989, էջ 8:  
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Ավարտելով մեր խոսքը՝ հարկ ենք համարում նշել, որ միայն ավագ 

սերնդի արվեստագետ-մանկավարժների դասավանդման մեթոդների հենքի 

վրա կարելի է կատարելագործել նոր մեթոդներ, ստեղծել նորը` ժամանակի 

շնչին համահունչ ստեղծագործություններ: Հարություն Հովհաննիսյանը 

մնաց գրաֆիկայի բնագավառի այն վարպետը, որի թողած ավանդը վերը 

նշվածի հավաստի ապացույցն է:  

 

Դ. Հովհաննիսյան 

Նկարիչ-մանկավարժ Հարություն Հովհաննիսյանի 

ստեղծագործական գործունեությունը և ուսուցման մեթոդները 

Ամփոփում 

Հոդվածում, անդրադառնում ենք Խաչատուր Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում երկարամյա 

դասախոսական գործունեություն ծավալած, նոր շարջանի հայ արվեստի 

լավագույն գրաֆիկներից մեկի Հարություն Հովհաննիսյանի 

ստեղծագործական գործունեությանը և դասավանդման մեթոդներին: 

Փորձառու արվեստագետը ապագա նկարիչ-մանկավարժների կայացման 

գործում հույժ կարևորություն է տվել ճեպանկարների կատարման 

առաջադրանքներին:  

Նյութում խոսք է գնում ակադեմիական գծանկարի ուսուցման 

մասին, որին տիրապետելու համար անհրաժեշտ նախապայման է 

ճեպանկարների կատարումը: Մասնավորապես Կերպարվեստ 

մասնագիտությամբ սովորողների համար առաջ է բերվում Հարություն 

Հովհաննիսյանի ճեպանկարի կատարման հիմնական մեթոդները: 

 

 

Д. Оганесян 

Творческая деятельность и методы обучения художник-педагога  

Арутюна Ованнисяна 

Резюме 

В этой статье мы расскажем о творческой деятельности и методике 

преподавания Арутюна Ованнисяна, одного из лучших художников-

графиков новой эпохи, который долгое время читал лекции в Армянском 

государственном педагогическом университете им. Хачатура Абовяна. 

Опытный художник придает большое значение работе по созданию эскизов. 

В статье рассматривается преподавание академического рисунка, что 

является обязательным условием для освоения рисунка. В частности, для 

студентов изобразительного искусства представлены основные методы 

исполнения эскизов Арутюна Ованнисяна. 
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D. Hovhannisyan 

Artist-pedagogue Harutyun Hovhannisyan's creative activity  

and teaching methods 

Summary 

In this article, we cover the creative activity and teaching methods of 

Harutyun Hovhannisyan, one of the best graphic artists of the new era, who has 

been a long-time lecturer at the Armenian State Pedagogical University after 

Khachatur Abovyan. The experienced artist has given great importance to the 

work of making the sketches. 

The article deals with the teaching of academic drawing which is a prerequisite 

for mastering the drawing. For the students of fine arts in particular, the main 

methods of performing Harutyun Hovhannisyan's sketches are presented. 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 

 

ԱՆԻ  ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գիտակրթական բաժնի վարիչ,  

Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս 

Ani.nazaryan.a@outlook.com 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՈՆԴԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ.  

1920-1930-ԱԿԱՆ ԹԹ. 
 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. ՀԱՊ, հավաքածու, 

թանգարան, խորհրդային արվեստ: 

Ключевые слова и выражения:    НГА, коллекция, музей, советское 

искусство. 

Key words and expressions։ NGA, collection, museum, Soviet art. 

 

        Հոդվածի նպատակն է, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 

օրինակով (այսուհետ՝ ՀԱՊ), ներկայացնել, թե Խորհրդային 

գաղափարախոսությունն ու կենտրոնական կառավարման համակարգն 

ի՞նչ առաքելություն էին նախատեսում նորաստեղծ թանգարանի (1921թ.) 

համար և ինչպե՞ս էր այն արտահայտվում թանգարանային հավաքածուի 

ձևավորման ու տեսականու համալրման վրա։ Ժամանակաշրջանին բնորոշ 

պատմաքաղաքական իրավիճակի համատեքստում՝ կդիտարկենք 

թանգարանի հայկական հավաքածուի համալրման գործընթացում 

գերատեսչական և մասնագիտական կառույցների, ինչպես նաև սփյուռքի 

արվեստագետների ակտիվ մասնակցության խնդիրները:  

      Հետազոտության համար հիմք են ծառայել ՀԱՊ-ի արխիվային նյութերը, 

որոնց միջոցով փորձել ենք բնութագրել 1920-1930-ական թթ. ՀԱՊ-ի 

հայկական ֆոնդի ձևավորման առանձնահատկությունները և համալրման 

գործընթացը, ապա նաև՝ տիպաբանել ու դասդասել այս ֆոնդում պահվող 

արվեստի գործերն ըստ ժանրերի, թեմաների և հեղինակների։ Արվեստ-

հասարակություն փոխհարաբերությունների խորհրդային տեսլականի 

համատեքստում՝ քննության ենք առել նաև հավաքածուի հանրայնացման 

խնդիրը։ 

        Հայտնի է, որ թանգարանը արվեստի միջոցով նոր իրականության 

պահանջները հանրությանը հասանելի դարձնելու, կրթելու և 

դաստիարակելու փորձված ու արդյունավետ ճանապարհներից է։ Եվ 

զարմանալի չէ, որ խորհրդային երկրի մշակութային քաղաքականության 

mailto:Ani.nazaryan.a@outlook.com
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մեջ առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձվում բոլոր 

հանրապետություններում թանգարանային ցանցի ձևավորմանն ու 

զարգացմանը։ Կարևորվում էին նաև դարերի ընթացքում ձևավորված 

մշակութային ժառանգությունը հասարակության բոլոր շերտերին 

հասանելի դարձնելու և արվեստի միջոցով խորհրդային քաղաքացիների 

կրթությանն ու դաստիարակությանն ապահովելու խնդիրները: 

Խորհրդային բոլոր քաղաքացիների համար, գաղափարական 

դաստիարակությանը զուգահեռ, պետականորեն կազմակերպվում և 

հատուկ ուշադրություն էր հատկացվում նաև սոցիալ-մշակութային 

կրթությանը։ Այս գաղափարների հիմքի վրա էլ նախատեսվում էր ձևավորել 

անհատի մի նոր տեսակ, որը գիտական շրջանակներում ստացավ homo 

sovieticus անվանումը։ «Խորհրդային մարդու» մասին պատկերացումներն 

արտացոլվում էին պաստառների վրա, գրքերի և կտավների հերոսների 

կերպարներում, որոնք պատկերվում էին սոցռեալիզմի ժանրում1: 

     Եվ ահա, արվեստը դիտարկելով իբրև խորհրդային 

գաղափարախոսության տարածման առավել արդյունավետ գործիք՝ 

թանգարանին վերապահվում էր հանրության շրջանում լայնորեն 

հանրահռչակել խորհրդային արժեհամակարգն արծարծող թեմաները։ Այս 

համատեքստում՝ խրախուսվում էր նաև թանգարանային հավաքածուները 

խորհրդային կյանքը ներկայացնող ու փառաբանող թեմատիկ 

ստեղծագործություններով համալրելը։ 1921թ․ հոկտեմբերին Երևանում 

հիմնադրվեց Հայաստանի կենտրոնական կուլտուր-պատմական 

թանգարանը, որի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 1922թ. նոյեմբերի 

7-ին՝ Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության 5-րդ 

տարեդարձի օրը և ստացավ «Հայաստանի պետական կենտրոնական 

թանգարան» անվանումը2: Թանգարանի տնօրեն նշանակվեց Մարտիրոս 

Սարյանը, իսկ գեղարվեստի բաժնի վարիչ` նկարիչ Վրթանես Ախիկյանը: 

Պետական թանգարանը գտնվում էր Աստաֆյան (Աբովյան) փողոցում, 

արական գիմնազիայի համար նախատեսված երկհարկանի տուֆակերտ 

շենքում (ճարտարապետ Վ. Օ. Սիմոնսոն): Թանգարանի շենքում գործում 

էին նաև հանրային գրադարանը և համերգասրահը3։ Թանգարանը 

                                                             

1 Антонян Ю. Память о прошлом: Вещи в системе армянцкой советской культуры. 

«Թանգարան» գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես, Եր., 2010, էջ 31: 
2 Ղաֆադարյան Կ. Գ., Սովետական Հայաստանի առաջին թանգարանը, Լրաբեր 

հասարակական գիտությունների, 1974, N 12, էջ 37-40։ 
3 Հարությունյան Հ., Հայաստանի ազգային պատկերասրահի պատմությունից «Հայ 

արվեստ» մշակութային հանդես, N 1(11) 2005, էջ 16: 
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բաղկացած էր չորս բաժնից՝ ազգագրական, հնագիտական, 

գեղարվեստական և պատմագրական։ Պետական թանգարանի բոլոր 

բաժիններից առավել բարդ էր հենց գեղարվեստական բաժնի համալրումը, 

քանզի մինչհեղափոխական Երևանում գրեթե բացակայում էին 

մշակութային վերնախավն ու հարուստ բարերարները, հետևաբար՝ չկային 

նաև  ոչ՛ պետական, ոչ՛ մասնավոր հավաքածուներ, որոնք կարող էին 

կերպարվեստի ապագա թանգարանի ձևավորման հիմք ծառայել: Առաջին 

տարիներին թանգարանը դեռևս չուներ սեփական բյուջե, ուստի, 

Կառավարությունն էր ստանձնում հավաքածուի համալրմանն անհրաժեշտ 

ֆինանսական աջակցությունը: Պետական թանգարանի կերպարվեստի  

հավաքածուն կազմված էր հայկական, ռուսական և արևմտաեվրոպական 

արվեստի բաժիններից:   Նորաստեղծ թանգարանի ֆոնդի հարստացման 

նպատակով՝ Լուսժողկոմի արվեստի բաժանմունքը հանդես է գալիս 

ժողովրդական պատկերասրահ հիմնելու հայտարարությամբ4, որի շնորհիվ 

իրականացվող  նվիրատվությունների ընթացքում հավաքածուները 

հարստացան բազմաթիվ բարձրարժեք քանդակներով ու կերպարվեստի 

գործերով։ Գեղարվեստական բաժնի կազմավորման հիմքում 1919 և 1921թթ. 

նկարչական ցուսահանդեսներից Կառավարության միջոցներով ձեռք 

բերված մի քանի տասնյակ աշխատաքներն էին (Ե. Թադևոսյան, Ս. 

Առաքելյան, Հմ. Հակոբյան, Վրթ. Ախիկյան, Գ. Գյուրջյան, Հ. Կոջոյան)։ 

Թանգարանի գեղարվեստական բաժնի ցուցանմուշների առաջին խումբը` 

մի քանի տասնյակ աշխատանք, գնվել է կառավարության կողմից 1921 թ. 

հուլիսին Ստ. Շահումյանի անվան կենտրոնական բանվորական ակումբում 

կազմակերպված «Հայ նկարիչների միության» 5-րդ ցուցահանդեսից: Դրանց 

հեղինակներն էին անվանի գեղանկարիչներ Ե. Թադևոսյանը, Ս. 

Առաքելյանը, Հմ. Հակոբյանը, Վ. Ախիկյանը, Գ. Շարբաբչյանը, գրաֆիկ Է. 

Շահինը և ուրիշներ: 

        1921թ. սեպտեմբերին Մոսկվայում Համառուսաստանյան 

կենտրոնական գործադիր կոմիտեի դեկրետով՝ նախկին Լազարյան 

ինստիտուտը վերանվանվում է Խորհրդային Հայաստանի կուլտուրայի 

տուն, իսկ նրա նյութական և մշակութային բոլոր արժեքներն անցնում են 

Հայաստանի տնօրինմանը: Այս որոշումը վճռորոշ նշանակություն ունեցավ, 

քանզի ռուսական և եվրոպական արվեստի ստեղծագործությունների 

առկայությունն այս հավաքածուում, որը փոխանցվեց Հայաստանի 

                                                             

4 Мартикян Е., Айвазян М. Искусство Советской Армении Очерки по истории 

искусства Армении, М.-Л., 1939, стр. 78. 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

120 

 

թանգարանին, թելադրում էր նրա հավաքչական քաղաքականությունը` 

ձևավորել ազգայինից զատ համաշխարհային կերպարվեստի և 

դեկորատիվ-կիրառական արվեստի հավաքածուներ5: 1926թ. Մ. Սարյանի 

ջանքերով ԽՍՀՄ թանգարանային ֆոնդից պետթանգարանի հավաքածուն 

համալրվում է Ի. Ռեպինի, Վ. Սերովի, Վ. Պոլենովի, Ա. Գոլովինի, Կ. 

Կորովինի, Պ. Կուզնեցովի ստեղծագործություններով: Մ. Սարյանը 

Փարիզում եղած ժամանակ կապեր էր հաստատել փարիզաբնակ հայ 

նկարիչների հետ, որի շնորհիվ թանգարանը համալրվեց Է. Շահինի, Հ. 

Փուշմանի, Կ. Ադամյանի, Ռ. Շիշմանյանի, Զ. Զաքարյանի 

աշխատանքներով: Հռոմում գտնվելու ընթացքում ևս մտածում էր 

պետթանգարանի հավաքածուն համալրելու մասին: Այդ առիթով նա 

բանակցություններ է վարում խորհրդային դեսպանատան հետ, որի 

շնորհիվ՝ հաջողվեց Իտալիայից Հայաստան տեղափոխել Վ. Սուրենյանցի 

«Սալոմե» կտավը, որը համարվում է ՀԱՊ-ի լավագույն աշխատանքներից 

մեկը6 ։ 

       1935թ. Հայաստանի պատմության պետական թանգարանից 

առանձնացված արվեստի բաժնի հիման վրա ստեղծվեց Կերպարվեստի 

պետական թանգարանը: Նոր թանգարանի կառուցումը լուրջ 

դժվարությունների հետ էր կապվում. երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակ, 

ֆինանսական միջոցների պակաս, կադրերի բացակայություն՝ այս ամենը 

ենթադրում էր նաև նորովի անդրադառնալ հավաքածուի համալրման 

խնդրին։ Տրամաբանական է, որ նորաստեղծ կերպարվեստի թանգարանի 

առաջնային խնդիրն էր լինելու հավաքել հատկապես հայ նկարիչների 

աշխատանքները: Հավաքածուի համալրման գործում առանձնակի 

ուշադրություն էր դարձվում ոչ միայն գեղարվեստական բարձրարժեք 

կտավներ ձեռք բերելուն, այլև հայկական կերպարվեստի զարգացման 

պատմությունը ներկայացնելու խնդրին։ Ըստ այդմ՝ հավաքածուն պիտի 

ներառեր նաև մինչխորհրդային շրջանի անվանի նկարիչներին, որոնց 

միջոցով այցելուն պիտի կարողանար հաղորդակցվել ժամանակի 

կենսափիլիսոփայությանն ու գեղագիտական հայացքներին։ Այս ընթացքում 

թանգարանի ֆոնդը համալրվեց նաև Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի 

տան հավաքածուի միջոցով։ Այս շարքում էին աշխարհահռչակ 

                                                             

5 Հարությունյան Հ., նշվ.աշխ., էջ 16-17: 
6 Մանուկյան Ժ., Մարտիրոս Սարյանը՝ թանգարանաստեղծ, «Թանգարան» 

գիտատեսական և մեթոդական ամենամյա հանդես, Եր., 2010, էջ, 236: 
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ծովանկարիչ Հովհ. Այվազովսկու ամենահայտնի ‹‹Թեոդոսիայի տեսարան›› 

կտավը (1865), Գ. Բաշինջաղյանի, Մ. Սարյանի,  Ե. Թադևոսյանի, Վ. 

Գայֆեջյանի հայտնի աշխատանքները, որոնց թիվը հասնում էր տասի7։ 

  Ուշագրավ է, որ հենց խորհրդային տարիներին լայն տարածում 

ստացան թեմատիկ ցուցահանդեսները, որոնց հիմքում խորհրդային 

կենսակերպի լուսաբանումն ու գովերգումն էր։ Ցուցադրությունը 

թանգարանի գործունեության առավել օպերատիվ ձևերից է, և ի զորու էր 

կարճ ժամանակում հասարակության լայն շերտերին հասանելի դարձնել 

խորհրդային գաղափարախոսությունը։ Ցուցադրությունների միջոցով պետք 

է ‹‹պրոպագանդվեր›› նաև տարբեր ազգերի մասնակցությունը 

սոցիալիստական շինարարությանը։ Այս հանգամանքով պայմանավորված՝ 

բազմաթիվ ցուցահանդեսների կիզակետում ոչ միայն խորհրդային 

նկարիչներն էին ու առանցքային գաղափարներն, այլև այցելուն՝ լսարանը, 

որի ուշադրությունը պետք էր հրավիրել խորհրդային արվեստի վրա։  

1930 - ական թթ. պատկերասրահում խորհրդային կյանքն 

արտացոլող թեմաներով գեղանկարների հատուկ բաժին է բացվում: 

Հայաստանի նկարիչների միությունը վերջին տարիներին նկարիչների 

շրջանում ծրագրավորված քաղաքականություն էր վարում խորհրդային 

կյանքն արտացոլող թեմաներով ստեղծագործությունները խթանելու 

ուղղությամբ: Միության կողմից այդ նպատակով պարբերաբար 

քննարկումներ էին կազմակերպվում: Կատարված աշխատանքն 

ապարդյուն չանցավ: «Ստալինյան սահմանադրությունը» թեմայով 

ցուցահանդես կազմակերպվեց, որին մասնակցեցին ՀՍՍՀ Նկարիչների 

միության բոլոր անդամները: Այս ցուցահանդեսի նկարներն էլ հիմք 

դարձան թանգարանի սովետական բաժնի բացման համար: Նշված 

ցուցահանդեսից ձեռք բերվեցին Մ. Սարյանի «Խրախճանք կոլխոզում», Գ. 

Գյուրջյանի «Սովետական կասկադ», Հ. Կոջոյանի «Ընկ. Ստալինի 

հանդիպումը Սպանդարյանի հետ», Փ. Թերլեմեզյանի «Ընկ. Ստալինը, 

Մոլոտովը և Վորոշիլովը պառաշուտիստների թռիչքին» կտավները8: 

      Թեմատիկ ցուցադրությունների շարքում կարելի է առանձնացնել 1931թ. 

Հայաստանի խորհրդայնացման տասնամյակին նվիրված ցուցահանդեսը, 

որից Կառավարության միջոցներով ձեռք բերվեցին մի շարք կտավներ։ 

Դրանց մի մասը համալրեց ՀԱՊ-ի մշտական հավաքածուն, իսկ մյուսները 

հանձնվեցին ժամանակավոր պահպանության: Ըստ այդմ՝ վերոնշյալ 

                                                             

7 Авакян А. Из истории художественной жизни Армении, Ер. 2002, стр. 85: 
8 Гайфеджян В. Ереванцкий Государственный музей изобразительных искисств. 

Комунист. 1939, թերթ 3. 
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ցուցահանդեսից գնվեցին և ՀԱՊ-ի մշտական հավաքածուն համալրեցին Գ. 

Գյուրջյանի ‹‹Անի Պեմզա››, Ս. Առաքելյանի ‹‹Արթիկ տուֆ››, Ա. Ղարիբյանի 

‹‹Ձորագէսի շինարարությունը››, Մ. Սարյանի ‹‹Հողային աշխատանքներ›› Գ. 

Գյուրջյանի ‹‹Շինջրանցք›› (1926), ‹‹Ջրաղացները Զանգվի վրա (Կարագյոզ)›› 

(1926), ‹‹Ձորագէսի շինարարությունը›› (1930), ‹‹Շիրջրանցքը›› (1926), 

‹‹Շինջրանցք›› (1926) և այլ աշխատանքներ9։ Այս կտավների հիման վրա 

ձևավորվեց թանգարանի արդյունաբերական բնանկար ժանրի 

հավաքածուն: Նկատենք, որ ցուցահանդեսից գնված բոլոր նկարների 

թեմատիկան սոցիալիստական շինարարությունն ու արդյունաբերությունն 

էր: Բնական է, որ Կառավարությունը մեծապես շահագրգռված էր այդ 

ստեղծագործությունների ձեռք բերմամբ, քանի որ արտացոլում ու 

փառաբանում էին խորհրդային իրականությունը և ստեզծվել էին հենց 

Կառավարության պատվերով՝ հատուկ ցուցահանդեսի համար: Սակայն 

այդ թեմատիկ ցուցահանդեսներն արհեստածին չէին, այլ ժամանակի ոգին, 

ռիթմն ու հոգեբանությունը գեղարվեստի լեզվով արտահայտող 

իրողություններ։ Պարբերաբար կազմակերպվող նման ցուցահանդեսները 

նաև միտված էին խթանելու հայկական սոցռեալիզմի արվեստի 

զարգացումն ու տարածումը: 

      Մի քանի տարում Կերպարվեստի թանգարանի հավաքածուն 

համալրվեց շուրջ 5300 գեղարվեստական արժեքով, որոնց շարքում էին 

գրաֆիկական և գեղանկարչական աշխատանքներ, քանդակներ և 

դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բարձրարժեք  ու ինքնատիպ նմուշներ՝ 

Մ․Սարյանի, Փ. Թերլեմեզյանի, Գ. Բաշինջաղյանի, Տարագրոսի, Վ. 

Սուրենյանցի, Ս. Առաքելյանի և այլ հայտնի նկարիչների կտավները։ 

Գերակշռում էին բնանկարները, նատյուրմորտները և դիմանկարները, 

ավելի սակավ՝ կենցաղային թեմաներով նկարները: Թանգարանի 

հայկական հավաքածուն նույնիսկ հնարավորություն էր տալիս 

կազմակերպել նկարիչների անհատական ցուցահանդեսներ, այդ թվում Վ. 

Սուրենյանցի (1934թ), Եղ. Թադևոսյանի (1938թ.), Գ. Բաշինջաղյանի և 

այլոց10։ 

1927-1928 թթ. թանգարանի հայկական ֆոնդը նոր և արժեքավոր 

ստեղծագործություններով համալրելու մասին էր փաստում նոր ստացված 

աշխատանքներին նվիրված բազմաժանր ցուցահանդեսը, որտեղ 

ներկայացված էր 155 գեղանկարչական, գրաֆիկական նկար և քանդակ, 

                                                             

9 Մանրամասն տե՛ս ՀԱՊ-ի մշտական պահպանության ակտեր 1924-1934թթ.։ 
10 Гайфеджян В. Ереванцкий Государственный музей изобразительных искисств. 

Комунист. 1939, թերթ 3, № 119: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

123 

 

որոնցից 46-ը հայ նկարիչների գործերն էին։ Ցուցահանդեսի նպատակն էր 

հանրությանը ներկայացնել այդ հարուստ հավաքածուն, միաժամանակ՝ 

այցելուների ու մասնագետների ուշադրությունը սևեռել թանգարանի վրա։  

Թանգարանի արխիվային փաստաթղթերը հավաստում են, որ բացի 

պետական կառույցներից, հասարակության տարբեր շերտերը ևս, ակտիվ 

մասնակցություն էին ունենում թանգարանային հայկական ֆոնդի 

հավաքածուների համալրման գործընթացին։ Եվ՛ Հայաստանում, և՛ 

սփյուռքում շատերը սիրով թանգարանին էին հանձնում հայ և այլազգի 

արվեստագետների բազմաթիվ ինքնատիպ ու բարձրարժեք 

ստեղծագործություններ, ընտանեկան մասունքներ։ Նվիրատվություններ 

էին անում անձամբ նկարիչները, նրանց ընտանիքի անդամները, 

կոլեկցիոներները և հասարակական կազմակերպությունները։ Այսպես, 

1925թ. Երևանում հրատարակված Պետական թանգարանի 

գեղարվեստական բաժնի «Համառոտ ցուցակում», որը թանգարանի առաջին 

ուղեցույցն էր, թվարկված էր 400 ստեղծագործություն11։ Նշված էին նաև 

նվիրատուների անունները, որոնց շնորհիվ հարստացել էր թանգարանի 

ֆոնդը: Նրանց շարքում էր ճարտարապետ-ինժեներ Հայաստանի 

գեղարվեստի պետական թանգարանի առաջին մեծ դոնոր Հակոբ Էքիզլերը, 

որը թանգարանին է հանձնել 27 կտավ, այդ թվում՝ 9-ը հայ 

արվեստագետների գործեր: Կոլեկցիոների ընծայած Հովհ. Այվազովսկու 4 

կտավները՝ (‹‹Գիշերային տեսարան. Կ. Պոլիս››, ‹‹Փոթորիկ››, ‹‹Ծովային 

տեսարան››, ‹‹Խաղաղ ծով››), Վ. Սուրենյանցի 2 նկար (‹‹Անի. Կանանց ելքը 

եկեղեցուց››, ‹‹Զաբել թագուհու վերադարձը գահին››), Եղ. Թադևոսյանի 1 

բնանկար, անվանի դերասան Պ. Ադամյանի մեկ նատյուրմորտ, Ա. 

Շաբանյանի ‹‹Նորմանդյան ձկնորսները›› կտավը և այլ հայտնի 

հեղինակների աշխատանքները պատկերասրահի գլուխգործոցների 

շարքում են, որոնցից շատերն այսօր կարելի է տեսնել ՀԱՊ-ի մշտական 

ցուցադրության սրահներում:  

       1929թ. ՀԱՊ-ի ֆոնդը համալրվեց խորհրդային կուսակցական և 

պետական գործիչ, մոսկվայաբնակ Ռուբեն Քաթանյանի նվիրած տասը 

նկարով, իսկ 1930  թվականին՝ Էդ. Շահինի 2 օֆորտով՝ ‹‹Փարիզուհին 

կառքով զբոսնելիս›› և ‹‹Փարիզուհիները բազմոցին›: Նույն տարում 

քաղաքացի Կարաբիֆյանը սիրով Պետթանգարանին էր հանձնել Գ. 

                                                             

11 Հայաստանի պետական թանգարան, Համառոտ ցուցակ գեղարվեստական բաժնի, 

Եր., 1925։ 
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Բաշինջաղյանի և Հ. Հակոբյանի  կտավները12։  Ուշագրավ է, որ վերջինիս 

գործերում  (‹‹Հայ գյուղացու ֆիգուր››, ‹‹Գյուղացին զամբյուղով››) արդեն 

զգացվում էր խորհրդային մտածողության ազդեցությունը։   

       Նվիրատվությունները կազմակերպելու և հայրենիք տեղափոխելու 

գործընթացում՝ անուրանալի է սփյուռքի հասարակական կառույցների 

դերը: Այսպես, Հայկական օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) կենտրոնական 

վարչությունը ֆրանսիայի մասնաճյուղի միջոցով Երևան տեղափոխեց Հ. 

Շիշմանյանի 2 բնանկար13։  

       Ինչպես նշեցինք, ֆոնդում զգալի մաս են կազմում նկարիչների կամ 

իրենց  ընտանիքների կողմից արված նվիրատվությունները: Օրինակ՝ 

մեծանուն գրաֆիկ Էդ. Շահինը թանգարանին ընծայեց իր 170 օֆորտները,  

Ե․ Թադևոսյանի կինը՝ ամուսնու 450 էտյուդները, ինչպես նաև 

Փ․Թերլեմեզյանի կտակի համաձայն՝ նրա գրեթե ամբողջ հավաքածուն՝ 

շուրջ 600 աշխատանք։ Այդ շրջանում հայկական հավաքածուում 

գերիշխողը կերպարվեստի գործերն էին՝ գեղանկարչական և գրաֆիկական 

աշխատանքները և ավելի սակավ՝ քանդակը։ Կարծում ենք, որ այս երևույթը  

պայմանավորված էր նրանով, որ մինչխորհրդային Հայաստանում այս 

մասնագիտության զարգացման համար դեռևս համապատասխան 

միջավայր չէր ձևավորվել։ Կառավարության առաջնային քայլերից էր 

անվանի քանդակագործներին Երևան հրավիրելը։ Խորհրդային 

իշխանությունները Վիեննայում կրթություն ստանալու համար կրթաթոշակ 

էին հատկացրել քանդակագործ Արա Սարգսյանին, որն էլ, ուսումն 

ավարտելուց հետո՝ 1925թ. վերադարձավ Երևան։ Մեծապես ոգևորվելով 

հայրենիքում ազգային թանգարան ունենալու գաղափարով, և հիմնվելով 

խորհրդային կառավարության առաջադրած ստեղծագործական 

հարացույցի (մոդել) վրա՝ Ա. Սարգսյանը սկսում է ստեղծել թեմատիկ 

քանդակներ, որոնց մեջ մեծ տեղ են զբաղեցնում խորհրդային 

ղեկավարների դիմաքանդակները14 ։ 

      Ի տարբերություն քանդակի՝ գեղանկարչության մեջ խորհրդային 

թեմաններն ու արտահայտչաեղանակներն ավելի բարդ էր ներմուծելը, 

քանզի երկար տարիներ այլ ժանրերում ստեղծագործող նկարիչների 

համար դյուրին չէր միանգամից նոր պահանջներին հարմարվելը։ Վերջինս 

ենթադրում էր համապատասխան տեխնիկական հմտությունների 

                                                             

12 Տե՛ս ՀԱՊ-ի արխիվային ՀԱՊ-ի մշտական պահպանության ակտեր 1924-1934թթ., 

ակտ 1929թ.։ 
13 Տե՛ս ՀԱՊ-ի ՀԱՊ-ի մշտական պահպանության ակտեր 1924-1934թթ., ակտ 1929թ.: 
14 Հարությունյան Վ., Արա Սարգսյան, Եր., 1975, էջ 20-21։ 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

125 

 

յուրացում, որի համար ժամանակ էր պահանջվում։ Մինչդեռ 

քանդակագործներն առանձին դժվարություններ չունեցան, քանի որ 

դասական դիմաքանդակի ժանրում կուտակած փորձառությունը լիովին 

կիրառելի էր խորհրդային մարդուն և նոր կյանքը պատկերող 

քանդակներում։ Դրա շնորհիվ, բավականին կարճ ժամկետում, մեծ թվով 

նոր ստեղծագործություններ ծնվեցին։ 

       Արդեն 9-10 տարվա ընթացքում Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահը համալրվել էր խորհրդային թեմաներով արված մեծաթիվ 

աշխատանքներով, իհարկե, դրանց գերակշիռ մասը ձեռք էր բերվել 

Կառավարության միջնորդությամբ և ֆինանսավորմամբ։ Թանգարանը 

սեփական միջոցներով գեղարվեստական աշխատաքներ սկսեց գնել միայն 

1935 թվականից, երբ արդեն առանձնացավ  որպես ինքնուրույն 

Կերպարվեստի պետական թանգարան և տնօրեն նշանակվեց 

արվեստաբան Ռուբեն Դրամբյանը: 1937թ. թանգարանը սեփական 

միջոցներով ձեռք բերեց Ս. Ռաշմաջյանի 12 նկար, իսկ 1940թ. նկարիչ 

Ջոտտոյի աշխատանքները15։ Նույն թվականին ՀԱՊ-ի ֆոնդը համալրեցին 

Պուշկինյան ցուցահանդեսից ՀԽՍՀ արվեստի վարչության կողմից 

թանգարանի համար կատարած գնումները. Գ. Բաշինջաղյանի, Ստ. 

Աղաջանյանի, Ս. Առաքելյանի, Մ. Սարյանի և  Տ.  Խաչվանքյանի 

կտավները: Ի հավելումն, նշենք որ թույլատրվել են ցուցադրության միայն 

Մ. Սարյանի ‹‹Բզովդալի լեռնանցք›› Տ.  Խաչվանքյանի ‹‹Պուշկինը Ղարսում›› 

կտավները16։ Արդեն 1941թ. Պատկերասրահի հայկական ֆոնդի 

թանգարանային արժեքների թիվը հասնում էր 3000-ի, որտեղ առանձին 

բաժնով ներկայացված էին խորհրդային կյանքին նվիրված 

աշխատանքները: Խորհրդային աշխատավորներին ու կենցաղի տարբեր 

դրվագները պատկերող ստեղծագործությունների կտրուկ աճը 

պայմանավորված էր նաև 1931թ. հիմնված ‹‹Հայաստանի պրոլետարական 

արվեստագետների միավորման›› անդամների գործունեությամբ։ Այս 

միավորման անդամներն ընդվզում էին կերպարվեստի ավանդական 

ժանրերի դեմ (նատյումորտ, բնանկար) և առաջարկվում հնի փոխարեն 

զարկ տալ արդյունաբերական և կենցաղային թեմաներին, որոնք կարող էին 

ավելի դյուրությամբ մատուցվել ու ընկալվել խորհրդային հասարակության 

շրջանում՝ արտահայտելով ժողովրդի կյանքն ու հույզերը: Ինչպես նշում էր 

նկարիչ Գ․Գյուրջյանը՝ հեղափոխական թեման քայլ առ քայլ իր դիրքերն էր 

                                                             

15 Տե՛ս ՀԱՊ-ի մշտապես ընդունված էքսպոնատների ակտեր 1935-1940թթ.  ակտ 

1937թ.: 
16 Նույն տեղում։ 
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գրավում, փոխարենը՝ դիրքերը զիջում էր «ինքնանպատակ բնանկարը»։ Գ. 

Գյուրջյանը բնանկարը և նատյուրմորտը որակեց որպես չեզոք ժանր, 

համարելով, որ դրանք ոչինչ չեն կարող տալ  հանրությանը, իսկ արվեստը 

պետք է խոսուն լինի և արտահայտի ժամանակաշրջանի իրականությունը17  

      Համեմատական վերլուծություն անցկացնելով 1926-1931 թթ. 

ցուցահանդեսներում ներկայացված աշխատանքների միջև՝ ակնհայտ է 

դառնում, որ խորհրդային թեմատիկան գնալով մեծ տարածում էր գտնում 

արվեստագետների շրջանում: Օրինակ, եթե 1926թ. կազմակերպված 

ցուցահանդեսի աշխատանքների միայն 6%-ն էր սոցիալիստական 

թեմաներով, ապա  1929թ. դրանց թիվը հասել էր 16%-ի, իսկ Հայաստանի 

խորհրդայնացման տասնամյակին նվիրված ցուցահանդեսին (1931թ.) 

ներկայացված 190 աշխատանքից 136-ը հեղափոխության թեմաներով էր, 

որոնց մեծ մասն էլ, ինչպես արդեն նշել ենք, համալրել էր ՀԱՊ-ի 

հավաքածուն18։ 

Խորհրդային իշխանությունների վարած մշակութային 

քաղաքականությունը խրախուսում էր թանգարանային ցանցի ստեղծումն 

ու բազմաշերտ հավաքածուների համալրումը։ Արվեստը հանրության լայն 

զանգվածներին հասանելի դարձնելու միջոցով՝ դրանք նպաստում էին 

սոցիալիստական գաղափարների, խորհրդային իդեալների ամրապնդմանն 

ու նոր հասարակարգի կայացմանը։ 

          Այդ համատեքստում, նախորդ ժամանակաշրջաններին բնորոշ 

մշակութային արժեքների հավաքմանն ու պահպանմանը զուգահեռ՝ մեծ 

կարևորություն էր տրվում թանգարանային հավաքածուները ժամանակի 

ակնառու արվեստագետների ստեղծագործություններով հարստացնելուն։ 

Դրա շնորհիվ՝ պետական ֆոնդերից  զգալի հատկացումներ արվեցին և նոր 

կտավներով ու քանդակներով համալրվեցին ՀԱՊ-ի գեղարվեստական 

բաժնի հավաքածուները: Ըստ այդմ՝ գերատեսչական մարմինների 

շահագրգռությունն ու համապատասխան լծակների կիրառումը՝ լինի դա 

քարոզչական-գաղափարախոսական նպատակներով, թե հասարակական՝ 

մեծապես նպաստեց թանգարանի խորհրդային արվեստը ներկայացնող 

հավաքածուի հարստացմանը: Թանգարանային մշակույթի զարգացմանն 

անդրադառնալիս՝ մասնագետները նշում են, որ 1923-1930 թթ. խորհրդային 

երկրում ամրապնդվում է թանգարանը որպես Մարքս-լենինյան տեսության 

քարոզչական հաստատություն և գաղափարախոսության գործիք 

                                                             

17 Գյուրջյան Գ., Խորհրդահայ կերպարվեստի անցած ուղին, «Խորհրդային արվեստ» 

ամսագիր, 1934, թիվ 10, 11-14։ 
18 Նույն տեղում, էջ 12-14։ 
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դիտարկելը: Իսկ 1930-1941 թթ., թանգարանային գործը զարգանում է որպես 

պետական քարոզչության բաղադրիչ և հստակեցվում են այս կառույցներից 

ակնկալվող պահանջները: Այս փուլի սկզբնավորումը կապվում է 

Թանգարանային առաջին համագումարի կազմակերպման հետ19։ 

Դիտարկելով թանգարանը, որպես պետական 

գաղափարախոսության տարածման գործիք՝ Խորհրդային 

իշխանություններն ընտրեցին ժամանակի իդեալներն ու  խորհրդային 

մարդու կերպարը հանրությանը մատուցելու առավել հուզական ու 

խոհափիլիսոփայական հզոր ներուժ պարունակող արվեստի գործերը։ 

Նպատակն իրականացնում էին ստեղծագործական միությունների 

միջոցով, որոնց առաջնահերթ խնդիրն արվեստը նոր իրականությանը և 

սոցիալիստական գաղափարախոսությանը ծառայեցնելն էր: 1920-1930-

ական թթ. Պատկերասրահի ֆոնդի համալրումները վկայում են, որ 

խորհրդային կարգերի հաստատումից 7-10 տարի անց՝ հավաքածուում 

հատուկ տեղ են զբաղեցնում խորհրդային թեմաներով ու տիպական 

կերպարներով հագեցած աշխատանքները: 

Հավաքված տվյալներն ամփոփելով կարելի է փաստել, որ 

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայկական բազմաշերտ 

հավաքածուի համալումն արդյունք էր թե՛ պետական քաղաքականության, 

և թե՛ արվեստագետների և արվեստասերների մեծ նվիրումի:  Այս ամենի 

կենտրոնում, իհարկե, անվանի արվեստաբան Ռուբեն Դրամբյանն էր, որը 

հրավիրվել էր Հայաստան՝ գլխավորելու Պետական թանգարանի 

կերպարվեստի բաժնի ձևավորման և ֆոնդի համալրման աշխատանքները։ 

Ռ. Դրամբյանի երկարամյա մասնագիտական փորձն ու ԽՍՀՄ 

մտավորականության շրջանում ունեցած մեծ հեղինակությունը նոր թափ 

հաղորդեցին թանգարանի գործունեությանը։ Իսկ նրա անձնական կապերի 

շնորհիվ ձեռք բերված արժեքավոր ստեղծագործությունները մինչ օրս էլ 

հավաքածուի լավագույն  նմուշներից են։ 

Հայրենիքում նորաստեղծ թանգարանի գեղարվեստական ֆոնդի 

ձևավորման և հավաքածուների հարստացման գործում անուրանալի է 

սփյուռքահայ հանրության և արվեստագետների մասնակցությունը, որը 

պայմանավորված էր նաև հայրենիքին զորակցելու հոգեբանությամբ․մի 

ազգ, որը հարյուրամյակներ շարունակ զրկված էր պետությունից՝ 

վերջապես հնարավորություն էր ստացել միավորված ներկայանալու 

աշխարհին։ Իսկ Կերպարվեստի թանգարանն այդ շրջանում միակ ազգային 

                                                             

19 Գյուրջյան Գ., Խորհրդահայ կերպարվեստի անցած ուղին, «Խորհրդային արվեստ» 

ամսագիր, 1934, թիվ 10, 12-14։ 
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պատկերասրահն էր Հայաստանում և կերպարվեստի ու գեղարվեստական 

աշխարհայացքի զարգացման նոր հնարավորությունների ազդակը։ 

Բնական է, որ ոգեշնչվելով Հայրենիքում Ազգային թանգարանի ստեղծման 

գաղափարով՝սփյուռքի բազմաթիվ արվեստագետներ փութացին 

մասնակցել հավաքածուի համալրման գործընթացին: Ինչպես արդեն վերը 

ներկայացրել ենք, նրանց շռայլ նվիրատվությունների շնորհիվ՝ 

կերպարվեստի տարբեր ժանրերի ստեղծագործություններով համալրվեց ու 

հարստացավ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայկական ֆոնդը:  

 

Ա. Նազարյան 

Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայկական ֆոնդի ձևավորման ու 

համալրման  խորհրդային փորձը. 1920-1930-ական թթ. 

Ամփոփում 

Հոդվածի շրջանակներում Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի 

օրինակով դիտարկել ենք, թե Խորհրդային գաղափարախոսությունն ու 

կենտրոնական կառավարման համակարգն ի՛նչ առաքելություն էին 

նախատեսում նորաստեղծ թանգարանի համար և այդ ամենն ինչպե՛ս էր 

արտահայտվում թանգարանային հավաքածուների ձևավորման ու 

տեսականու համալրման գործում։         

 

А. Назарян 

Советский опыт формирования и пополнения армянской коллекции 

Национальной Галереи Армении 1920-1930-х годов. 

Резюме 

В рамках статьи на примере Национальной галереи Армении, мы 

рассмотрим какую миссию подготовила советская идеология и система 

центрального правительства для вновь созданного музея, и как это отразилось 

на пополнении музейных коллекций.  

Вдохновленные идеей о создании Национального музея на родине, 

многие деятели искусства диаспоры посчитали своим долгом участвовать в 

процессе сбора коллекции. Благодаря их щедрым пожертвованиям 

армянский фонд Национальной галереи Армении пополнился 

произведениями разных жанров изобразительного искусства. Соответственно, 

мы обсудим деятельность ведомственных и профессиональных структур, 

направленных на пополнение музейной коллекции, участие деятелей 

искусства диаспоры в процессе создания музея и обогащения коллекций.  

В результате этого мы будем описывать произведения искусства, 

хранящиеся в Армянском фонде музея, по жанрам, темам и по авторам.  
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Nazaryan 

Soviet experience of replenishing the Armenian fund of the National Gallery of 

Armenia: 1920-1930’s. 

Summary 

Based on the example of the National Gallery (henceforth the NGA), the 

article explores the influence of the Soviet ideology and the central governing 

system on the newly established museum, its mission as well as its cultural-

educational operations. 

Three crucial factors are identified in the process of the formation and 

expansion of the Artistic Division of the museum in the context of the historical 

development of the latter: the role and characteristics of state institutions 

(ministerial), professional bodies (artistic unions) and individuals (artists, creative 

and art-loving citizens). 

Not surprisingly, establishing a wide network of museums in the Soviet 

republics became one of the peculiarities of the cultural policy of the Soviet state. 

Museums were declared a means to spread and publicize the socialist ideology 

stemming from the cultural policy of the authorities as a result of which cultural 

life was strictly controlled and politicized. In this context, museums were 

transformed from scientific-cultural entities into political-educational institutions.  
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ԱՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ 

anifolkmusicologist@gmail.com 

  

ՇԱՏԱԽ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅՐՈՒՐՆԵՐ 

 
Բանալի բառեր և արտահայտություններ. հայրուր (օրոր), Շատախ, 

ժողովրդական, ավանդական, վիպական, բանասաց 

Ключевые слова и выражения: айрур (колыбельная), Шатах, народный, 

традиционный,  

эпический, рассказчик 

Key words and expressions: ayrur (lullaby), Shatakh, rural, traditional, epic, 

storyteller 

 

 Սկսելով օրորի թեմայով հետազոտությունս մեծ սպասումով ու նաև 

երկյուղածությամբ, երկար տրամադրվում էի բոլորիս քաջ ծանոթ և լայն տարածում 

գտած, Հայրիկ Մուրադյանից մեզ ավանդված <<Առնոս>>ի1 կամ <<Հայրուր>>ի 

(այսպես են անվանում օրորը Վասպուրական, երբեմն նաև Տարոն աշխարհի 

սահմանակից գյուղերում) վերլուծությանը…  

Որոշ մասնագետների կողմից նշված երգը չի դիտարկվում իբրև բուն օրոր, 

քանի որ իր երաժշտամտածողությամբ ու երգատեսակային դասակարգման 

ցուցիչներով հարում է վիպա-քնարական2 ժանրին: Նշվածի հետ միանշանակ 

համամիտ ենք, սակայն փաստը, որ գործ ունենք վիպական արխայիկ շերտին 

հարող, ամենաավանդական մտածողությամբ հորինված օրորի հետ՝ անհերքելի է: 

Այլապես, եթե նման հստակ ժանրային սահման սկսենք գծել մանկան օրորոցի մոտ 

երգված կամ երգվող երգերում, ապա <<զուտ>> և միայն օրորելու թեման արծարծող 

նյութ ամբողջից կառանձնացնենք եղածի գուցե 1/10 մասով3: 

Բազմիցս ենք խոսել օրորի հոգեբանական կարևոր դերի մասին. ոչ միայն 

երեխայի և երգողի միջև հոգևոր առողջ կապի ստեղծման, այլ նաև երգողի հույզերի 

արտահայտման առումով: Վերջինս արդիական էր հատկապես ժողովրդական 

արվեստի բանավոր փոխանցման ավանդույթի ժամանակաշրջանում, երբ ինչպես 

                                                             

1 Փահլևանյան Ա., Հայրենի երգեր, Երևան, 2007, էջ 37, N 6 և Քոչարյան Ա., Հայ 

ավանդական երաժշտություն, Պրակ VII, Երևան, 2012, էջ 126, N 39: 
2 Ի դեպ` Կոմիտասը, Ա. Քոչարյանը ու նաև բանագետ Ռ. Գրիգորյանը օրորներից 

որոշները իրենց աշխատություններում դիտարկել են իբրև <<քնարական>> ժանրի 

ստեղծագործություններ... 
3 Ասվածը վերաբերում է առհասարակ ավանդական արվեստին, որի ամենաբնորոշ 

կողմերից է սինկրետիզմը՝ հաճախ այն արտահայտվում է նաև  երգերում ժանրային 

սահմանների <<զուգահեռելիությամբ>>... 
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գիտենք, հայ գեղջուկ կինը (հիմնական, բայց ոչ միակ օրոր երգողը)4, ոչ միշտ էր 

ազատ արտահայտել իր կարծիքը, ցույց տվել ապրումները ընտանիքի անդամների, 

երբեմն նաև ամուսնու մոտ… Արդյունքում, օրորոցային երգը ոչ միայն զուտ 

գործառույթ էր միտված երեխային քնեցնելուն, այլ նաև <<հարթակ>>, որտեղ 

հնարավոր էր կամարտահայտվել, <<խոսել>> հուզող ու անհանգստացնող, երբեմն 

միջանձնային անարդար հարաբերությունների, երբեմն էլ՝  անձնական ու բոլորից 

գաղտնի մնալու ենթակայի մասին . 

Առնոսն էր մըկյլիր, խոնավն էր կյալու, 
                                                                 Թուխ աչքն էր լըցվիր, միտ կաներ լալու... 

Այս նմուշի ուսումնասիրությունը մեզ համար բացահայտեց նույն 

տարածաշրջանի համանուն ժանրի այլ, նաև երբևէ չհրատարակված և այսօր չհնչող 

փայլուն տարբերակներ: Տարբերակներ, որոնք իրենց բնույթով ու մտածողությամբ 

պատկանում են նշված նմուշի երգատեսակին և լայն տարածում են ունեցել մոկացի 

ու շատախցի բանասացների մեջ: Առհասարակ տարբերակայնությունը 

ավանդական արվեստի պարտադիր բաղկացուցիչը և նրա տարբերիչ 

հատկանիշներից մեկն է5:  

<<Առնօս>> վիպաքնարական բնույթի օրորի առաջին մեզ հայտնի 

ձայնագրությունը արել է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտի գիտաշխատող Արամ 

Քոչարյանը, 1940ականներին, ծագումով Շատախի Հինանց գյուղացի Ավո 

Զադոյանից6: Վերջինս, ծանոթ է եղել իր համերկրացի, հայտնի վիպասաց, 

<<Սասունցի Դավթի>> ասացող Բազկե Շահինի հետ7: Այս տարբերակի 

նախաբանում կազմողը ներկայացնում է մեկ այլ ենթադրյալ ավանդություն8, որի 

որևէ բանասացի աղբյուր ցավոք չկա: 

                                                             

4 Ժամանակին բանագետների ու երաժշտագետների մոտ ձևավորված 

կարծրատիպը, որ օրոր երգում էին բացառապես կանայք, արդեն իսկ հերքվել է: 

Դրա ապացույցը ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտի Արամ Քոչարյանի անվան հարուստ 

ձայնադարանում պահվող տասնյակ ձայնագրություններն են՝ տղամարդ կրողների 

կատարմամբ... 
5 Այս մասին տես մանրամասն Փահլևանյան Ա., Հայ երաժշտական 

ֆոլկլորագտության արդի խնդիրները, Երևան, 2018, էջ 40: 
6 Քոչարյան Ա., Հայ ավանդական երաժշտություն, Պրակ VII, Երևան, 2012, էջ 119, N 

38: Տարբերակը մյուսների հետ հաջորդիվ համեմատելու նպատակով 

պայմանականորեն կոչենք <<հայրուր 1>>: 
7 Եղբորորդու մոտավոր հաշվարկով Բազկե Շահինը ծնվել էր 1866թ., Շատախի 

Ջնուկ գյուղում՝ նահապետական բազմանդամ, հիսուն անձից բաղկացած, 

ընտանիքում: Մահացել է 1924թ. Արտաշատ գյուղում (նախկին Ղամարլու): Տես. 

Քոչարյան Ա., Հայ ավանդական երաժշտություն, Պրակ VII, Երևան, 2012, էջ 183: 
8 Ըստ Ա. Քոչարյանի տեքստն ունի սոցիալական բովանդակություն, այն 

արտահայտում է մի երիտասարդի բռնի ընդհատված զգացումները, որի պատճառը 

աղքատությունն ու խեղճ ու կրակ հովվի կարգավիճակն էին: Եվ ենթադրում է, որ 
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Ավո Զադոյանի երգածը (N1), չնայած մեզանում պակաս հնչած ու 

տարածված լինելուն, եթե իբրև տիպական օրինակ վերցնենք Հայրիկի <<Առնօսը>>, 

վստահորեն կասենք, որ նույն երգատեսակի տարբերակ է: Դա արտահայտված է 

առաջին հերթին մեղեդու վիպական մտածողությամբ. բանաձևային շարադրանք, 

մեծ դիապազոն՝ վերին ոլորտի շրջազարդումով, ապա հիմնաձայնի հաստատումով, 

կվարտա թռիչքի գերակայություն, ինչպես նաև ասերգի ու ծորերգության 

համադրություն:  Երևույթներ, որոնց կհանդիպենք շատախի մյուս հայրուրներում 

ևս, ինչը վկայությունն է այն բանի, որ տվյալ տարածքում օրոր ստեղծել են վերը 

նշված վիպականին հարող մտածողությամբ: Սա թերևս կբացատրենք ոչ թե մի 

ժանրը մյուսին վերագրելով, այլ թերևս երկուսի դեպքում էլ հնագույն 

ժամանակներում ստեղծված լինելու հանգամանքով... 

Հստակ է երգի երաժշտական կառույցը՝ A R B R C R D R E R` հինգ 

ամբողջական տուն, որոնցից B, C, D և E կառույցները, փաստորեն, A-յի 

ինվերսիաներ են, ֆոլկլորին բնորոշ զարգացման տարբերակայնությամբ, իսկ R 

ամբողջական կրկնակ տները գրեթե անփոփոխ են:  

Հետաքրքրական է բուն տեքստում, հատկապես հիշողության մեջ կայուն 

մնացած տողերում, բանաստեղծական յուրաքանչյուր տողին բնորոշ 10 վանկանի 

(5+5 բաղդատմամբ) կառույցների գերակայությունը, իսկ դրանց խախտման դեպքում 

ասերգով մեղեդու և տեքստի անքակտելիությունը <<տեղը բերելու>> բանասացի 

բնատուր շնորհը: Բանաստեղծական կառույցում գերակայող նման 

վանկաչափությունը օրորի ժանրի ցուցիչներից է, ինչը ևս շատախի հայրուրներում 

դեռ կհանդիպենք ու կընդգծենք: Ձայնակարգը՝ Էոլական մինորն է, փոփոխվող 

օժանդակ հենակետով՝ տերցիային և կվարտային: Ձայնածավալը՝ հիպո 

հատվածում տրիխորդ+հեքսախորդ: 

1960-ականներին ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտի գիտաշխատող Մատթևոս 

Մուրադյանի նախաձեռնությամբ և հրավերով կատարվում են մի շարք արժեքավոր 

ձայնագրություններ հայ ավանդական երգի մեծ երախտավոր, իր տեսակի մեջ 

բացառիկ կրող Հայրիկ Մուրադյանից: Այս, հայ երգի համար, պատմական 

իրադարձության արգասիք է նաև այսօր գիտական ու համերգային կյանք ստացած 

<<Առնօս>>ի (N2)  ձայնագրությունը9: Նույն ձայնագրության մեկ այլ վերծանություն է 

իրենից ներկայացնում Ա. Փահլևանյանի կատարած <<Հայրենի երգեր>> մեկ 

բանասացի ժողովածուում ընդգրկված տարբերակը10: Վերը նշված երաժշտական ու 

բանաստեղծական կառույցներին վերաբերող բոլոր հատկանիշները տարածվում են 

Հայրիկի երգած և կրկնակի վերծանված այս շքեղ նմուշի վրա ևս: Այլ է 

հնչյունաշարը՝ կվարտային օժանդակ հենակետով դորիական ձայնակարգ՝ ձգտող 

                                                                                                                                                  

տղան զգացմունքներն արտահայտում է սիրելի աղջկա գերեզմանին: Տես. Քոչարյան 

Ա., Հայ ավանդական երաժշտություն, Պրակ VII, Երևան, 2012, էջ 117: 
9 Քոչարյան Ա., Հայ ավանդական երաժշտություն, Պրակ VII, Երևան, 2012, էջ 126, N 

39: Պայմանականորեն՝ <<հայրուր 2>>: 
10 Փահլևանյան Ա., Հայրենի երգեր, Երևան, 2007, էջ 37, N 6: Պայմանականորեն՝ 

<<հայրուր 2V>>: 
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մեդիանտայով տրիխորդ+նոնախորդ, իսկ Ա. Փահլևանյանի տարբերակում՝ 

տետրախորդ+դեկախորդ: Ի տարբերություն Ավո Զադոյանի՝ Հայրիկը, որ բացի 

փայլուն կրող-բանասաց լինելուց նաև անզուգական կատարող էր, տարբերակը 

զարդարել է իր հայեցի մտածողությամբ շաղախված, ընտիր ձայնային 

հնարավորություններով: Երգը կարծեք մի վիթխարի հեթանոսական տաճար լինի, 

որ հնագետի համար մի երջանիկ պատահականությամբ ժամանակին մնացել էր 

հրաբխային լավայի շերտի տակ ու պահպանվել այնպես, ինչպես որ կար իր 

նախաստեղծ վիճակում: Այդպիսին են Հայրիկի փոխանցած հնաբույր ու 

անապական11 երգերը... 

<<Հայրենի երգեր>> ժողովածուում կա այս տարածաշրջանը ներկայացնող 

ևս 2 հայրուր, որոնցից առաջինի, <<Սախակ սարի տակ>>12 (N3) վերտառությամբ 

նմուշի ծանոթագրության մեջ Հայրիկը այն դիտարկում է, որպես <<Առնօսի>> 

տարբերակ, որի հետ կապված ավանդությունը13 և երգն ամբողջությամբ Հայրիկին է 

փոխանցել այդ ժամանակ Երևանում բնակվող, ծագումով մոկացի, 80-ամյա Ավետիս 

Բարսեղյանը: Երգը ծավալվում է, կարծեք, նախորդ երկուսի <<խառնուրդ>> 

ձայնակարգում՝ փոփոխվող 6-րդ աստիճանով էոլական, դորիական 

դիխորդ+դեկախորդ ամբիտուսով, որի 9-րդ աստիճանն առհասարակ բացակայում 

է: 

Հայրիկից մեզ հասած, շատախ աշխարհի ավանդական օրորոցայիններից 

վերջինը (N4), որն ավելի քիչ տարածում ունի մեզանում, ևս պահպանվում է ԳԱԱ 

Արվեստի Ինստիտուտի Ա. Քոչարյանի անվան ձայնադարանում և ժամանակին 

                                                             

11 Հայրիկի տարբերակներում վերը նշած ավանդական 10 վանկանի կառույները 

ավելի անխախտ են և հստակ: Տես. վանկաչափական վերլուծությամբ 

հավելվածում... 
12 Փահլևանյան Ա., Հայրենի երգեր, Երևան, 2007, էջ 40, N 7: Պայմանականորեն՝ 

<<հայրուր 3>>: 
13 <<Ոմն հովիվ գայթակղում է սարում բանջար քաղելու գնացած աղջկան: Անցնում 

են օրեր, աղջիկն զգալով իր հղիությունը, ամոթից դրդված, հեռանում է հայրական 

տնից ու թաքնվում լեռներում: Այստեղ նա կերակրվում է վայրի բանջարեղենով և 

պտուղներով, մինչև ծննդաբերությունը: Իր նորածին որդու՝ Սախակի համար նա, իր 

ծամերից, կախովի օրորոց է պատրաստում (ծանձըրմակ) և օրորում որդուն՝ 

<<Սախակ սարը տակ>> երգով: Դեռատի մայրը իրեն վարկաբեկված զգալով, 

անիմաստ է համարում կյանքը արևի տակ, գերադասում է մահը: Սակայն մեռնելուց 

առաջ նա, մայրական սուրբ սիրով տոգորված, աշխատում է ապահովել իր 

սիրասուն մանկիկի կյանքն ու ապագան: Այս մտահոգությամբ, մի օր դեռատի մայրը 

վաղ լուսաբացին իր որդու բարուրը դնում է գետափին և թաքնվում մոտակա 

քարայրում: Մարդիկ նկատում են Սախակի բարուրը, և մի գորովագութ կին 

վերցնում է այն և մայրաբար սեղմում կրծքին: Սախակի մայրը, զգալով, որ որդին 

հուսալի ձեռքեում է՝ իրեն հանձնում է Ակնդաշտի հորդառատ և սրընթաց գետի 

ալիքներին>>: Տես. Փահլևանյան Ա., Հայրենի երգեր, Երևան, 2007, էջ 167-168: 
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վերծանվել ու հրատարակվել է14: Երգը ըստ Հայրիկի հնագույն է, որի ապացույցն են 

բարբառային տեքստն ու մեղեդին, ապա ավելացնում, որ այն լսել է միայն մորից ու 

Սինամ մայրիկից (հորեղբոր կինը, ում իր խոսքերով մորից հետո ամենից շատ ր 

սիրել): Երաժշտական կառույցն իրենից ներկայացնում է կրկնվող տիպի կրկնակի 

պարբերություն՝ AAv, իսկ բանաստեղծական տեքստը ժողովրդի համար, ինչպես 

Աբեղյանն էր ասում, կատարյալ ձև ունեցող 7-8 վանկանի խաղիկի կառույցն է, 

մեկումեջ համալրված <<հայրուր>> կրկնակով, ձայնակարգը՝ կվարտային օժանդակ 

հենակետով էոլական երկօղակ համակցություն է՝ պենտախորդ+տետրախորդ 

համադրությամբ: Երգն անշուշտ ավանդական է, սակայն <<Առնօս>>-<<Սախակ>>-

<<հայրուրների>> շարքին չենք կարող դասել... 

Շատախ աշխարհի հայրուրների փնտրտուքի հաջորդ կարևոր հանգույցը 

պիտի լիներ մոկացի Մարթա Փիրումյան բանասացը15: Իր երգած <<Հայրուր>>ը16 

(N5) վաղուց համերգային կյանք է ստացել շնորհիվ Արուսյակ Սահակյանի, ով ճիշտ 

և ճիշտ սովորել ու փոխանցել է մեզ, որի արդյունքում այսօր արդեն կան ազգային 

զգացողությամբ, փայլուն ձայնագրություն, երգչուհի Լուսինե Վարդանյանի 

կատարմամբ17: Հետաքրքող նմուշը այսօր մեզ հասանելի է միայն նշված 

կատարումներով, որոնց վրա էլ հիմնվում ենք. երաժշտական կառույցը, անշուշտ, 

վիպականին մոտ կանգնած հայրուրների շարքից է, այս դեպքում նաև լալիքներին 

բնորոշ գլիսսանդոյանման, <<մարող>> շարժմամբ դեպի հիմնաձայն: Ձայնակարգը՝ 

առանց հիպո հատվածի կվինտային օժանդակ հենակետով միքսոլիդիական  

հեքսախորդն է: Փաստորեն, մեր ուսումնասիրության առարկա հայրուրներից 

միակը, որն ունի մաժոր երանգ: Բանաստեղծական  տեքստը կարծեք օրորի և մեզ 

քաջ հայտնի Անտունիի խառնուրդ լինի: Մարթա մայրիկի երգածի ձայնագրության 

փնտրտուքի ճանապարհին, նմուշի մեզ հայտնի, ֆոլկլորում այդքան կարևոր 

համարվող, առաջնային տարբերակը վերծանելու ցանկությամբ դիմեցինք Երևանի 

Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական երաժշտության 

ամբիոնի հարուստ ձայնադարանի պատասխանատու՝ Հասմիկ Էլոյանին, ում 

հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը: Այս նմուշի փնտրտուքը դեռևս չի տվել 

ցանկալի արդյունք, բայց այդ փնտրտուքի արդյունքում ինձ տրամադրվեց մեկ այլ, 

նույն տարածաշրջանի օրոր, որը երբևէ չի վերծանվել, ուսումնասիրվել, 

հրատարակվել 

                                                             

14 Փահլևանյան Ա., Հայրենի երգեր, Երևան, 2007, էջ 45, N 14: Պայմանականորեն՝ 

<<հայրուր 4>>: 
15 Բանահավաք Արուսյակ Սահակյանը Մարթա մայրիկին ձայնագրել է 1970 կամ 71 

թվականին՝ ստույգ չի հիշում: Էպոսը պատմելուց հետո Մարթա մայրիկը երգել է 

այս <<Հայրուր>>ը: Մի քանի օր հետո նմուշը վերծանել է Ալինա Փահլևանյանը, 

սակայն մինչ օրս այն չի հրատարակվել: 
16 Պայմանականորեն՝ <<հայրուր 5>>: 
17 https://www.youtube.com/watch?v=iqsnJsDYAHU 

https://www.youtube.com/watch?v=iqsnJsDYAHU
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Խոսքը՝ 1985 թվականին նկարահանված ֆիլմում18 փոքրիկ աղջնակի 

կատարմամբ, իբրև ֆոն հնչած, «Հայրուր»ի մասին է (N6), որի ձայնագրությունը արել 

է ևս Արուսյակ Սահակյանը19: 

Ձայնագրությունը լսելուց անմիջապես հետո ձեռնամուխ եղանք փնտրել ու 

գտնել բանասացին՝ Սեդա Ստամբոլցյանին20: Հաջողությունն այս անգամ ևս մեզ 

հետ էր՝ Սեդային հանդիպեցինք Կոնսերվատորիայի ժողովրդական երաժշտության 

ամբիոնում և շատ կարևոր տեղեկություններ ստացանք նմուշի  ազգագրական 

գոտու և ավանդաբար փոխանցման <<քարտեզի>> մասով21: 

Արդյունքում մեր կողմից վերծանվեց և հետագայում ժողովածուներում 

ընդգրկվելով՝ գիտական շրջանառության մեջ կդրվի ևս մեկ ավանդական օրոր 

Շատախ աշխարհից: 

Սեդայի <<Հայրուր>>ը22 ազգագրական գոտուն հարազատ վիպա-

քնարական ժանրի նմուշ է. թե՛ երաժշտական և թե՛ բանաստեղծական տեքստը 

բանաձևային է:  

Բանաստեղծական տեքստի հիմքում A B A' կառուցվածքով <<Սախակ 

սարի տակ>> կամ <<Պախրամանուկ>>23 վերտառությամբ թափառող սյուժեն է, 

                                                             

18 «Ապրիլ», ռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյան,  

© ՄՈՍՖԻԼՄ կինոստուդիա, 1985   

 https://www.youtube.com/watch?v=NnAw_vgYIos 
19 ԵՊԿ ժողովրդական ստեղծագործության կաբինետի արխիվ, ձայնագրությունը՝ 

1985թ. Արուսյակ Սահակյանի, բանասաց Սեդա Ստամբոլցյան, վերծ.՝ Անի 

Հակոբյան 2019: 
20 Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Երևանի Կոմիտասի 

անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, երգեհոնահար Վահագն 

Ստամբոլցյանի դուստրը: Սեդան ծնված 1975թ. Երևանում, ձայնագրման պահին 

հազիվ 10 տարեկան էր: 
21 Ապրիլի 17, 2019 անձնական զրույց. ««Հայրուրի» այս տարբերակը սովորել եմ 

մայրիկիցս՝ Աստղիկ Ստամբոլցյանից (ծն. 1947 թ., նախկին Վարդենիսի շրջանի 

գյուղ Նորակերտ)։ Մայրիկս սովորել է իր հայրական պապից՝ Դավիթ 

Վարդանյանից, որը 1915 թ. գաղթել է Բիթլիսի վիլայեթի Խիզանի գավառի 

Մամռտանք գյուղախմբի Սեղ գյուղից (պատմական Մոկք գավառ)։ Գեղարքունիքի 

մարզի Նորակերտ գյուղը հիմնվել է 1927 թվականին, և նրա առաջին բնակիչները 

եղել են 1915 թ. գաղթականներ վերոնշյալ Սեղ գյուղից և Սասունի Հով գյուղից։ 

Գյուղում կային նաև մի քանի ընտանիք վանեցի ու մոկսեցի»։ 
22 Պայմանականորեն՝ <<հայրուր 6>>: 
23 Որը որպես հեքիաթ մշակել է Ղ. Աղայանը՝ 
http://books.panarm.info/%D5%B2%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD-
%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6-
%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%AB-
%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A8 

https://youtu.be/O62xLIkyLw4?t=883
https://www.youtube.com/watch?v=NnAw_vgYIos
http://books.panarm.info/%D5%B2%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD-%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A8
http://books.panarm.info/%D5%B2%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD-%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A8
http://books.panarm.info/%D5%B2%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD-%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A8
http://books.panarm.info/%D5%B2%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD-%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A8
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<<եզրավորված>> կրկնակ բառախաղի (<<հայրուր, հայրուր>>) շուրջ <<պտտվող>> 

կառույցներով:  

Երաժշտական կառույցը ևս կայուն է ու հստակ, արտահայտված 

տարբերակային եռմասայնության մեջ՝ A(aa’)R A’(a’’a’’’)R A(aa’)R: Ըստ Սեդայի 

երգածի հնչյունաշարը հետևյալն է. f, ges, as, b, ces1, c1, des1, [es]1, f1, ges1, as1, 

սակայն կարծում ենք՝ մանկական ձայնը կրկնակում (R) դժվարանալով կատարել 

այդ <<թավ>> հատվածը, իր համար <<կոմֆորտ>> տարածք է տեղափոխվում՝ 

թռչելով օկտավ վեր: Հաշվի է պետք առնել նաև այն փաստը, որ երգի մեզ հայտնի 

առաջնային կրողը եղել է տղամարդ՝ Սեդայի պապիկը: Այս դեպքում մեր 

ենթադրությունը ավելի է հիմնավորվում և ստացվում է des, [es], f, ges, as, b, ces1, c1, 

des1, es1՝ հայ ավանդական վիպական մտածողությանը այդքան բնորոշ 

ձայնակարգային կառույց՝  հիպո հատվածում դիխորդ+օկտախորդ ամբիտուսով: 

Այս դեպքում նաև մեղեդու ելևէջ-բանաձևն է էպիկական, վիպական մտածողության 

սկզբունքով կառուցվում՝ երգը սկզբնահատվածում ծավալվում, եղանակավորվում է 

ձայնակարգային վերին հատվածում, ավարտվելով հիմնաձայնի ասերգային 

հաստատումով:   

Նույն տարածաշրջանից մեկ այլ <<Հայրուր, հայրուր>> (N7) 

վերտառությամբ նմուշ գտանք պարագետ Ժենյա Խաչատրյանի աշխատության 

երաժշտական հավելվածում. ձայնագրություն՝ Ս. Դավթյանի և վերծանություն՝ Կ. 

Չալիկյանի24: Ժ. Խաչատրյանը նմուշը ձայնագրել է 1982 թվականին Վեդու շրջանի 

Շափաղ գյուղում, շատախցի Սամսոն Դավթյանից, ով երգը սովորել էր 1945թ. 

հարսանիքի ժամանակ՝ Շատախի Ջնուկցի Մուրադից (մականունը՝ Մուրո) և 

Գալուստից25: Այս տարբերակը ևս ունի իր ավանդությունը, որը հարում է ողբ-օրոր 

հիշեցնող սյուժեներին26: Էոլական երկօղակ դիխորդ+տետրախորդ ներկայացնող 

ձայնակարգում հորինված այս նմուշը ևս ավանդական Առնոս-Սախակ-

հայրուրների շարքից է, տիպական վիպաքնարական դրսևորումներով՝ կոչական 

կվարտային ինտերվալի պարբերական շեշտադրում, ծորերգության և ասերգության 

համադրություն, նախորդ նմուշներում արդեն քանիցս հանդիպած բանաձևային 

կառույց,  սյուժետային գիծ: Ասվածը վառ է դրսևորված գրանցած երեք տներից 

հատկապես 2-3րդ տներում, երբ գնալով հաստատվում է ավանդական օրորին ու 

                                                             

24 Խաչատրյան Ժ., ԾԻՍԱԿԱՆ ՊԱՐԸ ՀԱՅՈՑ ՀԱՎԱՏԱԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ, 

Երևան, 2014, էջ N71: 
25 Նույն տեղում, էջ 348: 
26 Մի հարուստի աղջիկ և մի չունևոր տղա սիրահարված էին: Աղջկա հայրն աղջկան 

պարտադրել է ամուսնանալ հարուստ մարդու տղայի հետ, աղջիկը սակայն երեխա 

ունենալուց հետո էլ շարունակել է սիրել չունևորի տղային: Մի գիշեր, 

պայմանավորվելով, աղջիկը որոշել է փախչել իր սիրած տղայի հետ: Վախենալով, 

որ ժամադրության պահը բաց կթողնի, երեխային օրորոցի մեջ դնելով՝ օրորել ու 

երգել է, միարժամանակ ցավեցնելով երեխային՝ չի թողել քնել ու ստիպել է լալ: Երբ 

եկել է ժամադրության պահը, երեխային թողել է քնելու, իսկ ինքը փախել է իր 

սիրելիի հետ: 
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առհասարակ ավանդական բանահյուսությանը հատուկ 5+5 (10) 

վանկաչափությունը, կարծեք, բանասացը նյութի մեջ մտնելուց և հիշողության 

ծալքերից այն դուրս բերելուց հետո հընթացս <<ճշգրտում>> է երգը27: 

Այսպիսով, մեր այս հետազոտությունը ցույց տվեց, որ անկախ 

տարբերակներից, դրանցում արծարծվող թեմատիկայից, ստեղծման <<պատճառ>> 

հանդիսացած ավանդությունից ու պատմությունից, Շատախի հայրուրներն ունեն 

շատ հստակ զատորոշվող հատկանիշներ, որոնցով դրանք մոտենում են 

վիպերգերին, լալիքներին, երբեմն նաև պանդխտության երգերին: Սա բացատրվում 

է այն բանով, որ թերևս տարածաշրջանի բնակչությունը, լինելով պահպանողական, 

հնագույն ժամանակներից պահպանել և մեզ է փոխանցել հատկապես վերը նշված 

ժանրերի նմուշներ… 

Կցում ենք նաև ուսումնասիրության հիմք հանդիսացած հայրուրների 

ձայնակարգային տախտակը երկու տարբերակով՝ իրենց հնչած ձայնակարգում և 

միևնույն կենտրոնով ձայնակարկում, ինչը թույլ կտա ավելի հեշտ համեմատել այդ 

նմուշները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

27 Ա՜խ, հայրուր, հայրուր, հայրուր, 

Առնոսն էր մքլեր, կյկեր անձրև, ծուն… 

Սև աչքն էր մքլեր, քյար կըտեր լալուս, 

Ա՜խ, հայրուր, հայրուր, հայրուր, 

Հայրուր ասյէմ, տաներ իմ բալի քաղցրիկ քուն… ևն… 
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Ա. Հակոբյան 

Շատախ աշխարհի հայրուրներ 

Ամփոփում 

Հոդվածն իրենից ներկայացնում է օրորի ժանրի երաժշտագիտական 

հետազոտություն, որ նվիրված է միայն մեկ ազգագրական գոտու՝ Շատախ 

աշխարհին: Հայտնի է, որ ժողովրդի մեջ օրորն իբրև երեխային քնեցնելու 

գորժառույթն ուղեկցող երգ, ունի տարբեր անուններ. լուրիկ, րուրի, հեյրուր, 

հայրուր, լայ-լայ, նինրի... Այս անուններն իբրև ժանրը բնութագրող տերմին՝ ի 

սկզբանե եղել են կրկնակ բառեր, որոնք կիրառվել են այս կամ այն շրջանում: Ահա 

այսպես, Շատախում կիրառվող կրկնակը, հետևաբար նաև ժանրը «հայրուր» 

անունն ունի: Հետազոտության համար հիմք է ծառայել յոթ ավանդական 

շատախյան հայրուրներ, որոնցում խտացված է ազգագրական գոտու 

երաժշտամտածողությունը իր ողջ յուրահատկությամբ ու գեղեցկությամբ: Դրանց 

վերլուծությունը թույլ է տալիս անել որոշակի եզրակացություններ՝ դուրս բերել 

օրինաչափություններ, կապված տվյալ տարածաշրջանի օրորոցային երգի 

ծավալման ու շարադրման սկզբունքների, բնույթի ու ավանդական տիպի 

մտածողության շուրջ: 

 Հետազոտվող նմուշներից շատերը ժողովրդի տաղանդավոր կրողների 

կողմից սիրված, կատարված, փոխանցված ու հրատարակված ավանդական 

օրորներ են, որոնք առաջին անգամ են վերլուծվում և զուգադրվում միմյանց, սակայն 

այդ ամենի կողքին չափազանց կարևորում ենք հատկապես անտիպ՝ արխիվային 

նմուշի հայտնաբերումը, վերծանումը և հետագայում նաև հրատարակումը, ինչն էլ 

հանդիսանում է մեր գիտական կարևորագույն խնդիրը:  

 

А. Акобян 

Колыбельные региона Шатах 

Резюме 

Статья представляет собой музыкальное исследование жанра колыбельной, 

посвященное только одному этнографическому региону - Шатаху. Известно, что 

колыбельная, как песня, сопровождающая убаюкиванию ребенка, имеет  разные 

имена в разных этнографических регионах: лурик, рури, айрур, эйрур, лай-лай, нинри 

и т.д. Эти названия изначально были дублирующими словами, которые 

использовались в том или ином регионе, которые  в течение времени стали 

наименамованиями  жанра колыбельной. Такое дублирующее слово в регионе Шатах 

является «айрур».  Их анализ позволяет нам сделать некоторые выводы о принципах, 

природе и традиционном типе формирования колыбельной песни в данном регионе. 

Материал для исследования включает в себя семь типичных, традиционных 

песен, которые, выражают музыкальное мышление Шатаха - во всей ее уникальности 

и красоте. Большинство исследованных образцов являются традиционные 

колыбельные, которые впервые анализируются и сравниваются друг с другом.  

Помимо опубликованных колыбельных в статье особое значение имеет архивный 

образец колыбельной, который нами расшифрован и представлен впервые.           
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A.Hakobyan 

Lullabies of Shatakh region 

Summary 

 The article is a musical study of the lullaby genre, dedicated to only one 

ethnographic region- Shatakh. It is known that a lullaby, like a song accompanying a 

process to lull baby, has different names in different ethnographic regions: lurik, ruri, 

hayrur, heyrur, lay-lay, ninri, etc. These names were originally duplicate words that were 

used in a particular region, which over time became the names of the lullaby genre. Here is 

a duplicate word in the Shatakh region is “hayrur”. Their analysis allows us to draw some 

conclusions about the principles, nature and traditional type of formation of a lullaby in an 

interested region. 

The material for the study includes seven typical, traditional songs, which express 

the musical thinking of the ethnographic zone in all its uniqueness and beauty. Most of the 

samples studied are traditional, beloved, transmitted by talented carriers of folklore and 

published, which are first analysed and compared with each other. In addition to all this, 

we attach great importance to the archival, unpublished sample found, notated and 

analysed in the article. 
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ՎԵՐ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆ 

hselimian@gmail.com 

 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. եկեղեցի, 

ավետարանական, ուղղափառ, կաթոլիկ, սուրբ  հոգի, հին կտակարան, 

Հիսուս  Քրիստոս: 

Ключевые слова и выражения:  Церковь, евангельский, 

православленный, святой дух, Ветхий Завет, ИИсус Христ. 

Key words and expressions։ Church, Orthodox, Catholic, Saint Soul, Old 

Testament, Jesus Christ. 

  

19-րդ դարու փիլիսոփայական երկերու մէջ գերիշխող կարծիք էր, թէ 

արդիւնաբերական աճին զուգընթաց կրօնին դերը պիտի նուազի (Քառլ 

Մարքս, Զիգմունտ Ֆրոյտ, Մաքս Վեպէր, Էմիլ Տիւրկհայմ): Կրօնի դերի 

տկարացումին գլխաւոր գործիքը աշխարհականացումն է: Բայց՝ «տարբեր 

կրօնական ուղղութիւնների ներկայացուցիչներ, կրօնական 

համոզմունքների թուլացմանը զուգահեռ, սկսում են առաւել 

հանդուրժողական վերաբերուել այլ կրօնական ուղղութիւնների 

ներկայացուցիչներին` հիմնուելով կասկածամիտ մօտեցումների վրայ»1:   

Եթէ նոյնիսկ եկեղեցականներ այդպէս չէին խորհիր, այնուամենայնիւ, 

հարկադրուած էին հաւատացեալ հոգիներու հետ հաղորդակցուելու նոր 

ուղիներ ու եղանակներ փնտռել: Միւս կողմէն՝ ընկերային 

յարաբերութիւններու մէջ կրօնի կազմակերպիչ գործառոյթի տկարացումին 

զուգընթաց` համարժէք իշխանութիւն ունենալու պահանջքը եւրոպացի 

մտածողները կը յանգեցնէ այն մտքին, թէ հարկաւոր է յոյսը դնել 

մարդկային բանականութեան առասպելաբանական զօրութեան վրայ։ Այս 

աւելի հրատապ դարձուց գիտութեան զարգացումին պահանջքը, 

մանաւանդ որ այլ ընտրանքները սահմանափակ էին: Սկսեալ 17-18-րդ 

դարերէն, եւրոպական հումանիտար ու գիտական միտքը կրթութիւնը այլ 

կերպ չէր պատկերացներ, քան մարդու բազմակողմանի զարգացումը, 

«ազատ արուեստներու» եւ դասական լեզուներու իմացութիւնը՝ 

ենթադրելով,  որ «բառերը շատ աւելի վաղ կ’իւրացուին, քան 

գաղափարները»2:  

                                                             

1 Berger P. The Social Reality of Religion. London: Faber, 1967. P. 152. 
2 Моль А.,  Социодинамика культуры . М.,  Прогресс,  1973,  с. 37: 
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Ոմանք կը կարծէին, թէ հասարակական կեանքի վերածնունդը 

հարկաւոր է կապել արուեստի ու մշակոյթի հետ։ Այդպիսի մտածողներէն 

էր Ֆ. Շիլլերը, որ կը կարծէր, թէ արուեստը կրնայ փոխարինել ճգնաժամ 

ապրող կրօնին ու գործել որպէս ընկերութիւնը համախմբող ուժ, եթէ այն 

ընկալուի որպէս «հաղորդակցումի ձեւ» ու եռանդուն դեր ստանձնէ մարդոց 

միջանձնային յարաբերութիւններու մէջ, որով կը մասնակցի մարդկային 

ստեղծագործութեան մեծագոյն արժէքի՝ «ճշմարիտ քաղաքական 

ազատութեան» արարումին3։ 

Հակառակ պարագային, ինչպէս կը կարծէ Հեգէլը, կրօնական 

գիտակցութեան ճգնաժամի խորացումը կրնար յանգեցնել անոր, որ՝ «Եթէ 

աղքատներուն այլեւս Աւետարան չեն քարոզեր, եթէ աղը կորսնցուցեր է 

համը, լռութեամբ կ’ոչնչացուին բոլոր պատուարները, ապա ժողովուրդը, 

որու անճկուն բանականութիւնը ի զօրու է ճշմարտութիւնն ընկալել որպէս 

միայն պատկերացում, այլեւս անկարող կ’ըլլայ գոհացնել իր ներաշխարհին 

ձգտումները» 4։ 

Նոյն գաղափարները կը նշեն հայ աւետարանականները. «Որեւէ ծառ 

իր երեւելի հասակին չափով ալ հողին ծոցին մէջ թաղուած անտեսանելի 

արմատներ ունի: Նոյնը ճշմարիտ է պատմական դէպքերու համար, որոնք 

կը դասաւորուին եւ կը պիտակուին սոսկ թուականով մը: Օրինակի համար, 

1776-ը պատմական թուական մըն է, որ ի յուշ կ՛ածէ Ամերիկայի պետական 

անկախ կեանքին սկզբնաւորութիւնը: Բայց այդ սկզբնաւորութիւնը՝ երկար 

տարիներու դէպքերուն վերաբերմամբ նաեւ վերջայանգ /epilogue/ մըն է: 

Ճիշդ այդպէս է նաեւ 1846 թուականը մեզի համար»5: Հարիւր տարի յետոյ կը 

գրեն հայ աւետարանականները. «Նոր գաղափարներու ծնած 

յեղաշրջութիւնը յաճախ այնպէս կը ցնցէ ընկերային կեանքը, որ 

ճակատագրօրէն փոփոխութիւն մը երեւան կուգայ մարդոց ըմբռնումներուն 

եւ տեսակէտներուն մէջ…Անոնք որ կառչած կը մնան իրենց ընտելացած 

սկզբունքներուն, չեն կրնար տեսնել ճշմարտութիւնը, վասն զի չեն ուզեր, ու 

այսպէս կ’ենթարկուին կուրութեան մը, որ կամաւոր ըլլալուն պատճառաւ 

կը կորսնցնէ չքմեղանքի ամէն իրաւունք:  Մեծագոյն յեղաշրջութիւնը, որ 

երբեք տեղի ունեցած ըլլայ մարդկային ընկերութեան ծոցին մէջ, է այն` զոր 

ծնած է քրիստոնէական գաղափարը: Մտածումի եւ կեանքի ամենէն լուրջ ու 

                                                             

3 Johann Christoph Friedrich von Schiller. Über die ästhetische Erziehung des 

Menschen. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009, S. 88. 
4 G. W. F. Hegel.Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Werke in zwanzig 

Bänden. Band 18. Frankfurt am Main 1979, S. 81-113. 
5 Հայաստանեայց աւետարանական եկեղեցին, հրտ. Պէյրութ, 1986,էջ 23-24 
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փրկարար փոփոխութիւնները անոր արդիւնքն են: Բարոյականի եւ 

գիտութեան, խորհուրդի եւ մտածումի մարզերուն վրայ կատարուած բոլոր 

ազնիւ եւ մարդօգուտ յառաջդիմութիւնները` ամէնքն ալ ներշնչուած են 

Աւետարանի ոգիէն»6: 

Հայ Աւետարանական Եկեղեցին վերջապէս կազմակերպուեցաւ 

հետեւեալ դաւանական հիմունքներու վրայ` կը գրեն Հայաստանեայց 

Աւետարանական Եկեղեցւոյ հայ գաղափարախօսները,- «(ա) 

Երրորդութիւնը միայն պաշտամունքի առարկայ պիտի ըլլայ. (բ) 

Աւետարաններու ոգիին եւ տառին հետ չեն համաձայնիր աճիւններու, 

խաչի, եւ պատկերներու գործածութիւնը. (գ) մարդ ի բնէ մեղանչական է եւ 

Աստուծոյ վերածնիչ զօրութեան կարօտ, եւ Բանին քարոզութիւնն է 

ազդուագոյն միջոցն որով այդ զօրութիւնը կրնայ հաղորդուիլ ենթակային. 

(դ) Աստուածաշունչը հաւատքի եւ կեանքի միակ առաջնորդն ու կանոնն է. 

(ե) Քրիստոս է եկեղեցիին միակ Գլուխը, Փրկիչը, եւ Բարեխօսը, եւ մեղաց 

քաւութեան միջոցը. (զ)փրկութիւնը հաւատքով կը գործուի եւ ոչ թէ բարի 

գործերով, կամ ծոմապահութեամբ, կամ ողորմութեամբ, կամ 

ապաշխարագինով. (է) սուրբ կեանք մը ապացոյց է փրկութեան. (ը) 

ճշմարիտ քրիստոնեաներու ոեւէ խմբակցութիւնը Յիսուս Քրիստոսի 

եկեղեցին կը կազմէ. (թ) խորհուրդները երկուք են` Մկրտութիւն եւ 

Հաղորդութիւն»7: 

Ապտուլ Մէճիտ Ա-ի (1839-1861) 1839 թ. նոյեմբերի 3-ի հրովարտակը կը 

նկատուի շրջադարձային ժամանակ8: Ըստ հրովարտակի, 

խտրականութեան ենթարկուած ոչ մուսուլմանները  ճանչցուելու էին 

իրաւահաւասար օսմանեան քաղաքացիներ. «Ֆրանսիական 

յեղափոխութեան նուաճումները (մարդու իրաւունքներ, դաւանանքի 

ազատութիւն եւ այլն) անհետեւանք չէին անցնում Օսմանեան կայսրութեան 

                                                             

6 Վեր. Կ. Պ. Ատանալեան, Յուշարձան Հայ աւետարանականաց եւ..., էջ 4: 
7 Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին, Պէյրութ, Հայ Տիպ 

Քոմփիւկրաֆ-Թեքնոփրես 1986, էջ 28-29: 
8 Օսմանեան իշխանութիւնների կողմից բողոքականութեան տարածմանը 

նպաստելու տրամաբանութեան մէջ է տեղաւորւում նաեւ այն, որ Կ.Պոլսում հայ 

աւետարանական առաջին համայնքի փաստացի ձեւաւորումից /1846թ./ չորս տարի 

անց՝ 1850թ., սուլթան Աբտուլ Մեջիտ 1-ինի հրամանով այն ստացաւ պաշտօնական 

պետական ճանաչում՝ կոչուելով Բողոքական ազգ (Պրոտեստանտ միլլեթ/ Հայ 

կաթողիկէ եւ աւետարանական համայնքները Թուրքիայում. ժամանակակից 

միտումներ - Եր.։ «Նորավանք» ԳԿՀ, 2012, էջ 82: 
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կողքով,- կը գրէ Վ. Բաումը,- եւ քրիստոնեաների համար աստիճանաբար 

ազատագրուելու հնարաւորութիւններ էին ստեղծում»9:  

1840-1860-ական թուականները հայ ազգային ոգիին վերածնութեան 

տարիներ էին։ Արեւմտահայ մշակութային կեդրոններու մէջ 

մտաւորականութիւնը փորձած է ժամանակի նոր գաղափարներով 

ուղղութիւն տալ ազգի հոգեւոր զարգացումին։ Արեւմտահայ շրջանակներու 

մէջ հայկական կեանքի ազատականացումի միտումներ ստեղծուած են։  

Աշխարհայեացքի ու հասարակական մտքի կազմաւորումին 

նպաստած է մամուլը: «Կը պատկերացնեն ԺԹ. դարու սկիզբները մռայլ, 

Վերածնունդի երկունքով լի: Այդ վիճակը ունէր հայ դպրոցը, այդ վիճակը 

ունէին հայ ժողովուրդը-երկունքի մէջ էր ազգը համայն, մանաւանդ 

եկեղեցին…Հայ դպրոցը ոստում մը կատարեց 1840-1860-ին` մաքրուիլ-

սկսաւ, «Փոխակերպուեցաւ 1840-1866-ին»10,-կը նկատէ հայ 

աւետարանական գաղափարախօսը: 

   «Բողոքականութիւնը ծնած է երկու մեծ շարժառիթներէ, - կը գրեն հայ 

աւետարականները, - 1.- Փափաքը ետ երթալու Նոր Կտակարանի, այն է 

նախնական Քրիստոնեայ Եկեղեցւոյ պարզ հաւատքին ու ապրումին 

կանոնը: 2. –Առօրեայ գործերու մէջ բերել բարոյական ու հոգեւոր 

բարեփոխութիւն, Յիսուս Քրիստոսի վարդապետութեան հետեւելով»11: 

Արեւմտահայ մամուլը աննախադէպ զարգացում արձանագրեց 1840-

ական թուականներուն: «Որչափ դժուարին էր ի սկզբանէ 

բողոքականութեան մուտքն, նոյնչափ կը ճգնէին Ամերիկեան Միսիոնարք-

իրենց սովորական կերպովը հարթել դժուարութիւնները` ծածկելով 

ամենայն ինչ գիտութեան` արտաքնայարդար անկեղծութեան եւ 

ծառայամտութեան քողին ներքեւ:  Ի՞նչ աւելի կրնար իրենց սկզբունքները 

մուծանել տակաւին քնացող ազգի մը մէջ, եթէ ոչ յանկուցիչ` միանգամայն 

դիւրագին լրագիր մը»12,- կը նկատէ հայ լրագրութեան պատմաբանը: 

«Նոր բովանդակութիւն է ստանում ազգային շարժումը, հայ 

աշխարհայեացքը դասականութիւնից անցում է կատարում ազգային 

ռոմանտիզմին,- կ’ընդգծէ գրականութեան պատմաբանը: -Եւ, ի 

                                                             

9 Վիլհելմ Բաում, Թուրքիան եւ նրա քրիստոնեայ փոքրամասնութիւնները 

(Գերմաներէնէ թարգմանեցին Դորա Սաքայեան եւ Էվելինա Մակարեան), Ե., 

2010, ԵՊՀ հրատարակչութիւն, էջ 43): 
10 Վեր. Կ. Պ. Ատանալեան, Յուշարձան Հայ աւետարանականաց եւ 

աւետարանական եկեղեցիոյ, էջ 33: 
11 Նոյն տեղը, էջ 61: 
12 Գրիգորիս վ. Գալէմքեան, Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր 

ժամանակը,Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1893, էջ 39: 
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տարբերութիւն եւրոպական ռոմանտիզմի, որ ծնունդ առաւ որպէս 

հակազդեցութիւն 18-րդ դարու լուսաւորական ռացիոնալիզմի, հայկական 

ռոմանտիզմը ամբողջապէս տոգորւում է լուսաւորական 

փիլիսոփայութեամբ` ձեւ տալով մի ուրոյն լուսաւորական ռոմանտիզմի… 

Կենսական անհրաժեշտութիւն էր ազգապահպանութեան մէկ այլ 

սուբստանցի` եկեղեցու աշխարհականացումը: Արդէն անախրոնիզմ էին 

կղերական սխոլաստիկան ու դոգմատիկ պահպանողականութիւնը ոչ 

միայն ծիսական արարողութիւններում, այլեւ Աւետարանի 

մեկնութիւններում եւ կրօնի փիլիսոփայական իմացաբանութեան մէջ»13:  

Այդ տարիներուն կը զուգադիպի հայ Աւետարանականներու 

գործունէութեան շրջադարձային պահը, երբ «միսիոներական տան» մէջ14 կը 

սկսին պաշտօնապէս կիրակնօրեայ ժողովներ կազմակերպել: «Ծրագիրը 

աւելի ոյժ տուած էր գիտութեան եւ լեզուաց, թէպէտ լաւ բաժին մըն ալ 

սահմանուած էր կրօնական ուսմանց: ...Նոյն 1839 տարւոյ սկիզբը 50-ի 

հասած էր ճեմարանի աշակերտներուն թիւը. եւ միջոց մը գործերը 

բաւական կանոնաւոր քալեցին իբրեւ առաջին եռանդ, եւ Աղաւնի 

յորդորականներու ներքեւ, սակայն համառօտ եղաւ այդ միջոցը: Այդ 

տարիներու մէջ նոր հոսանք եւ նոր շարժում սկսած էր Հայոց մէջ, որոնք 

ինչպէս յայտնի է միշտ միտեալ գտնուած են նորութիւններէ հրապուրելու: 

Հիւսիսային Ամերիկա Միացեալ-Պետութեանց /Etats-Unis/ կամ ինչպէս 

սովորութիւն եղած է գործածել, Միացեալ Նահանգաց բնակչութիւնը, որուն 

տիրող կրօնքը` բողոքականութեան Աւետարանական կոչուած 

յարանուանութիւնն է, կրօնական թէ քաղաքական դիտումներէ մղուած, 

որոշեց արտաքին ազդեցութիւն մշակել, ուսում տարածելը իբր միջոց եւ 

դաւանութիւն տարածելը իբր նպատակ գործածելով: …Առաջին քայլերը 

քաջալերական եղան, եւ 1829-ին Ամերիկայի քարոզչական խումբը որոշեց 

Թուրքիոյ Հայոց մէջ բողոքականութիւնը քարոզել կանոնաւոր կերպով»15*,-

                                                             

13 Հայոց գրականութեան պատմութիւն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» 

հրատարակչութիւն, 2015, հ. 3, էջ 106-107: 
14 «Միսիոներական գործունէութեան խրախուսումը եւ կաթողիկէ ու 

աւետարանական համայնքների ձեւաւորումը լայն դուռ բացեցին կայսրութեան 

ներքին գործերին արտաքին միջամտութեան եւ այդ միջամտութեան 

օրինականացման համար»,-կը նշեն աւետարականները» / տե՛ս Ղանալանեան Տ., 

Հայ բողոքականներ, 21-րդ ԴԱՐ, 2010, թիւ 4, էջ 39/: 
15 Մաղաքիա արք. Օրմանեան. Ազգապատում. Հատոր Գ,Սեւան տպարան, Պէյրութ, 

1961, /2435/: Ի դէպ,«Աւետաբեր եւ Շտեմարան պիտանի գիտելեաց»-ի 

խմբագրութիւնը «Մասիսն ու Ամերիգայի միսիօնարները» յօդուածով կը 

պատասխանէ,  թէ՝ Մասիս լրագիրին խմբագրիչը տակաւին ջանք կ՛ընէ շաբթէ 
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կը գրէ Կ. Պոլսոյ  հայոց պատրիարք , աստուածաբան, հայագէտ, Մաղաքիա 

արք. Օրմանեան: 

Եւ իրօք, 19-րդ դարու 20-30-ական թթ. հասարակական կեանքում 

գործուն մասնակցութիւն կ’ունենան հայ բողոքականները16. անոնք կը 

գործեն Շուշի, Կ. Պոլիս, Զմիւռնիա, Կալկաթա: «Իրենց գործունէութեամբ … 

նրանք, սակայն, մեր այսօրուայ աշխարհաբարի տարածման 

սկզբնաւորման հարցում որոշ դեր են խաղացել: Յայտնի է, որ այն 

ժամանակ, երբ աշխարհաբարը պաշտօնապէս չէր ճանաչուած իբրեւ հայ 

ժողովրդի գրաւոր լեզու, նրանք իրենց կրօնական դաւանանքը՝ 

աւետարանական կամ բողոքական, ժողովրդի մէջ դիւրութեամբ 

տարածելու նպատակով հրատարակեցին բաւականաչափ աշխարհաբար 

գրքեր»17,-կը գրէ քննադատը:  

                                                                                                                                                  

շաբաթ իր ընթերցողները լուսաւորել Անգղիայի, Ամերիգայի և Գերմանիայի մէջ թէ 

հինուց ու թէ հիմակուան եղած կրօնական բազմաթիւ աղանդներուն վրայ: Աս բանը 

կրնայ հետաքրքրական ու շահաւոր ըլլալ իբրև կրօնական պատմութեան առարկայ 

մը, բայց նորէն կ՛ուզենք ըսել իրեն որ ամենաթեթև կապակցութիւն մը անգամ չունի 

մեր իրեն առաջարկած ու իրեն ալ պատասխանել խոստացած խնդիրին: 

Տաճկաստանի մէջ Պապական Հայ Եկեղեցի եւ Բրօթէսթանդ Հայ Եկեղեցի ըլլալուն 

նկատմամբ Մասիսին Խմբագրիչին ունեցած պատասխանատուութենէն աւելի 

Ամերիգացի Միսիօնարները պատասխանատուութիւն չունին ան աղանդներուն 

նկատմամբ: Կրօնական բաժանումները չէ թէ Բրօթէսթանդութեան կամ 

Հռոմէականութեան կամ Հայկականութեան պտուղներն էին՝ այլ կրօնական 

ազատութեան: Անգամ մը որ կրօնական ազատութիւն ըլլայ, բուն մարդկային 

բնութենէն է որ բաժանումներ կը գոյանայ /1857, թիւ 74/: 
16 «Վասն որոյ Փրօթեսթան նախնական բառին բուն թարգմանութիւնը չէ՝ 

գործածուած մեր «Բողոքական» բառին յորջորջումը,-կը նշէ «Յուշարձան Հայ 

Աւետարանականաց եւ Աւետարանական եկեղեցւոյ»-ին հեղինակը: -Այս 

պատճառաւ մենք պիտի գործածենք հոս ճիշտ բառը, փոխանակ «Բողոքական» -ի, 

ինչ որ թուրքերէնի մէջ պահուած է եւ այդ անունով ֆերմաններ տրուած են: 

Եւրոպական ծանօթ ձեւը մեր բնական նոր շարժումին իսկական նշանակութիւնը եւ 

հաստատումն է մեր Բողոքականութեան բուն  նպատակին, իմաստին եւ ոգիին: 

Վերոգրեալ երկու սկզբունքներ-propositions-կը յայտնեն «բացորոշութեան» 

գաղափարը-idea of openness, կամ վկայուած բանին հրատարակումը. Publicity of 

that of witness, կամ հռչակումը-declaration, որուն մէջ բացասական իմաստ մը չկայ, 

այսինքն բանի մը դէմ բողոքել: Վասն որոյ- «Փրօթեսթանթ», protestation բառին 

արմատէն կուգայ, ինչպէս վերը բացատրեցինք-բացէն վկայել,խոստովանիլ, 
հռչակել, հանդիսաւորապէս յայտարարել, հաւաստել, լրջօրէն պաշտպանել, 
երդնուլ, ուխտել Աստուծոյ առաջեւ: Ըլլալ զուտ Աւետարանական եւ 

Աւետարանիչներ»: 
17 Դաւթեան Հ., Հայ գիրքը 1801-1851 թուականներին, Ե., 1967, էջ YIII: 

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%AB%D5%BD


ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

148 

 

«Գրական զարթօնք էր ապրում Զմիւռնիան: Սկսած 1838 թուականից, 

կրօնական բովանդակութեամբ բաւականին շատ արձակ ու չափածոյ 

պատմութիւններ են տպագրում Զմիւռնիայի բողոքականները՝ 

նախատեսուած գլխաւորապէս մանուկների համար. «Զբօսարան մանկանց 

հոգեւոր տաղերու եւ խրատներու», «Խաշնարածին աղջկան՝ Եղիսաբեթին 

երջանիկ մահը», «Երկու գառնուկներուն պատմութիւնը», «Յովսէփին 

պատմութիւնը տղայոց եւ պատանիներուն համար շինուած», 

«Քրիստիանոսին ու  Քրիստինէին ճամբորդութիւնը աս աշխարհէն 

հանդերձեալ աշխարհը երազի ձեւով», «Հոգեւոր երգեր» եւ այլն:  Այս իբր թէ 

գեղարուեստական գրուածքները ըստ էութեան բողոքական կրօնաւորների 

կողմից գրուած կամ թարգմանուած քարոզներ էին, որոնց նպատակն էր 

Քրիստոսի ուսմունքի տարածումն իրենց՝ բողոքականների ձեւով»18: 

19-րդ դարու 30-40-ական թուականներու ընթացքին Օսմանեան 

կայսրութեան նկատմամբ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 

քաղաքականութիւնը եւ ամերիկեան միսիոնարական կազմակեր-

պութիւններու գործունէութիւնը  որոշակի դերակատարութիւն ունեցած են 

արեւմտահայութեան ճակատագրի մէջ: «Արեւմտեան Հայաստանում 

ամերիկեան միսիոներների գործունէութեան վերաբերեալ հայ 

հասարակական միտքը հիմնականում առաջ է քաշում երկու իրարամերժ 

տեսակէտ,- կը նշէ պատմաբանը:-Առաջին տեսակէտի համաձայն, որը 

հիմնականում արծարծուել է ժամանակի նշանաւոր թերթերում`«Մշակ», 

«Հովիտ», «Ժամանակ», «Արեւելք», «Արարատ» եւ այլն, միսիոներներն 

Օսմանեան կայսրութիւն էին գործուղուել ԱՄՆ-ի քաղաքական շահերն 

իրականացնելու համար: Հետեւաբար ցանկացած մարդասիրական քայլ, որ 

արւում էր նրանց կողմից, համարւում էր շահադիտական ձեռնարկում: 

Միւս տեսակէտն, ընդհակառակը, փորձում է բացառել միսիոներական 

գործունէութեան շահադիտական կողմը՝ նրանց ներկայացնելով որպէս 

բարերարներ: Այդ տեսակէտը հիմնականում առաջ է քաշւում սփիւռքահայ 

պատմաբանների աշխատութիւններում»19: 

ԱՄՆ-ի «մշակութային իմպերիալիզմի» տեսութեան իրականացումի 

մէջ մեծ դերակատարութիւն ունեցան ոչ պետական դերակատարները՝ 

միսիոնարները. «ԱՄՆ-պահանջում էր, որ իր ազդեցութեան ներքոյ գտնուող 

երկրները ձեւափոխեն իրենց հասարակութիւններն ամերիկեան 

արժէքների հիմքի վրայ: Այդ «բարեփոխումները» նպատակաուղղուած էին 

                                                             

18 Նոյն տեղը, էջXLYIII: 
19 Գէորգեան Ս. Բ.Ամերիկեան միսիոներների գործունէութիւնն Արեւմտեան 

Հայաստանում 1895-1914 թուականներին, Ե., 2015,  /Սեղմագիր/: 
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տնտեսութիւնների կայունացմանը, ազնիւ, գործունեայ եւ ներկայա-

ցուցչական կառավարութիւններ պատրաստելուն, առողջապահութեան եւ 

բժշկութեան նոր մեթոդներ կիրառելուն, հետապնդում էին 

համապատասխան մշակութային փոփոխութիւններ հասարա-

կութիւններում»20,- կը գրէ Ա. Կիրակոսեանը: 

 Միսիոնարներու յայտնութիւնը նոր «հարթութիւն» ստեղծեց 

Օսմանեան կայսրութեան մէջ: Մէկ կողմէն, միսիոնարները արտաքին 

աշխարհին տեղեկատուութիւն կը տրամադրէին քրիստոնեաներու վիճակի 

մասին, միւս կողմէն, անոնք մշտապէս պահանջներ կը դնէին կայսրութեան 

պետական մարմիններուն՝ քրիստոնեաներուն լայն ազատութիւններ 

տրամադրելու մասին: Անոնց գործունէութիւնը կ’առաջացնէր արեւելեան 

եկեղեցիներու առաջնորդներու, մահմետականներու, օսմանեան 

կառավարութեան եւ նոյնիսկ դիւանագիտական ներկայացուցիչներու 

դժգոհութիւնը21: 

«Թէեւ միսիոներութեան նպատակն ի սկզբանէ եղել է քրիստոնէութեան 

տարածումն այլակրօնների շրջանում, սակայն գալով Օսմանեան 

Կայսրութիւն՝ քարոզիչներն իրենց գործունէութիւնը տարածում են նաեւ 

կայսրութեան քրիստոնեայ ժողովուրդների վրայ՝ նպատակ ունենալով 

նրանց դաւանափոխել բողոքականութեան։ Պատճառը գլխաւորապէս 

մուսուլմանների եւ հրեաների անընկալունակութիւնն էր աւետարանական 

քարոզչութեան նկատմամբ, եւ նրանք Օսմանեան կայսրութիւնում 

բախուեցին վերջիններիս բացասական վերաբերմունքին»22,- կը նշեն հայ 

բողոքականները։ «Անյաջողութեան մատնուելով այլակրօններին 

քրիստոնէացնելու մէջ՝ միսիոներները իրենց գործունէութեան թիրախ են 

դարձնում Օսմանեան կայսրութեան քրիստոնեայ ժողովուրդներին։ 

Միսիոներ Փ.Ֆիսկը հիմնաւորում է իրենց գործունէութեան վերանայումը. 

Օսմանեան կայսրութիւնում առկայ քրիստոնեաների տարբեր խմբերի 

շրջանում ինչ-որ բան կարելի է անել»23։ 

                                                             

20 Կիրակոսեան Ա. ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութիւնը եւ արեւմտահայութիւնը 

//19-րդ դար-1914 թ./, ԵՊՀ հրատ․ 2014, էջ 54-55 /Տես` Fry, Joseph A., Y.i. ..E., p. 63-

64//: 
21 Salt, Jeremy, Imperialism, Evangelism and the Ottoman Armenians, 1878-1896, 

Portland, Oregon:Frank Cass, 1993, p. 30. 
22 Սիմաւորեան Ա., Հովեան, Հայ կաթողիկէ եւ Աւետարանական համայնքները 

Թուրքիայում. Ժամանակակից միտումներ, Ե., 2012, էջ 77-78 
23 Kutvirt Th., “The Establishment of an American Protestant Mission to the 

Armenians (1810-1830)”– The Armenian Review, Boston, 1972, Vol. 25, No 3 (99), p. 

44. 
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Օսմանեան կայսրութիւն ժամանած առաջին միսիոներները 

տպաւորուած էին այն փաստով, որ կայսրութեան բոլոր ժողովուրդներից 

հայերն ամէնից բացն էին բողոքական միսիոներներու գործունէութեան 

հանդէպ: Ընդհանուր գաղափարն այն էր, որ գլխաւոր նպատակը պէտք է 

դառնար աշխարհի բարոյական վերակառուցումը, դպրոցի եւ եկեղեցւոյ 

հիմնադրումը, իւրաքանչիւր ընտանիքի համար Աստուածաշունչ կարդալու 

եւ աղօթելու հնարաւորութեան ստեղծումը, նոր աշխարհի 

բողոքականութեան արտահանումն ու տարածումը: 

Միսիոներները քննադատող գրախօսական յօդուածի մէջ Միք. 

Նալպանտեան կը նշէ. «Մենք յոյս ունենք, որ մեր համազգի հռովմէական 

կամ բողոքական եղբայրքը չգայթակղին մեր խօսքերից: Մենք ոչ ոքի ներքին 

կրօնը կամ խիղճը դատելու, չասենք յանդգնութիւնը, այլ գէթ աշխարհաբար 

խօսելով, յիմարութիւնը վիզ առնող չենք. եւ մեր պատերազմը այս կամ այն 

հաւատալիքի ընդդէմ չէ, այլ բռնութեա'ն ընդդէմ, որ մենք տեսնում ենք այն 

եկեղեցիներում, որք կամենում են մեզ ազատութիւն պարգեւել: Ո~հ, մի 

ազատութիւն, որ բնաւ տարբերութիւն չունի բռնութիւնից: Ինչ վերաբերում է 

բուն ներքին կրօնին, թո'ղ իւրաքանչիւր մարդ իւր խղճմտանքից հարցանէ 

եւ պատասխան տայ Աստծոյ: Մենք ո'չ ինկվիզիտոր ենք, ո'չ միսիոնար»24:  

Համոզուելով, որ մահմետականները եւ հրեաները աւետարանական 

դարձնել անկարելի է, 1831 թ. «Ամերիկեան խորհուրդը» որոշում կայացուց 

իր ամբողջ  գործունէութիւնը ուղղել Արեւելքի «այլասերած» եկեղեցիներու 

«հոգեւոր լուսաւորութեանը»: Կոստանդնուպոլսի կայանը նպատակ ունէր 

կրօնափոխութեան աշխատանք տանիլ հայերու, Զմիւռնիոյ եւ Աթէնքի 

կայանները` յոյներու, Պէյրութի կայանը` արաբ քրիստոնեաներու մէջ: 

Առաջին տարիներու ընթացքին միսիոնարները կը ծանրանային յատկապէս 

լեզու սորվեցնելու, Աստուածաշունչ թարգմանելու, կրօնական 

գրականութիւն տպագրելու վրայ: Հիմնական յաջողութիւն 

արձանագրուեցաւ հայերու հետ: Միսիոնարներու թարգմանչական, 

հրատարակչական եւ «աւետարանականացման» գործունէութեանն 

աւելցաւ նաեւ ընդհանուր կրթութեան ասպարէզը: Միսիոնարական 

դպրոցները կ’ընդգրկէին ամէն տեսակ կրթական հաստատութիւններ՝ 

մանկապարտէզէն մինչեւ աստուածաբանական ճեմարան: Ամերիկեան 

միսիոնարները հիմնեցին նաեւ բժշկական հաստատութիւններ՝ 

հիւանդանոցներ ու որբանոցներ: 

   Միսիոնարները շատ քիչ հնարաւորութիւն ունէին բարեփոխելու 

Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնեայ եկեղեցիները: Անոնք շուտով հասկցան, 

                                                             

24 Նալբանդեան Մ., Երկերի լիակատար ժողուածու, հատոր 4, էջ 137: 
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որ հնարաւորութիւն ունին միայն «բուն քրիստոնեայ հողին» վրայ 

պատուաստելու «եռանդուն ամերիկեան բողոքականութիւնը»: Իրենց 

գործունէութիւնը միսիոնարները սկսան՝ քննադատելով սովորութիւններն 

ու ծիսակատարութիւնները, որոնք պաշտամունքային կը նկատէին: 

Քննադատութեան առաջին կարգին էին «տգէտ հոգեւորականութիւնը», 

անոնց «զգեստաւորութիւնը», վանքերը, հոգեւորականութեան 

«ամուրիութիւնը», «եպիսկոպոսական կառուցուածքը»25/տե՛ս ստորեւ/: 

Այնուհետեւ ցցուն կերպով կը շեշտէին տարբերութիւնները, որ կային 

աւետարանական եւ միւս եկեղեցիներու միջեւ, անշուշտ, յօգուտ 

աւետարանականի։ 

Իսկ նման տարբերութիւններ շատ կան ուղղափառութեան ու 

բողոքականութեան /աւետարական/ հաւատքներու միջեւ՝ 

դաւանաբանութիւն, ծէսեր, եկեղեցական պաշտամունք26։ 

«Բողոքականութիւնը երեք մեծ սկզբունքներու վրայ հիմնուած է՝ 1.-

Անոր բացասական սկզբունքը. ներկայ եկեղեցական ուսուցումը եւ 

ընդհանուր հաւատալիքի ո՛եւէ մասը որ պատմութեան մէջ դէպի ետ 

երթալով Քրիստոսի եւ առաքեալներու ուսուցածէն դուրս կը մնայ 

Քրիստոնէութեան էական մաս չէ»,-կը գրեն հայ աւետարականները: 2. – 

Անոր դրական սկզբունքը,-կը շարունակեն հայ աւետարանականներու 

                                                             

25 «Պարապ փախչելու ճամբայ մըն է Մասիսին Խմբագրիչին ըսելը, թէ այնչափ 

աղանդ կայ Բրօթէսթանդներուն մէջ, որ չկրնար ըսել, թէ Ամերիգացի 

Միսիօնարներուն քարոզած վարդապետութիւնը ինչ է: Անոնք հրատարակեցին 

բազմաթիւ գիրքեր կրօնական նիւթոց վրայ Հայերէն ու Հայ-Տաճկերէն լեզուով, 

որոնց մէջ յայտնի ցուցուած են քարոզուած ճշմարտութիւնները: Նաեւ 

Կոստանդնուպօլսոյ զանազան թաղերը ամէն Կիրակի օր հրապարակաւ կը 

քարոզուին ան վարդապետութիւնները: Գաղտուկ բան մը եղած չէ. ուստի 

Միսիօնարներուն ինչ քարոզելը գիտնալու համար, հարկ չէր ըլլար իրեն երթալ 

աշխարհք տակն ու վրայ ընելու աղանդները համրել, ու անանկ մարդոց 

գաղափարներուն մանրամասն հաշիւ տալ, որոնց հետ ամենեւին բան մը չկայ: 

Իրեն ընելու գործը շատ մօտ իր քովիկն է. թող կարդայ ան գիրքերը, թող 

կենդանի բարբառով քարոզած վարդապետութիւննին մտիկ ընէ ու անկէ ետեւ 

ըսէ որ ճշմարտութի՞ւնը կը քարոզեն թէ չէ» /«Աւետաբեր եւ Շտեմարան 

պիտանի գիտելեաց», 1857, թիւ 74/: 
26 Հայ Եկեղեցու ծէսը Ընդհանուր Եկեղեցու ծէսերի մէջ ինքնայատուկ չէ։ Հայ 

Եկեղեցու ծէսը կազմաւորուեց դեռևս գրերի գիւտից եւԱստուածաշնչի 

թարգմանութիւնից առաջ: Բայց դ․ դարից սկսած Հայ Եկեղեցին թէ՛ իր 

վարդապետական ըմբռնումով, թէ՛ իր իւրայատուկ ծէսով ազգային ուրոյն 

դրոշմ ստացաւ եւ ազգայնացաւ։ /Հմմ. Ոսկեփորիկ կամ կրօնական 

գիտելիքների հանրագիտական /մասն Ա/, հեղինակ՝ Սերժ Մայիլեան/: 
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գաղափարախօսները,- ներկայ եկեղեցական  ուսուցումը եւ ընդհանուր 

հաւատալիքի ո՛եւէ մասը որ Ս. Գրքի մէջ ուսուցուած է՝ Քրիստոնէական 

Կրօնի հեղինակաւոր կանոնն է ու եկեղեցիին գործը՝ իբր ԷԱԿԱՆ ՏԱՐՐ ԿԸ 

ՄՆԱՅ Քրիստոնէական սիսթէմի մէջ»27: 

Կարեւոր տարբերութիւններէն է, որ բողոքականները ու կաթոլիկները 

կը կարծեն, թէ Սուրբ Հոգին կը բխի ե՛ւ Հօրմէն, ե՛ւ Որդիէն։ Այս կը հակասէ 

Հայաստանեաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ հաւատքին, ըստ որուն 

Սուրբ Հոգին կը բխի միայն Հօրմէն /Յովհ. ԺԵ 26/28։ Ըլլալով բողոքական, 

Հերման Դիորիսը Մակարի թուղթերու նկատմամբ կը կիրարկէ բողոքական 

չափանիշներ, եւ յատկապէս՝ Շնորհի եւ Բնութեան տարանջատում29։ 

Արեւմտեան միջին քրիստոնեան (յատկապէս բողոքական) կը դատէ այլ 

կերպ. ան կը հաւատայ Աստուծոյ ընդհանրապէս, իսկ Անոր Երրորդութեան 

պնդումը որպէս Հօր, Որդւոյ եւ Հոգւոյ՝ կը նկատէ անօգտակար 

իմաստակութիւն եւ անցեալի վերապրուկ։ Աստուծոյ նման ըմբռնումը, 

որպէս երկնային Հօր կամ «ընդհանրապէս Աստուծոյ»՝ կը կոչուի Դէիզմ30, եւ 

                                                             

27 Ատանալեան Կ.Պ., Յուշարձան Հայ Աւետարանականաց եւ Աւետարանական 

եկեղեցւոյ, էջ60: 
28 Տակաւին ի վիճակի չըլլալով բուն խնդրոյ առարկան քննարկել 

տրամախօսութեան առաջին փուին՝ Կոմիտէն յայտարարեց. «Առժամանակ 

մտադիր չլինելով լուծել Արեւելքի ու Արեւմուտքի միջեւ Որդու եւ Հոգու՝ 

միմեանց նկատմամբ ունեցած առնչութեան խնդրի կապակցութեամբ 

առաջացած տարաձայնութիւնները, մենք արդէն հիմա կարող ենք ասել, որ 

Հօրից՝/Յովհ. ԺԵ 26/իբրեւ Երրորդութեան միակ աղբիւրից բխող Հոգին դարձաւ 

մեր որդեգրութեան Հոգին (Հռոմ. Ը 15), քանզի Նա նաեւ Որդու Հոգին է (Գաղ. Դ 

6), որը հաղորդակցւում է մեզ հետ (նախ եւ առաջ Հաղորդութեամբ) այն Որդու 

միջոցով, Որի վրայ Նա հանգչում է ժամանակի եւ յաւիտենականութեան մէջ 

(Յովհ. Ա 32)»/ Քրիստոնէական միութեան աջակցութեան Քարտուղարութեան 

լրատուական ծառայութիւն /Servise d՛Information, թիւ 49, էջ 116,1,6): 
29 Տե՛ս՝Սուրբ Մակար, Խրատներ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2007, էջ 

161,/վերջին տարիներուն սուրբ Մակարի ստեղծագործութեամբ զբաղած է 

բողոքական գիտնական Հերման Դիորիսը։ Իր հետազօտութեան մէջ ան կը 

պնդէ, որ այդ երկերը Սիմէոն Միջագետքցի միտումնաւոր վերագրած է 

Մակարին։ 
30 Դէիզմ /լատ.՝ deus՝աստուած/, փիլիսոփայական ուղղութիւն, որ կ’ընդունի 

 Աստուծոյ գոյութիւնը, աշխարհի ստեղծումը, բայց չ’ընդունիր կրօնական 

դոգմաները եւ միսթիկական երեւոյթները։ Դէիզմի նպատակն է գիտութեան ու 

Աստուծոյ գոյութեան գաղափարներու միաւորումը, այլ ոչ թէ հակադրումը։ Դէիզմի 

նշանաւոր հետեւորդներէն են՝ Վոլթերը, Ժան Ժաք Ռուսոն, Միքայէլ Նալբանդեանը 

եւ այլք։ «Մ. Նալբանդեանը նոյնպես, հիմնաւորելով Արարչի եւ բնութեան 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%B8%D5%AC%D5%BF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B6_%D4%BA%D5%A1%D5%AF_%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8


ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

153 

 

ծնած է Արեւմուտքի մէջ, 13-րդ դարուն՝ բանական մտքի ու հումանիզմի 

զարգացումով։ Այս երկու մօտեցումներու տարբերութիւնը կարելի  է 

բնութագրել որպէս տարբերութիւն Աստուծոյ բանական, վերացական-

փիլիսոփայական ըմբռնումին եւ ճշմարիտ-քրիստոնէական, 

այսինքն՝աստուածաշնչային, փորձուած, կարելի է նոյնիսկ ըսել՝ 

խորհրդապաշտութեան ընկալումին միջեւ /«միստթիկականը» հասկնալով 

ոչ որպէս «իռացիոնալ» անտրամաբանական, այլ այն իմաստով, որ որեւէ 

անձնական հանդիպում չափով մը միսթիկական բնոյթ ունի/։  

Կան նաեւ այլ էական տարբերութիւններ։ Բողոքականները չեն 

ընդունիր եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդները։ Օրինակ, ամուսնութիւնը, ըստ 

բողոքականներու, ոչ թէ եկեղեցւոյ խորհուրդ է, այլ երկու կողմերու միջեւ 

ստեղծուած, կնքուած համաձայնութիւն։ Բայց հայ աւետարանականները 

կ’ընդունին մկրտութեան եւ հաղորդութեան խորհուրդները։ 

Բողոքականները չեն ընդունիր եկեղեցւոյ օրէնքները կամ եկեղեցական 

սուրբ ժողովներն ու անոնց որոշումները, եկեղեցւոյ հայրերու 

վարդապետութիւնները ու եկեղեցական կանոնները։ Բողոքականները կը 

հաւատան միայն Սուրբ գիրքին: «Անոր գլխաւոր հանգամանքները կամ 

հիմնական վարդապետութիւններն են /Ghief Features and Fundamental 

Doctrines/. Ս. Գրոց գերակայութիւնը՝ Հաւատքով արդարացած /փրկութիւն 

ըստ Ս. Գրոց/ անհատական պատասխանատուութիւն, Ազատութիւն խղճի 

եւ պաշտաման, ու քահանայութիւն մը՝ բոլոր հաւատացեալները միասին 

առնելով /New Gatholic Dictionary/»31,-կը նշէ հայ աւետարանականը: 

Բողոքականները կ’ընդունին Եկեղեցին իբրեւ մէկ մարմին, որու գլուխը 

եւս մէկ է՝ Յիսուս Քրիստոս։ Ուստի չեն ընդունիր որեւէ եկեղեցական 

իշխանութիւն։ «Գահը նստեցնել իբր գերագոյն հեղինակութիւն 

հաւատացեալի հոգիին մէջ Աստուծոյ հոգիին վկայութեան ներքին լոյսը, ոչ 

թէ եկեղեցական սինօդի կամ եկեղեցապետի մը հեղինակութիւնը 

...Փրօթեսթանթը (բողոքականը) երկու պարտականութիւն ունի, ուրեմն, 

մին՝ բացասական, ու միւսը դրական: Ա.-Բացասական կողմը-Անձ մը՝ որ 

սխալի դէմ կը վկայէ:  Բ.-Դրական կողմը-Անձ՝ որ ճշմարտութեան կը վկայէ: 
Բողոքականութիւնն է՝ պաշտպանութիւն մեծ սկզբունքներու, հաւատալ մը՝ 

                                                                                                                                                  

միասնութեան գաղափարը, ի տարբերութիւն իր որոշ ռուս նիւթապաշտ եւ աթեիստ 

ժամանակակիցների, դեիզմի դիրքերից էր բացատրում տիեզերակարգը» /Ա. 

Ալեքսանեան,  տե՛ս՝ Հայոց գրականութեան պատմութիւն, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» 

հրատ. 2015, h. 3, 264-265/: 
31 Ատանալեան Կ.Պ., Յուշարձան Հայ Աւետարանականաց եւ Աւետարանական 

եկեղեցւոյ, էջ60: 
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կրօնի հիմնական կէտերուն, եւ ապրում մը՝ առաւելապէս քրիստոսատիպ 

կեանք մը» 32: /ստորեւ/: 

 Բողոքականները շեշտը դրած են միայն հաւատի վրայ՝ հիմնուելով  

հետեւեալ խօսքի վրայ. «Հաւատա՛ Տէր Յիսուս Քրիստոսին, ու պիտի 

փրկուիք դուն ու քու տունդ» /Գործք ԺԶ 31/։ Ըստ անոնց՝ հաւատացեալը 

երբեք կորստեան պիտի չմատնուի, նոյնիսկ եթէ ուրացման մեղքը գործէ։ 

Հաւատքի վրայ կեդրոնանալով՝ անոնք կ’անտեսեն գործերը, եւ Շնորհքի 

գործունէութեան մեծ կարեւորութիւն տալով՝ կ’ուրանան պայքարի 

անհրաժեշտութիւնը։ Բողոքականները կ’ըսեն, որ հաւատքը պիտի գործէ 

սիրոյ միջոցով/Գաղ. Ե 6/: 

 Բողոքականները կը մերժեն նաև Պատարագը եւ որեւէ ծիսական 

աղօթք։ 

Անոնք չեն հաւատար մկրտութեան զօրութեանը, եւ վերստին ծննդեան 

հետ անոր առնչութեանը, արդարացմանը եւ մեղքերու թողութեանը։ 

Մկրտութիւնը բողոքականութեան մէջ կը վերածուի պարզապէս անունի մը, 

առանց որեւէ ներգործութեան, եւ մկրտութիւնը կը դառնայ պարզապէս 

նշան մը կամ ծէս մը, թէեւ ծէսերու նոյնպէս չեն հաւատար։ 

Աւետարանականները կ՛ընդունին մեղքերու խոստովանութիւնը, որպէս 

հաւատացեալներու քահանայութեան առաքելութիւն: Եւ քահանայի կողմէ 

խոստովանողի գլխուն կարդացուող արձակման աղօթքը, ոչ ալ 

ընդհանրապէս արձակելու ու կապելու իշխանութիւնը: 

Աւետարանականները չեն հաւատար նաեւ Հաղորդութեան խորհուրդին 

/չունին Ս. Պատարագ՝ աստուածային զոհագործութիւն, հացի եւ գինիի՝ 

սուրբ Մարմինի ու Արիւնի փոխարկում/, ուստի եւ եկեղեցիները չունին Ս. 

Սեղան։ Աւետարանականները մեծ հետաքրքրութիւն ունին Սուրբ Գիրքին 

հանդէպ, սակայն «աստուածաշնչեան ճշմարտութեան» հարցով եւս 

անհամաձայնութիւն կայ։ 

 Աւետարանականները չեն ընդունիր Սուրբ Գիրքի՝ Տոբիթի, 

Հուդիթի, Սիրաքի, Բարուքի, Սողոմոնի Իմաստութեան, Մակաբեացիներու 

գիրքերը եւ այլն։ Անոնք այս գիրքերը կը նկատեն պարականոն եւ Սուրբ 

Գիրքէն դուրս կը ձգեն /կաթողիկէները այս գիրքերը կ’ընդունին Սուրբ 

Գիրքի իրենց տարբերակին մէջ/: 

 Աւետարանականները մեծ կարեւորութիւն չեն տար Հին 

Կտակարանի ուսմունքին, կարծես Տէր Քրիստոսը վերացուցեր է Օրէնքը 

կամ Մարգարէները /Հին կտակարանեան կարգ մը կարեւոր վկայութիւններ 

անոնք կը նկատեն միայն խորհրդանիշներ ու չեն ընդունիր իբրեւ 

                                                             

32 Նոյն տեղը, էջ 61: 
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վկայութիւն՝ յայտարարելով, թէ ատոնք կը վերաբերին միայն հին 

ժամանակներուն։ «Սակայն ժամանակները փոխուած են այժմ,-կը նշեն 

աւետարանականները:-Ազգային ոգին ամէն մարզի մէջ արթննալով, Հայ 

Բողոքականութիւնն ալ աւելի ազգային գոյն առած է: Լուսաւորեալ 

Բողոքականք այլեւս չեն հանդուրժեր ազգային զանգուածին 

յարաբերութենէ բոլորովին անջատուելու գաղափարին: Շատ մը 

Բողոքական եկեղեցիներու պաշտամանց մէջ ազգային եկեղեցւոյ 

շարականները, մեղեդիները ու աղօթքները լսել ճշմարիտ հաճոյք մըն է: 

Նոյնպէս երկու եկեղեցիներուն երբեմն պարագաներու ատեն միացեալ 

հոգեւոր պաշտամունքներ կատարելը ուրիշ ուրախալի յառաջդիմութիւն 

մըն է»33:  

 Աւետարանականները չեն ընդունիր Եկեղեցւոյ պահքերը եւ 

ուտելիքի կամ ըմպելիքի որեւէ սահմանափակում։ 

 Աւետարանականները չունին կուսակրօնութեան կարգը, անոնց 

բոլոր ծառայողները ամուսնացած են։ 

 Անոնք երբեք չեն աղօթեր ննջեցեալի համար եւ թողութիւն կամ 

յաւիտենական կեանք չեն հայցեր։ 

 Աւետարանականները չեն ընդունիր հրեշտակներու 

բարեխօսութիւնը: Անոնք կը համարեն, որ ընդհանրապէս բարեխօսութիւն 

չկայ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ։ 

 Աւետարանականները սուրբերուն փառաբանող երգեր չեն երգեր, 

անոնց յիշատակը չեն նշեր կամ չեն պատուեր անոնց նշխարները։ 

 Սրբապատկերներու դէմ պայքարը պատմութեան ընթացքին 

կարեւոր դեր խաղցած է բողոքականներու եւ  կաթողիկէներու 

յարաբերութիւններուն մէջ։ Անոնք չեն ընդունիր եկեղեցւոյ մէջ 

սրբապատկեր դնելը, անոնց առջեւ մոմ վառելը, կամ սուրբի անունին 

դիմելը։ 

 Ինչպէս նաեւ չեն կառուցեր հրեշտակի, մարտիրոսի կամ որեւէ այլ 

սուրբի անունով եկեղեցի։ 

 Սակայն Աւետարանականները ունին եկեղեցիներ՝ պարզապէս 

առանց Ս. Սեղանի, իկոնոստասի, աշտարակի, գմբէթի կամ 

սրբապատկերներու։  Եկեղեցին կ’ունենայ միայն քարոզելու համար 

նախատեսուած ամպիոն ու նստարաններ, ինչպէս այն քրիստոնէական 

համայնքներուն մէջ, որոնց գործը միայն քարոզութիւնն է, հետեւաբար 

եկեղեցիները չեն նայիր դէպի արեւելք, ինչպէս աւանդական եկեղեցիները։ 

                                                             

33 Ատանալեան Կ.Պ., Յուշարձան Հայ Աւետարանականաց եւ Աւետարանական 

եկեղեցւոյ, էջ144: 
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Աղօթողները նոյնպէս չեն նայիր միայն դէպի արեւելք, այլ ցանկացած 

ուղղութեամբ: 

 Աւետարանականները չեն ընդունիր ժամերգութիւնները, անոնց 

ժամերն ու բովանդակութիւնը։ Եկեղեցիներու մէջ խունկ չի գործածուիր, 

բուրվառ չկայ, չեն գործածուիր նաեւ մոմեր։ 

 Անոնք նաեւ չեն ընդունիր, թէ անհրաժեշտ է կարգ մը աղօթքներ գոց 

իմանալ, այլ կ’ընդունին, որ մարդ կրնայ  աղօթել ե՛րբ կամենայ  ու ի՛նչպէս 

որ կամենայ ։ 

 Աւետարանականները կը հաւատան, թէ Տէր Քրիստոսը 

ժամանակներու վախճանին դարձեալ գալով՝ հազար տարի պիտի 

թագաւորէ երկրի վրայ՝ կապելով սատանան։ Այդ շրջանին խաղաղութիւն 

պիտի ըլլայ, եւ գառն ու գայլը միասին պիտի բնակին /բողոքականներու 

միջեւ կան տարաձայնութիւններ՝ կապուած հազարամեայ թագաւորութեան 

վարդապետութեան մանրամասներուն/։ 

 Աւետարանականները չեն ընդունիր Տիրամօր մշտակուսութիւնը, 

այլ կը հաւատան, որ ան ամուսնացած է հիւսն Յովսէփին հետ եւ անկէ ծնած 

է երեխաներ, որոնց Աւետարանը «Յիսուսի եղբայրներ» կը կոչէ /Մատթ. ԺԲ 

47/։ Անոնք նոյնիսկ չեն պատուեր անոր, կը մերժեն կոչել «շնորհընկալ» 

/Ղուկ. Ա 28՝ըստ յունարէն տարածուած բնագրերու) ու յաճախ կը կոչեն 

«Յիսուսի մայր»։ Անոնք չեն ընդունիր, որ անոր մարմինը վերափոխուեր է 

երկինք, ինչպէս որ կը հաւատան բոլոր ուղղափառներն ու կաթողիկէները։ 

Չեն նշեր Աստուածամօր նուիրուած որեւէ տօն ու  ոմանք նույնիսկ զայն կը 

կոչեն «մեր քոյրը»: 

 Աւետարանականները ուսմունքներու առնչուած կ’ընդունին 

կրօնական ազատութիւնն ու բազմազանութիւնը34, կարծես մոռանալով, որ 

ամէնքը պէտք է ունենան մէ՛կ հաւատ՝ ըստ Եփես. Դ 5-ի։ 

 Սուրբ Հոգւոյ առնչութեամբ որոշ բողոքական խմբաւորումներ 

կ’ընդունին, թէ լեզուներով խօսելու շնորհը դեռ գոյութիւն ունի, զոր կը 

նկատեն Սուրբ Հոգիով լեցուած ըլլալու կամ լեցուելու նշան։  

                                                             

34 «Հարկ է կրկին ընդգծել, որ երբ Տերտուլիանոսը /165-225/ խօսում է առաքելական 

ժառանգորդութեան մասին, նկատի ունի դաւանանքի ժառանգորդութիւնը։ Նոյնիսկ 

երկար եւ մանրամասն տոհմաբանութիւնը չի օգնի հերետիկոս-գնոստիկներին. 

Հարկ է միայն լսել, թէ ի՜նչ են նրանք քարոզում։ / Հետաքրքիր է, որ այդպիսի 

մօտեցումը թոյլ չի տալիս քննել դաւանանքի բազմազանութիւնը, ինչը որպէս 

դրական երեւոյթ այնքան տարածուած է ժամանակակից բողոքականութեան մէջ, եւ 

համախոհութիւնը վեր է դասում ձեւական «առաքելական» ծագումից/» /Իոհան 

Աւագերեց Մեյենդորֆ, «Ներածութիւն հայրախօսական աստուածաբանութեան», 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2013, էջ 85/։ 
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 Աւետարանականները որեւէ մէկու չեն կոչեր հայր, քահանայ կամ 

եպիսկոպոս, որովհետեւ սխալ կը հասկնան Տէր Քրիստոսի՝ 

առաքեալներուն ուղղած խօսքը. «Ու երկրի վրայ մա՛րդ ձեզի հայր մի՛ 

կոչէք» /Մատթ. 23. 9/: 

 Վերջապէս, Աւետարանականները թէեւ խաչին մեծ կարեւորութիւն 

կու տան իբրեւ միջոցի, զոր Տէրը գործածեց մարդկութեան փրկութեան 

համար, սակայն չեն պատուեր զայն, ինչպէս ուղղափառները։ Չեն նշեր 

խաչի յիշատակին կապուած օրեր, աղօթքները խաչակնքելով չեն սկսիր 

կամ աւարտեր, նոյնպէս՝ «Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ» 

բանաձեւով։ Հոգեւոր հովիւները իրենց ձեռքը խաչ չեն բռներ՝ խաչակնքելու 

կամ օրհնելու համար, որովհետեւ խաչը չեն ընդունիր իբրեւ օրհնութիւն 

բաշխելու միջոց, կամ որ օրհնութիւնը կրնայ տրուիլ քահանաներու կամ 

խաչակնքումի միջոցով35*։ 

 
Յ. Սելիմեան 

Արեւմտահայ Աւետարանական շարժման ակունքները 

Ամփոփում 

Հոդվածում բացահայտվում են օսմանյան կայսրությունում հայկական 

ավետարանական հոսանքի ձևավորման շարժառիթները, բացահայտվում է 

ավետարանական եկեղեցու դերը քրիստոնեական գաղափարների տարածման 

գործում: 

Я. Селимеан 

Истоки западноармянской евангельской движении 

Резюме 

Встатье  выявляются предпосылки и причини формирования армянского 

евангелического течения в Османской империи, выделяется роль евангелической 

церкви в деле распространения идй христианства. 

 

Y. Selimean 

Outflaws of the Eastern Armenian Evangelical Movement 

Summary 

In the article there are revealed the rhythms of the Armenian evangelical motives 

in the Ottoman Empire. The role of Holy Church is revealed in the propagation of Christian 

ideology. 
 

Խմբագրություն է ուղարկվել  01.07.19 
Հանձնարարվել է գրախոսության 08.07..19 
Տպագրության է հանձնարարվել 15.10.19 

                                                             

35 * Ներկայիս շատ բողոքականներ խաչ կը դնեն իրենց եկեղեցիներու վրայ, բան մը, 

զոր առաջ երբեք չէին ըներ։ 
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