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ԲԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅ  

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. գեղարվեստական վավերա-

գրություն, մտային գործունեություն, բայ, արտահայտչական ձև, իմաս-

տային խումբ, ոճական դրսևորում, համակուտակում: 

 Ключевые слова и выражения: художественная документалистика, 

мысленное действие, глагол, выразительная форма, семантическая группа, 

стилистическое проявление, комбинация. 

           Key words and expressions: documentary fiction, mental action, verb, 

expressive form, semantic group, stylistic manifestation, combination. 

 

Հուշագրության, ուղեգրության և օրագրության լեզվում իմաստային-

ոճական հարուստ դրսևորում ունեն բայի արտահայտչական ձևերը: Ռուս 

գրող Ա. Տոլստոյը, գեղարվեստական խոսքում անդրադառնալով բայերի 

ունեցած դերին, գրել է. «… Խոսքում գլխավորը բայն է, և դա հասկանալի է, 

որովհետև կյանքն ամբողջովին շարժում է»:  

Ըստ Մ. Աբեղյանի՝ բայ (դիմավոր բայ) նշանակում է գաղափար, որը 

օբյեկտիվ իրականության արտապատկերումն է: Այն գոյի և հատկանիշի 

անխզելի կապակցության լեզվական արտահայտություն է:  Բայ ինքնին 

նշանակում է խոսք, բայերով է սովորաբար արտահայտվում մեր 

մտածողությունը1:  

 XIX դ. 2-րդ կեսի արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության 

լեզվին բնորոշ է բայական յուրահատուկ համակարգը: Ուղեգրություն-

ներում և հուշերում գրաբարյան և միջինհայերենյան կազմությունները 

բնականաբար զիջում են ժամանակի գրական հայերենի   բառաձևերին,  

այդուհանդերձ ժանրի լեզուն կառուցվում է նաև հայերենի այդ շրջա-

փուլերին բնորոշ բայաձևերի գործածությամբ: Մենք նկատի ունենք 

Րաֆֆու, Պ. Պռոշյանի, Ղ. Աղայանի և այլոց վավերագրական հիմքով ստեղ-

                                                           

1 Հմմտ. Մ. Աբեղյան, Երկեր, Ը, Ե., 1985, էջ 602: 

mailto:ash.galstyan@mail.ru


ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

4 

 

ծագործությունները, որոնց լեզուն պահպանել է գրաբարի և միջին 

հայերենի բայական համակարգի կնիքը. օրինակ, այդ համակարգի 

բայաձևերը դիտարկելիս առաջին հայացքից գրավում են գրաբարի այ, ար, 
աւ տիպի վերջավորություններով կազմությունները.  «Ես հետաքրքրվեցա 

տեսնել երեխաների դպրոցը» (ՐԵԺ, 244): «Ես շատ ցավեցա, տեսնելով, 

որ…մշակներից մինը հիվանդ էր» (ՐԵԺ, 8): «Ուրախ սրտով թողի դպրոցը և 

վերափոխվեցա վեհարան» (ՊՊԵԺ, 216): «Չարվադարը (ձիապանը) 

նույնպես հոժարվեցավ իմ կամքին և բաժանվեցավ կարավանից» (ՐԵԺ, 15): 

Ինչպես նշում է Ս. Ղազարյանը, դրանցով կազմվում է գլխավորապես 

գրաբարյան չեզոք և կրավորական սեռերի բայերի անցյալ կատարյալը2:  

Պռոշյանի «Հուշիկներ»-ում, Րաֆֆու ուղեգրություններում դեռևս 

գործածվում են գրաբարյան անցյալ դերբայի բայաձևեր՝ սկսյալ (<սկսեալ) 

«Պռոշից սկսյալ մինչև ինքը…յոթ սերունդ են հաշվում» (ՊՊԵԺ, 39), որոշյալ 

(<որոշեալ) «Որոշյալ երեկոյին հայր Մժեժյանը համբուրեց ճակատս» 

(ՊՊԵԺ, 55), պայմանյալ (<պայմանեալ) «Ես խոստացա պայմանյալ վարձից 

ավելի ընծայել նորան մի քանի թուման» (ՐԵԺ, 15): Եալ-ը անցյալ դերբայի 

վերջավորությունն է, որ համարժեք է նույն –լ մասնիկին, որը սովորաբար 

կցվում է եա ձևին3: Բայական այլ կազմություններ՝ մատուցանել «Որքան 

հնար էր այն միջոցում օգնություն մատուցանել վիրավորվածներին, ես գործ 

դրեցի» (ՐԵԺ, 15), զիջանել «…Զիջանելով կաթողիկոսի բարի ցանկու-

թյանը…» (ՊՊԵԺ, 73). նշենք, որ աշխարհաբարը չի ժառանգել այսպիսի 

ձևեր: Ա. Աբրահամյանը ընդգծում է, որ նման բայերի ապագան որոշվել է 

ածանցազուրկ ձևերի և նրանց ցոյական հիմքի լայն տարածումով4: 

XIXդ. 2-րդ կեսի հուշագրության լեզվում համեմատաբար ակտի-

վություն է նկատվում միջին հայերենի բայերի գործածության առումով. 

այսպես՝ հարցուցի-ն միջինհայերենյան կազմություն է: «-Դրանք ովքե՞ր են,- 

հարցուցի ես» (ՐԵԺ, 64): «Ես հարցուցի, թե ի՞նչ էր կամենում նա» (ՐԵԺ, 63):  

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի հոգնակի երրորդ դեմքով գործածվում  է 

իջուցին բայաձևը. «Մոտեցան, խոնարհությամբ գլուխ իջուցին» (ՐԵԺ, 64):  

 Պատճառական բայերի եզակի 3-րդ դեմքում –ոյց (>-ուց) վերջա-

վորությունը (հետագայում` րուց. ր-ն հրամայականի ազդեցությամբ է 

առաջացել) տիրապետող է դառնում. օրինակներ՝ զարմացրուց «Այս հարցն 

իշխանին կատաղության չափ զարմացրուց» (ՐԵԺ, 33), հարցրուց «-Ի՞նչ 

կա,- հարցրուց նա զայրանալով» (ՐԵԺ, 33), «-Այն բարձր սա՞րը, որի գլուխը 

                                                           

2 Տե՛ս Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Ե., 2006, էջ 118: 
3 Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հատոր V, Ե., 1965, էջ 21: 
4 Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1962, էջ 338: 
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պատած է ձյունով,-հարցրուց  նա» (ՐԵԺ,12), ավելացրուց «-Օրինակի 

համար,- ավելացրուց քահանան,- այս կողմերում տերությունը միշտ զորք 

ունի» (ՐԵԺ, 48), մերկացրուց «Այս խոսքերի հետ ծերունին մերկացրուց 

կուրծքը» (ՐԵԺ, 55), խելքը թռցրուց «… Երբ խեղճ աղջիկը լսեց յուր 

փեսացուի ցավալի մահը, այն օրից խելքը թռցրուց» (ՐԵԺ, 43) և այլն:  

Միջին հայերենում տարբերություն է դրվել բայերի վերջավորություն-

ների (-ել, -իլ) կազմության հարցում՝ հասնիլ, բաժանվիլ, կապիլ և այլն. 

«Պետք է շարունակել ճանապարհորդությունը և իջևանին հասնիլ» (ՐԵԺ, 

14), «Բայց ես չցանկացա բաժանվիլ ուխտավորներից երկու պատճառով» 

(ՐԵԺ, 14), «-Գրիգորը երբեք իր կյանքը չէր կապիլ տիկին Քոչարյանցի հետ» 

(ԱՇԿԲ, 152): Նշենք, սակայն, որ իլ վերջավորությունը տարածում չի 

ստացել և մնացել է իբրև եզակի երևույթ5:  

 Բազմազան կիրառություններ ունեն գեղարվեստական վավերա-

գրության բնագրերի բայական համակարգի եղանակային-ժամանակային 

ձևերը:  

Հուշագրական բնագրերի նկարագրություններում գործածություն 

ունի սահմանական եղանակի անկատար ներկա ժամանակաձևը. 

«Բարձրանում է տեղից, սեղմում հայ երիտասարդի ձեռքը, ուղեկցում է 

մինչև դուռը և ասում, որ երբ նեղ օր լինի, դիմի իրեն» (ՌԶՀ, II, 323):  «Մի 

քանի օրով Մոսկվա է գնում» (ՌԶՀ, II, 214): «Դանդաղ սահում է գոնդոլը» 

(ԱԻԵԺ, 7): «Մոտենում ենք կղզուն»: «Ապրիլ ամսի սկզբներին, 1901 թվին, 

Վիեննայից մեկնում եմ Վենետիկ» (ԱԻԵԺ, 7):  

Հուշագրության լեզվում (հատկապես Ավ. Իսահակյանի և Ռ. Զարյանի 

հուշերում) հաճախական են նաև բայի սահմանական եղանակի անցյալ 

անկատար ժամանակաձևերը, որոնք ցույց են տալիս անցյալում սկսված, 

բայցև ընթացքի մեջ եղող գործողություն: Ժամանակաձևի այսպիսի 

ընտրությունը նախևառաջ պայմանավորված է հեղինակի վերաբերմունքով: 

Իրավիճակները, որոնք ներկայացվում են հուշերում, արդեն պատմական 

անցյալ են դարձել, բայց նրա մտային հոսքերում դրանք մնում են կենդանի 

վկայություններ: Այստեղ գործողությունը սկսվել և կատարվել է անցյայում: 

Վկայենք օրինակներով. «Նայում էի սրտի ցավով» (ԱԻԵԺ, 725): «Կարդում 
էր գրչակից ընկերներին» (ՌԶՀ, II, 222), «Ծխախոտ էր վառում, տարբեր 

պատրվակներով հեռանում, մոտենում էր, աչքի ծայրով հետևում բնորդին» 

(ՌԶՀ, II, 40): «Սիրով կարդում էր, անգնահատելի խորհուրդներ տալիս» 

(ԱԻԵԺ, 733): «Ալիշանը ամուր ստորագրում էր իր ներշնչող անունը» 

(ԱԻԵԺ, 709): Նկատելի է, որ այդ բայաձևով հեղինակներն ընդգծում և 

                                                           

5 Հմմտ. Ս. Ղազարյան, նույն տեղում, էջ 294: 
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արժևորում են հերոսների` անցյալ ժամանակում կատարած, բայց և շարու-

նակվող հարաձիգ գործողությունը: Այդպիսի գործողության աստիճա-

նական զարգացումը բնորդին ցուցադրում է տարբեր իրավիճակներում. «… 

Մի ծխախոտ էր վառում և շարունակում էր խոսել, ապացուցել, համոզել, 

ձեռք առնել, ժխտել, հաստատել, եզրափակել» (ՀԵՉՄ,184):  

Հուշագրության լեզվում ակտիվություն է նկատվում բայի անցյալ 

կատարյալ ժամանակաձևի առումով: Դա բնական է, որովհետև անցյալ 

կատարյալ ժամանակաձևը ցույց է տալիս մի անցյալ ժամանակակետում 

հաստատապես կատարված (ավարտված) գործողություն. օրինակ` 

«Փոստով գնացինք մինչև Վլադիկավկազ միայն. նույն տեղից շարունա-
կեցինք մեր ճանապարհը ապրանքակիր սայլերով…» (ՂԱԵԺ, 350): «Մենք 

իջանք մի սրճարանում: Առանձին սենյակ չվարձեցինք, որ ծախք շատ 

չունենանք» (ՂԱԵԺ, 255):  

Առաջադիր բնագրերում այսպիսի բայերի ցույց տված գործողություն-

ները կատարվել վերջացել են անցյալում, և խոսողն այդ ամենի ականա-

տեսն է եղել կամ ինքն է կատարել գործողությունը: Անցյալ կատարյալի 

ակտիվություն է նկատվում հիշողության հոսքերում. «Հանկարծ հիշեց 

Նարեկացուն և ոգևորված խոսեց Նարեկի վանքի, Վանա ծովի գեղեց-

կության մասին, անգիր ասաց Նարեկացու աղոթքներից, պատմեց նրա 

տեսիլը, նրա մասին եղած ժողովրդական ավանդությունները» (ԱԻԵԺ, 19): 

Հույզեր, ցանկություններ արտահայտելու համար6 հուշերում որո-

                                                           

6 Հայտնի է, որ հուշագրության հեղինակները կարող են լինել տարբեր էության 

մարդիկ` տեսողական, լսողական, մաշկազգայական, մտավոր, հուզական և այլն: 

Օրինակ` տեսողական տիպի հեղինակները տեղեկույթը տեսնում են պատկերներով 

և ըստ այդմ` կիրառում  համապատասխան բայեր`տեսնել, երևալ, նկատել, դիտել և 

այլն:  

Լսողական տեսակին պատկանող հուշագիրներն առավել շատ լսում են, 

ապա արտահայտում կարծիք. նրանց բառային մտածողությունը դանդաղ է ընթա-

նում: Այդ դեպքում գործածվում են ասել, խոսել, լսել, ունկնդրել, ականջ դնել և այլ 

միավորներ:  

Մաշկազգայական տեսակի հեղինակներն առավելապես հուզական ոլոր-

տում են. նրանք ներկայացնում են իրենց կյանքը և հոգեվիճակը` մեծ ուշադրություն 

դարձնելով հուզական ապրումներին: Այստեղ գործածական են տխրել, թախծել, 
նեղվել, նեղսրտել, դժգոհել և նման բայեր:  

Մտավոր տիպի մարդկանց բնորոշ է փաստերով արտահայտվելը: Նրանք 

ապացուցում են որոշ դրույթներ, կապեր գտնում միմյանց միջև: Այստեղ հաճախա-

դեպ են մեկնաբանել, ապացուցել, հաստատել, զուգորդել, բացատրել և այլ բայեր:  

Հուզական բնույթի հեղինակները սովորաբար գործում են հուզական 

դաշտում: Նրանց բնորոշ է հուզվել, արտասվել, լաց լինել և նման բայերի 
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շակի հնարավորություններ ունեն բայի ըղձական և պայմանական եղա-

նակները:  

 Հեղինակային հոսքերում ըղձական եղանակի բայաձևերն արտահայ-

տում են չիրականացված գործողություն, իղձ, ցանկություն. «Երանի՜ լինեի 

մորս մոտ, մեր համեստ գյուղում ու ամայի սարերում»  (ԱԻՀ, 247 ): Ժանրի 

լեզվում ըղձական եղանակի բայաձևերի գործածությունը հաճախական չէ: 

Երբեմն ըղձական եղանակի բայաձևի ցանկալի գործողությունը զուգա-

հեռաբար պահանջում է պայմանական եղանակի անցյալ ժամանակաձևի 

առկայություն. «Գա՜ր, այցի՜ գար Գասպարը Հայաստան: Հենց օդանավա-
կայանում նրա դեմ` հորիզոնի կապույտից, ինչպես աշխարհաստեղծման 
մշուշից, գլուխը կհաներ նախահայր Արարատը ու կասեր. «Վերադարձե՞լ 
ես, տղա՛ս»» (ՍԿԽՀԵՎՔԳ, 132):  

Այս եղանակի բայաձևերով կարող է ներկայացվել բնորդների 

գործունեությունը: Այդպիսի կառույցներում ենթադրական եղանակի անց-

յալը կարող է արտահայտել սահմանական եղանակի անցյալ անկատարի 

իմաստ. «Կգար Անտոնինան, ժպտուն կբարևեր մեզ, կհարցներ, թե ինչպես 

ենք, ինչպես են գործերը, կհետաքրքրվեր, թե ինչպես են տանեցիք, հետո 

նոր կդառնար ամուսնուն» (ՌԶՀ, II, 233): 

Հուշագրության լեզվում բայի դրսևորման ձևերից ուրույն տեղ ունի  

հարակատար դերբայը, որը ցույց է տալիս ավարտված գործողությունը 

իբրև այն կատարող կամ նրան ենթարկվող առարկայի վիճակային 

հատկանիշ7, այսինքն՝ ավարտված գործողություն հետևանքային առումով: 

Այսպիսի յուրահատկությունը կիրառական որոշ պայմաններում արտա-

հայտվում է որպես առարկայի հատկանիշ8: Հայտնի է, որ հարակատար 

դերբայով արտահայտված որոշիչը ցույց է տալիս առարկայի գործո-

ղությունից առաջացած հատկանիշ (խոսելու պահին ի՞նչ վիճակում է 

որոշյալը). ինչ.՝ «Ձեռնոցներս մոռացել էի տանը, և մրսած ձեռքերս բնազ-

դաբար վերարկուիս գրպանը տարա» (ՍԿԽՀԵՎՔԳ, 335): Մեծ հաճա-

խականություն ունի ձևի պարագայի պաշտոնում հանդես գալը. «Տղամարդը 

մոտենում է, հուզված ինչ-որ խոսքեր է ասում» (ՍԿԽՀԵՎՔԳ, 321): Հարա-

կատար դերբայ + օժանդակ բայ ձևը համարվում է բաղադրյալ ստորոգյալ: 

Այս առումով հուշերում ակտիվ գործածություն ունի կրավորական սեռի և 

                                                                                                                                           

գործածություն:  

Իրենց բնորոշ տեսակով պայմանավորված՝ հուշագիրները ներկայացնում են 

իրավիճակներ ու հարաբերություններ:  
7 Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Ե., 1969, էջ 156-157: 
8 Տե՛ս Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1962, էջ 388: 
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չեզոք սեռի որոշ բայերի հարակատար ներկա ժամանակը. «Նամակ ստացա 

Վայմանից, որ Խաչիկ Դաշտենցը ընտրված է գերմանական Շեքսպիրյան 

ընկերության անդամ» (ՌԶՀ, II, 324): «Ընթերցողի գիտակցության մեջ 

Պարույրն անքակտելի կերպով կապված է Սևակ ազգանվան հետ» (ՌԶՀ, II, 

313): «Նրա աջ ու ձախ կողմերում շարքով կանգնած են հրաշագեղ 

պալատներն ու ապարանքները» (ԱԻԵԺ, 7): «Հին ժողովուրդ ենք, բայց 

ծերացած չենք» (ՌԶՀ, II, 213-214): 

Հետևանքային երանգ ունի անցյալ հարակատար ժամանակաձևը: 

Այդ է պատճառը, որ այս դերբայը հակադրվում է վաղակատարին: Թեև 

երկու դերբայներնն էլ կատարյալ վիճակի գաղափար են արտահայտում, 

բայցև որոշ նշանակությունների առումով տարբերվում են: Հմմտ. 

«Դաշտենցը, ինչպես միշտ, նստած էր/նստել էր գահավորակին» (ՌԶՀ, II, 

324): «Պատմածը ստուգված էր/ստուգվել էր, ճշտված/ճշտվել ու 

հիմնավորված/հիմնավորվել» (ՌԶՀ, II, 335): 

Գեղարվեստական վավերագրության բայական բառապաշարում 

տարածում ունեն բայերի իմաստային առանձին խմբեր` ասացական, 

շարժման, զգայական և այլն: Գեղարվեստական վավերագրության լեզվում 

առավել շատ են ասացական բայերը9, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան ժանրի 

բնութագրման ցուցիչներ: Լեզվաբաններն այդպիսի բայերը բաժանում է մի 

քանի խմբի: Առաջին խմբի մեջ մտնում են սովորական ասացական բայերը 

(ասաց, խոսեց, հարցրեց, արտասանեց, պատասխանեց, շարունակեց  և 

այլն): Երկրորդ խմբի ասացական բայերն ունեն գնահատիչ երանգ 

(հրամայեց, գոչեց, գոռաց, կշտամբեց, ծղրտաց և այլն): Երրորդ խմբի բայերն 

ասացական ուղղակի իմաստ չունեն: Դրանց մի մասն անվանում է խոսքի 

արտաբերմանն ուղեկցող գործողությունը, շարժանքը, արարքը կամ ասելու 

բնույթը (աշխուժացավ, ժպտաց, պնդեց և այլն):  

Նկատելի է, որ իմաստային առումով գեղարվեստական վավերագրու-

թյան լեզվատիրույթում էական դեր են կատարում ասել և խոսել բայերը: 

Վերջիններս` որպես բազմիմաստ բայեր, իրենց բառիմաստային տեսակ-

ներով ներառվում են հոմանշային շարքերի մեջ: Ասել բայը, ամենաընդհա-

նուր իմաստ արտահայտելով, ունի բառիմաստային տարբեր դրսևորում-

ներ, այսպես՝  

                                                           

9 Հայագիտության մեջ ասացական բայերի այս կամ այն դիտարկումներով զբաղվել 

են  Գ. Ջահուկյանը, Ս. Աբրահամյանը, Ֆ. Խլղաթյանը, Հ. Հարությունյանը, Ժ. 

Մանուկյանը, Լ. Փարեմուզյանը և ուրիշներ: Արդի հայերենի ասացական բայերի 

բառիմաստային խմբի հարացուցային, շարակարգային, ոճական և գործաբանական 

առանձնահատկությունները  քննել է Ռ. Դոխոյանը: 
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միտքը խոսքով արտահայտել, օր.` «Կա՛ց զրուցենք: Տունը չի 

փախչում, միասին կերթանք: Սրտաշահ զրույցը ճաշից լավ է,- ասում էր 

նա» (ՍԶՀԳ, 115): Այդ բայի գործածությամբ կարող է ներկայացվել ուրիշի 

միտքը. օր.՝ «Ասում էր, որ պոեմի նյութը վավերական է» (ԹԺՀ, 10), 

տեղեկություն տալ. օր.` «-Հունաստան, Եգիպտոս, Ամերիկա չեմ տեսել,- 

ասում էր նա» (ՍԶՀԳ, 47), հանձնարարել, պահանջել, ինչ.` «-Այդ անունը 

ինձ մոտ մի՛ տվեք,- ասաց բարկացած» (ՍԶՀԳ, 55), մեկի մասին 

դատողություն արտահայտել. ինչ.` «–Իգիթի խոսքը մեկ կլինի,- ասաց նա 

կատակով» (ՍԶՀԳ, 45)  և այլն:  

Նշելի է, որ ասել բայը լայն առումով աղերսվում է հաղորդակցման 

գործընթացին`արտահայտելով խոսքային գործունեության տարբեր կող-

մեր: Հուշ-դիմանկարների լեզվում գործածվում են ասել բային իմաստով 

մոտ հետևյալ ասացականները` խոսել, պատմել, հայտնել, պատասխանել, 
ավելացնել, արտահայտել, խոսք բացել, խոսք խնդրել, վրա բերել և այլն:  

Հուշագրական արձակում կիրառության հաճախականություն ունեն 

հիշել, հանդիպել, ծանոթանալ, նայել, տեսնել, լսել, գրավել, թվալ, պատմել, 
զարթնել, ապրել, անցնել, նկարագրել և այլ բայեր:  

Հուշ-դիմանկարներում հաճախական են հիշում եմ, վերհիշում եմ, 
մտաբերում եմ բայաձևերը, որոնք, մեր կարծիքով, հատուկ են 

հուշագրության լեզվին. «Հիշում եմ, մի երեկո մի բանավեճ սկսվեց իմ և 

Աղայանի մեջ» (ԹԺՀ, 27): «… Մի վայրկյան վերհիշում եմ իմ խեղճ ու որբ 

մանկությունը հենց այս Շիրակում» (ՀՇՄՓԻԱԿ, 24): «Երբ այժմ վերհիշում 
եմ այն ժամանակվա մեր խաղերն ու զբաղմունքը, մտածում եմ, թե որքա՜ն 

խեղճ ու կրակ էին դրանք» (ԳՋԻԱ, I, 18): «Հիմա էլ ես հաճախ մտաբերում եմ 

այն և համոզվում, որ նրա բերանով ինձ հետ, ասես, խոսում էր կյանքի 

ճշմարտությունը» (ԳՋԻԱ, II, 32):  

Դ. Դեմիրճյանի «Հովհաննես Թումանյանի մասին» հուշագրության 

մեջ հիշում եմ բայի կուտակումը ոճական նրբերանգներ է ստեղծում. «Ես 

հիշում եմ այդ տպավորությունը նրանից, հիշում եմ նրա պատկերացում-

ները Անդրկովկասի մասին, հիշում եմ նաև ավելի ուշագրավ մի բան, որ 

Թումանյանը դեռ շատ վաղ, քան հայ-թուրքական կոտորածներն էին, 

անհանգիստ էր և մտահոգ Անդրկովկասի քաղաքական վիճակի մասին» 

(ԹԺՀ, 31):  

Գեղարվետավավերագրական արձակում գործածություն ունեն նաև 

«այսօրվա պես (նման) հիշում եմ», «լավ հիշում եմ», «որքան հիշում եմ», 
«չմոռանամ հիշել», «չեմ կարող չհիշել» կառույցները: Օրինակներ՝ «Այսօրվա 
պես հիշում եմ նրան` «երազային իր տարտամ քայլերով», գլուխը փոքր-ինչ 

հակած» (ԱԻԺՀ, 82): «Իսկ ես այսօրվա նման հիշում եմ 1934 թվի ձմեռը» 

(ՀԵՉՄ,157): «Հիշում եմ այսօրվա պես, որ նա «Թմկաբերդի» նախերգանքի 
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առաջին փորձը արտասանեց` մեծ հիացմունք պատճառելով ինձ» (ԹԺՀ, 

13): «Որտե՛ղ և ե՛րբ եմ նկարել այդ նկարը` լավ եմ հիշում. դա Արենիի 

կողմերում էր» (ԳԳԽԽ, 3): «Որքան հիշում եմ` Արտիկը Վան էր գնացել ոչ 

որպես կռվող, այլ թիկունքում ինչ-որ աշխատանք կատարելու» (ԹԺՀ, 42): 

«Որքան հիշում եմ, միշտ այդպես է եղել. ձորը երբեք արև չի տեսել» (ՍԱՑԱ, 

5): «Բայց ես չեմ կարող չհիշել այստեղ Հովհաննեսի մի գործն էլ, որ արավ 

իբրև Գրողների ընկերության նախագահ» (ԹԺՀ, 96):  

Հիշում եմ բայաձևին հոմանիշ կառույց է միտքս է բառաձևը. «Միտքս 
է, մեկ օր, երբ ես ճաշից առաջ եկա պարկ զբոսնելու, հանկարծ տեսա նրան» 

(ԵՇՀԵՎԴ, 30):  

Վերոբերյալ օրինակներում այս բայաձևերի գործածությունը բնական 

է, որովհետև հուշագիրները վերհիշում են անցյալը, թղթին հանձնում 

ժամանակակիցների (բնորդների) մտքերն ու իմաստուն պատգամները:  

 Նկատելի է, որ հիշում եմ բայաձևին երբեմն հակադրվում է  

հակոտնյա չեմ հիշում-ը: Դեպքերի մանրամասները հաճախ չեն դրոշմվում 

հեղինակների հիշողություններում. «Չեմ հիշում՝ ինչ գործով գրական 

թանգարան մտանք» (ՀԵՉՄ, 185): «Չեմ հիշում, 1916 թվի՞ն էր, թե՞ 17-ին 

Վանից Պարսկաստան փախած խմբերի հետ անհետացավ Թումանյանի 

որդին` Արտավազդը» (ԹԺՀ,41): «Չեմ հիշում` նա Ռոստովի՞ց էր, թե՞ 

Թբիլիսիից» (ԳՋԻԱ, I, 267):  

Երբեմն հիշել բայի ժխտականը միջանկյալ է դիտարկվում՝ փակա-

գծերի մեջ. «Հայաստան ներգաղթած ճարտարապետ Մարտիրոս Գավուկ-

չյանի ուսուցիչն է եղել, Երևանում գտնված օրերին ինձ հանդիպել է (չէի 

հիշում). Բաղդադի ազգային գործիչներից է» (ՎՀԱՃ, I, 162): 

 Միևնույն նախադասության մեջ երբեմն չեմ հիշում բայաձևին 

կարող է հակադրվել հիշում եմ-ը. «Հիմա չեմ հիշում` երբ էր, որ տարին, 

բայց հիշում եմ, որ մայիսի երկուսն էր» (ՎԱԶՏ, 12): «Հիմա ես չեմ հիշում, թե 

ինչպես անցավ այդ գիշերն ինձ համար, բայց հիշում եմ, որ հաջորդ օրը 

Փափազյանը եկավ ինձ մոտ, և ես լուսանկարեցի նրան» (ՎԱԶՏ, 91): Նույն 

նախադասության մեջ կարող են գործածվել նաև միտս չի մնացել և չեմ 
հիշում կառույցները. «Մոտեցավ Նար-Դոսին մեկը, ասաց, թե ինքը գրա-

կանագետ է, տվեց իր ազգանունը, որ միտս չի մնացել և չեմ հիշում, որ նրա 

անվանը մամուլում հանդիպած լինեմ երբևէ» (ՌԶՀ, I, 15): 

Երկխոսություններում հիշում եմ բայաձևը կարող է գործածվել 

հարցական հնչերանգով. «-Հիշո՞ւմ ես մեր Կարսի Երկաթե կամուրջը» 

(ՀԵՉՄ, 50):  

Երբեմն հուշագրողը թերթում է իր հիշողության մատյանը` եթե հիշո-
ղությունս չի դավաճանում կամ հիշողությանս մեջ մնացել է  նախադասու-

թյուններով. «Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, այնտեղ տասներկու 
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եկեղեցի կար» (ԳՋԻԱ, I, 26): «Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, 

պիեսի հեղինակը ֆրանսիացի էր» (ԳՋԻԱ, I, 269): «Հիշողությանս մեջ 

մնացել է Բակունցի ելույթը» (ՌԶՀ, 63):  

Գ. Ջահուկյանը «Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները» 

գրքում վերաբերական բառերի ու բառախմբերի շարքում դիտարկել է նաև 

այնպիսի միավորներ, որոնք հանդես են գալիս որպես բարդ ստորա-

դասական նախադասության գլխավոր կառույցներ10: Հուշերում, օրագրե-

րում, էսսեներում այդպիսի բայերից հաղորդակցական արժեքով գործածու-

թյան հաճախականություն ունեն ասում  են (որ, թե), ասում  էին, պատմում 
են (որ, թե), պատմում էին, խոսում էին բայաձևերը, որոնք համարվում են 

անդեմ նախադասության արժեք ունեցող միադեմ ձևեր, որոնք կիրառվում 

են խոսքն ամբողջացնելու և առավել համոզիչ դարձնելու համար. «Ասում 
են, թե ապրած տարիների խարույկից մարդ պետք է կրակները վերցնի, այլ 

ոչ թե մոխիրը…» (ՎՊԸԵ, I, 232): «…Ասում են` այս տարվա ձմեռը 

աննախընթաց է իր ցրտերով և ձյան առատությամբ» (ՀԵՉՄ,157): «Ասում 
են` Ռուսաստանն իր անունը գրել է Լուսնի վրա» (ԼԿՍՍ, 239): «Ասում են` 

նա Մոնա Լիզային` Ջոկոնդային նկարելիս հրավիրել է երաժիշտներ, 

երգիչներ, անգամ ծաղրածու, որպեսզի Լիզան միշտ ժպտա» (ԳԳԽԽ, 11): 

«Նա, ասում էին, գրելիք նյութը մտքում կառուցում է մինչև վերջին 

նախադասությունը և ապա գրի առնում» (ՌԶՀ, III, 158): «Պատմում են, թե 

ինչպես մեկ անգամ Գևորգյան ճեմարանում, ուր պաշտոնավարում էր 

Մանանդյանը այդ տարիներին, Խրիմյան Հայրիկն… ասում է.  

-Ախր, ինչպես ես այդքան փոքր գլխիդ մեջ այդքան գիտելիք 

ամբարել» (ՀՂԳԵ, 6):  

  Հուշագրության և օրագրության լեզվում կիրառության յուրահատուկ 

իմաստ է դրսևորում քերել բայը: Դա առավել երևում է Հ. Աճառյանի 

«Կյանքիս հուշերից», Վ. Փափազյանի «Հետադարձ հայացք» ստեղծագոր-

ծություններում: Օրինակներում բայը գործածված է «քսվելով, շոշափելով 

անցնել» իմաստով. ինչ.՝ «Այստեղից էլ դեպի վերև բարձրանալով` քերում 
ենք Իտալիայի ափերը»: «Հիշում եմ միայն, որ անցանք Դիլիջանով, ապա 

քերեցինք Սևանի գեղեցիկ ափերը» (ՀԱԿՀ, 195): «Քերելով Փոքր Ասիայի 

ափերը՝ նավը խարսխում էր Զմյուռնիա, Բեյրութ նավահանգիստները» 

(ՎՓՀՀ, 1, 194): 

Քերել բայաձևի այդպիսի գործածության կա Մ. Թաղիադյանի «Ճանա-

պարհորդություն ի Հայս» երկում, որտեղ զուգահեռաբար գործածված են 

                                                           

10 Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե., 1974, էջ 

380: 
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գրաբարյան և աշխարհաբարյան տարբերակներ. «Քերեալ զբազում 

աւերակօք գիւղօրէից և վանից, զլանջօք մեծի լերինն Արագածոյ, հասանք ‘ի 

Բիւրական գիւղ Հայոց» (ՄԹՃԻՀ, 213): «Քերելով զեզերբք վտակին Քասաղայ 

‘ի բարձանց` ելաք ‘ի գաւառն, որ այժմ անուանեալ կոչի Ապարան» (ՄԹՃԻՀ, 

209): 

Քերել-ը այդ իմաստով արևմտահայերենում գործածության ակտիվու-

թյուն ունի. օրինակը քաղաբերել ենք Ա. Գամպուրեանի «Ուխտագնա-

ցութիւններ ևւ ուղեւորութիւններ» գրքից. «Հանրաշարժը քերելով կ‘անցնի 

Երուսաղէմը եւ կանգ կ‘առնե քաղաքի հեռաւոր մէկ բարձունքին վրայ» 

(ԱԳՈՒԵՎՈՒ, 16):  

Կ. Սուրենյանի «Օրագիր. 1943-2001» գրքի երկրորդ մասում նկատելի 

է որոշ գոյականների` բայի վերածվելը: Արևմտահայերենի իրողություն-

ներից ելնելով՝ օրագրության հեղինակն ստեղծել է նոր կաղապարներ. 

«Պետք է օրագրեմ ինչ որ հասցրի» (ԿՍՕ, 7): «Նա հեռախոսում էր ռուսերեն» 

(ԿՍՕ, 11): «Ամեն տարի ամառում էինք հորս շինած խրճիթ-վրանում» (ԿՍՕ, 

30): «Մերը հորս շինած խրճիթաձև վրանն է, այնտեղ ամառող ուրիշ հայ 

ընտանիքների վրաններ էլ կան» (ԿՍՕ, 482): «Գրեթե հայհոյեց այն 

գրողներին, որոնք իրենց ճապաղ գրվածքներում բովանդակազրկում են 

բառը, սպանում, գերեզմանում են թուլակազմ նախադասությունների այդ 

ճապաղության մեջ» (ԿՍՕ, 48): «Իմ ամենասիրելի ուսուցիչ պրն Գևորգյանի 

հետ դանդաղ երթուդարձում էինք ըստ իր սովորության» (ԿՍՕ, 55):  

Լեզվական նման երևույթ նկատելի է նաև Կ. Զարյանի «Միացյալ 

Նահանգներ» ուղեգրության լեզվում. «… Օրիորդն արագ ծամում է իր 

կերակուրը, աղում, պղպեղում, դես ու դեն նայում…» (ԿԶՄՆ, 256):  

Նկատելի է, որ հաճախական է այս երևույթի անկատար դերբայով 

գործածությունը: 

Մայրաքաղաքանալ բայը կիրառված է Ռ. Զարյանի «Հուշապատում»-

ում. «Երևանը մայրաքաղաք է, իբրև հանրապետության պետական-

վարչական կենտրոն, իսկ ազգաբնակչության թվով, կենցաղով, նիստ ու 

կացով նա նոր-նոր է մայրաքաղաքանում» (ՌԶՀ, II, 212): 

Օրագրերում նկատելի են ներակայման որոշ դիտարկումներ: 

Խոսակցական ոճով ասացական բայ-ստորոգյալների ներակայման դեպ-

քում օրագրության հեղինակի խոսքը ուրիշի ուղղակի խոսքին է կապվում 

«թե» բառով. «17 հոկտեմբեր-Գործով քաղաք էի իջել: Եկա տուն, Մարիամը 

թե` «Ու՞ր ես, Պերճը քանի անգամ զանգ տվեց, քեզ է փնտրում կարևոր 

հարցով, ասաց` թող գա Գրողների միություն» (ԿՍՕ, 658):  

Հետաքրքրական զուգորդումներ կան բայերի արտահայտչական 

ձևերում: Գ. Գուրզադյանը, նկարագրելով Լեոնարդո դա Վինչիին, գործա-

ծում է բայ-բնութագրիչներ. «Նրա հետաքրքրությունները խիստ էին բազմա-
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զան. նա նկարում էր, նվագում տարբեր երաժշտական գործիքներ, գրում 

հոյակապ բանաստեղծություններ, ստեղծում մեքենաներ, գործիքներ, 

տեսակ-տեսակ սարքեր ու հարմարանքներ» (ԳԳԽԽ, 10): Բայերի կուտակ-

ման ոճական այս հնարանքը ոճագիտության մեջ կոչվում է համա-
կուտակում, որը գեղարվեստական վավերագրության լեզվում կիրառվում է 

մտքի յուրովի թվարկման, գործողության ուժգնության ընդգծման նպա-

տակով:  

Ինչպես նշում է Պ. Պողոսյանը, համակուտակումը այնպիսի գաղա-

փարների յուրօրինակ թվարկում է, որոնք միասնաբար թողնում են շատի և 

ուժեղի տպավորություն11: Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հ. Թումանյանի 

ինքնանվիրումը հատուկ ընտրանքով առանձնացված բայերի համա-

կուտակման միջոցով է բնութագրում Վ. Թոթովենցը. «Թումանյանը վազում 

էր կետից կետ, վրանից վրան, խմբից խումբ… Կարգադրում էր, հրամայում, 

հայհոյում, կշտամբում, ժպտում, շոյում, զայրանում»  (ԹԺՀ, 136): Մեկ այլ 

հուշագիր՝ Վ. Եգիբյան-Բաղդասարյանը, նույնաոճ բնութագրությամբ է 

ներկայացնում բանաստեղծին. «Թումանյանը, քուն ու հանգիստ մոռացած, 

անվերջ շրջում էր, ամենուրեք կարգադրում, խորհուրդներ տալիս, հուսա-

դրում, խրախուսում հիվանդներին, անօգնական լքվածներին…» (ԹԺՀ, 684):  

Բայերի համակուտակման մեկ այլ օրինակ Ավ. Իսահակյանից. «Արտա-

սահմանում եղածս ժամանակ, երբ աշխատում էի վեպիս վրա, զգում էի, որ 

շատ անհրաժեշտ է նորից լինել այդ միջավայրում, տեսնել երկիրը, ստուգել 

տիպերն ու պատկերները, շնչել հարազատ միջավայրի օդը, նորից լսել մեր 

բարբառը» (ՀՂՀԴ, 36): Ընդհանրապես այս երևույթը  բնորոշ է Ավ. 

Իսահակյանի հուշագրությանը, երբեմն նաև նույն բայի դրսևորմամբ. իբրև 

տեսողական տիպի հեղինակ՝ նա հաճախ է խաղարկում տեսնել բայը. 

«…Առանց նյութական աչքերով տեսնելու Հայաստանը, հոգով տեսավ նա 

դարերի մշուշների մեջ թաղված Հայաստանը, տեսավ տարածություններով 

հեռու վայրեր…» (ԱԻԵԺ, 710):  

Բայերի համակուտակման գործընթացում հաճախ են իրացվում 

հակոտնյա գործողություններ. «Ապրում ես, սիրում, ատում, խանդում, 

կռվում, հաշտվում, հասկանում, ճանաչում» (ՎՎԸԲԵԵ, 260): Բայերի այս-

պիսի համակուտակումը ոճաբանության մեջ կարելի է կոչել հակադրական 
համակուտակում12:  

Այսպիսով՝ գեղարվեստական վավերագրության լեզվատիրույթում 

                                                           

11 Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք 2-րդ, Ե., 1991, 

էջ 7:  
12 Հակադրական համակուտակում եզրույթն առաջարկվում է մեր կողմից: 
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բայ խոսքի մասը դառնում է մտքի արտահայտության հիմնական միջոց-

ներից մեկը: Խոսքիմասային ընդհանուր հատկանիշներից զատ հուշա-

գրության լեզվում բայն աչքի է ընկնում եղանակային-ժամանակային 

ուրույն դրսևորումներով: Որոշ բայական միավորներ աչքի են ընկնում 

հաճախական կիրառություններով: 
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                                                                                         Աշոտ  Գալստյան 

Բայի կիրառության առանձնահատկությունները արևելահայ 

գեղարվեստական վավերագրության լեզվում 

Ամփոփում 

Գեղարվեստական վավերագրության ժանրի լեզվին յուրահատուկ 

երանգ են հաղորդում բայի եղանակային-ժամանակային ձևերը: 

Խոսքաշարում հանդես գալով նյութական-շարժումային իմաստով՝ բայ 

խոսքի մասը դառնում է մտքի արտահայտության հիմնական միջոցներից 

մեկը: Լայն տարածում ունեն բայերի իմաստային առանձին խմբեր, որոնք 

ոչ այլ ինչ են, քան ժանրի բնութագրման ցուցիչներ: 

Հետաքրքրական զուգորդումներ կան բայերի արտահայտչական 

ձևերում: Մտքի յուրովի թվարկման, գործողության ուժգնության ընդգծման 

նպատակով հաճախական է բայական միավորների համակուտակման 

եղանակը:  

 

 

 

 

                                                        

          Ашот Галстян 

Особенности использования глагола в языке восточноармянской  

художественной документалистики 

Резюме 

Формы наклонений и времѐн глагола придают особый оттенок языку 

жанра художественной документалистики. В словесном потоке, проявляясь в 

материально-двигательном смысле, глагол, как часть  речи, становится одним 

из основных средств выражения мысли. 

Широкое распространения имеют отдельные семантические группы 

глаголов, которые рассматриваются не иначе как  показатели жанровой 

характеристики. 

Есть интересные сочетания в выразительных формах глаголов. С 

целью определенного перечисления мыслей и подчеркивания 

интенсивности действия часто используется способ комбинации глагольных 

единиц. 
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Ashot  Galstyan 

Peculiarities of Using the Verb in the Language of Eastern  

Armenian Documentary Fiction  

Summary 

The forms of moods and tenses of the verb give a special touch to the 

language of the genre of documentary fiction. Manifesting itself in the material-

movement sense in the verbal flow, the verb, as part of speech, becomes one of the 

main means of expressing thought. 

Widespread are certain semantic groups of verbs, which are considered 

only as indicators of genre characteristics. 

There are interesting combinations in expressive forms of verbs. For the 

purpose of a certain enumeration of thoughts and emphasizing the intensity of 

action, a method of combining verb units is often used. 
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ԱՐՏԱՇԵՍ  ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

artashesmartirosyan@yandex.ru 

 

ԲԱՌԸ ՈՐՊԵՍ ԽՈՍՔԻ ԵՎ ՄՏՔԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԻՐԱՑՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. բառի ներքին ձև, լեզվա-

կան բառ, խոսքային բառ, բառի նշանակություն, բառի իմաստ, լեզվի շերտ, 

իմաստային նորաբանություն, իմաստափոխություն, ձևույթ, համատեքստ:  

Ключевые слова и выражения: внутренняя форма слова, слово в 

языке, слово в речи, значение слова, смысл слова, языковой пласт, смысловая 

новизна, изменение значения, морфема, контекст. 

Key words and expressions: internal form of a word, word in a language, 

word in speech, word meaning, language stratum, semantic novelty, change in 

meaning, morpheme, context. 

 

Բառի՝ որպես լեզվախոսքային միավորի ըմբռնման գաղափարը 

մարդկային պատմության դեռևս վաղնջական շրջաններից հուզել է 

մտածողներին. դեռևս հին շումերների և աքքադների մոտ արդեն 

հանդիպում ենք լեզվաբանական հնագույն ուսումնասիրությունների: Մ.թ. 

ա. մոտ V դարի հնդիկ մտածող Պանինին արդեն գաղափար է տվել 

հնչյունների, ձևույթների, արմատի, ածանցի և խոսքի մասերի մասին, իսկ 

հին հունական փիլիսոփաներ Պլատոնն ու Արիստոտելը սևեռվել են արդեն 

բառի իմաստային կողմի վրա, նրա հարաբերությանը նշանակյալ առար-

կային: Այդ իսկ շրջանից բառ կոնցեպտում սկսել են տարորոշել արտա-

հայտության (հնչյուններ, քերականական կառուցվածք) և բովանդակության 

պլանները (բառային և քերականական նշանակություններ): Արիստոտելն 

ասում էր, որ մարդու ամենազորեղ զենքը բառն է, և հենց նրա` լեզվի մասին 

ստեղծած տեսությունն էլ հիմք հանդիսացավ հետագա քերականական 

ուսմունքների համար` ցայսօր տակավին պահպանելով իր նշանակու-

թյունը: Բառը նրան հետաքրքրում էր այնքանով, որքանով կարելի էր 

դրանով արտահայտել մտածություն` ապացուցելու և հերքելու, կրքեր 

բորբոքելու, փառաբանելու և նվաստացնելու: «Կապակցված խոսքի 

նվազագույն միավոր». այսպես էր բնորոշել բառը անտիկ աշխարհի հույն 

քերական Դիոնիսոս Թրակացին: 

Լեզվաբանական միտքը բառը համարել է լեզվի հիմնական 

միավորը: Մարդկային լեզվի զարգացման տարբեր գոյավիճակներում բառ 

կոնցեպտը հետաքրքրել է նաև փիլիսոփաներին, հոգեբաններին… և 

mailto:artashesmartirosyan@yandex.ru
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պատահական չէ, որ գիտության պատմության մեջ գործառում է բառի 

սահմանման շուրջ 70 սահմանում` ըստ տարբեր չափանիշների, հիմքում 

դնելով թե՛ ուղղագրական, թե՛ հնչյունաբանական, թե՛ կառուցվածքային, 

թե՛ քերականական ու իմաստաբանական և թե՛ կառուցվածքային 

սկզբունքները: Հետաքրքիր են նաև լեզվի զարգացման տարբեր շրջա-

փուլերում բառի բառարանային բնորոշումները, որոնք վկայությունն են 

տվյալ ժամանակաշրջանի բառ կոնցեպտի ակադեմիական ըմբռնման: 

Այսպես, Հայկազյան բառարանում կարդում ենք. «Ձայն մարդկեղէն` 

յօդաւոր և նշանական, յորմէ կազմի բան կամ խօսք և բարբառ….»1, կամ` 

«….մարդկային ձայնի մի հնչիւն կ[ա]մ հնչիւններից յօդուած խումբ` 

կոմպլեկտ, որ ունի որևէ նշանակություն»2, կամ` «….մարդու բացառիկ 

ունակություն բարձրաձայն արտահայտելու իր մտքերն ու զգացմունք-

ները…խոսելու ունակություն, շփվել խելամիտ համադրությամբ հնչյուն-

ներով…բառային խոսք…//Մեկ ամբողջություն կազմող հնչյունների համա-

դրություն, որն ինքնին նշանակում է առարկա կամ հասկացություն… 

ասույթ»3: Մ.Աբեղյանի բնորոշմամբ` «….բառն է նշանակություն ունեցող 

մեկ հնչյունը կամ մի քանի հնչյունների կապակցությունը: Ըստ այսմ լեզվի 

մեջ ամենից առաջ պիտի նկատի առնել երկու կողմ. 1) բառերի հնչյունները 

և 2) բառերի նշանակությունները»4: Սահմանումներից պարզորոշ երևում է, 

որ վաղուց անտի մի դեպքում այն դիտարկվում է լեզվում գործառող 

«անկախ» միավոր, մյուս դեպքում այն իրացում է ստանում կենդանի 

հաղորդակցության մեջ` խոսքում: Բառի, թերևս, ավելի լիակատար սահմա-

նում է տալիս արդի լեզվաբանական բառարաններից մեկը. «….լեզվի հիմ-

նական կառուցվածքային-իմաստաբանական միավոր, որը ծառայում է 

անվանելու առարկաներ և նրանց հատկանիշները, երևույթներ, իրակա-

նության հարաբերություններ, յուրաքանչյուր լեզվին բնորոշ իմաստային, 

հնչյունական և քերականական հատկանիշներով օժտված»5:  

Բառի ուսումնասիրության ճանապարհին լեզվաբանները փորձել են 

լուծել հետևյալ հիմնախնդիրները. բնորոշել այն` որպես լեզվի միավոր, տալ 

լեզվի համակարգում նրա սահմանազատման չափանիշները, արտահայ-

տությունն ու բովանդակությունը, բառային կազմի համակարգայնությունը, 

                                                           

1 Տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ.I, Վենետիկ, 1836, էջ 439: 
2 Տե՛ս Ստ.Մալխասյանց, Հայէրեն բացատրական բառարան, հ. I, Ե., 1944, էջ 332: 
3 Տե՛ս В.Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, М., т. IV, М., ‗‘Русский 

язык‖, 1991, էջ 221: 
4 Տե՛ս Մ.Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, «Միտք», Ե., 1965, էջ 5:  
5 Տե՛ս Лингвистический энциклопедический словарь, М., ''Советская энциклопедия'', 

1990, էջ 464-467: 
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դերը լեզվում և խոսքում: Այս հարցերի պատասխանները որոշակիորեն 

սկսեցին նշմարվել արդեն XIX դարում, երբ լեզվաբանների ուշադրությունն 

առավելապես սկսեց սևեռվել բառի բովանդակության պլանին` ներքին 

ձևին:  

Այսպես, Վ.Հումբոլդտն ասում էր. «Բառը ձևավորում է մի սահման, 

մինչև որն իր արարման ընթացքում լեզուն գործում է ինքնուրույն: Սովորա-

կան բառը լեզվից ծագած կատարյալ ծաղկի է նման: Բառով լեզուն 

ավարտում է իր արարումը: Նախադասության և խոսքի համար լեզուն 

սահմանում է կարգավորող սխեմաներ՝ դրանց անհատական ձևավորումը 

թողնելով խոսողի հայեցողությանը»6: 

Փորձ էր արվում նախ տարբերակել նշանակություն և իմաստ 

հասկացությունները: Այսպես, Ա. Պոտեբնյան նշում էր, որ «….աշխարհը 

մեզ համար գոյություն ունի մեր ես-ի տեսքով, մեր անձնական զգայու-

թյունների, ապրումների շարունակական ընթացքի տեսքով….Տվյալ 

դեպքում մեզ համար ամենաէականն այն է, որ բառը պատրաստի իմաստ 

(ընդգծումը մերն է – Ա.Մ.) արտահայտելու միջոց չէ. այն միջոց է 

վերափոխելու տպավորությունները, դրանք դարձնելու կրկին իմանալու 

առարկա. այն միջոց է նոր միտք ստեղծելու»7: Այստեղից կարելի է 

եզրակացնել, որ նշանակությունն ունի սոցիալական, իսկ իմաստը՝ 

անհատական բնույթ. առաջինը կապված է հանրային ընկալման հետ, 

երկրորդը՝ տվյալ անհատի անձնական հայացքների: Բառի նշանակությունն 

ընդգրկում է առարկան անվանող հատկանիշների որոշակի քանակություն, 

իմաստը՝ դրանցից մի քանիսը, որոնք և իրացվում են խոսքում: Լեզվա-

փիլիսոփայությունը վերոնշյալ դրույթը «ճշգրտում է» այսպես. բառի 

նշանակությունը լեզվի՝ որպես իմանենտ՝ ներունակ էության փաստն է, իսկ 

իմաստը՝ խոսքի: Խոսքում կարող է իրացվել նշանակության միայն մեկ 

իմաստ:  

Այս համատեքստում ուշագրավ է անվանի հոգեբան Ա.Լուրիայի 

բնորոշումը: Խոսելով ուղեղի խոսքային գործունեության մասին՝ նա 

նշանակության ու իմաստի տարբերակումը դիտարկում է որպես մարդու 

վերլուծական գործունեության արդյունք՝ նշելով, որ «….բառը ոչ միայն 

                                                           

6 Տե՛ս В.Гумбольдт, Избранные труды по языкознанию, М., Прогресс, 1984, էջ 90: 
7 Տե՛ս Потебня А.А., Из записок по русской грамматике, 

http://elib.gnpbu.ru/text/potebnya_iz-zapisok-po-russkoy-grammatike_t1-2_1958/, մուտք՝ 

14.02.2020: 

http://elib.gnpbu.ru/text/potebnya_iz-zapisok-po-russkoy-grammatike_t1-2_1958/
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փոխարինում է իրին, այլև վերլուծում է՝ ներդնելով այն բարդ կապերի ու 

հարաբերությունների համակարգում»8: 

Խնդրո առարկային անդրադարձել է նաև Է.Աթայանը9, որն իր 

հիմնարար աշխատության մեջ միաժամանակ խորությամբ արծարծում է 

նաև լեզվաբանական, նշանագիտական և լեզվափիլիսոփայական հարցեր, 

մասնավորապես` լեզվի և լեզվական միավորների ներքին ձևավորմանն ու 

գործառությանը վերաբերող իրակություններ: Բառի արտահայտության և 

բովանդակության պլանի տիրույթում Աթայանը տարբերակում է լեզվական 
բառ և խոսքային բառ հասկացությունները, ինչը լեզվական մյուս նշանների 

պես դրսևորվում է «….լեզվի, խոսքի և դրանց համադրության մակար-

դակներում….», որտեղ «….վերլուծության միջոցով սահմանազատվում են 

բովանդակության ու արտահայտության հայեցակերպերը և կատարվում է 

դրանց համադրումը»10: Լեզվական մակարդակում բառը հանդես է գալիս 

իբրև «….տրամաբանական հասկացության ստատիկ նշան», խոսքայինում` 

իբրև «….առարկայական վերաբերություն….»11: Անգամ ասույթից` նախա-

դասությունից դուրս բառը` որպես լեզվի պատրաստի միավոր «….ներկա-

յացնում, իմաստավորում, պատճառաբանում է ինչ-որ հասկացություն, 

պարունակում թաքնված դատողություն-ստորոգում. «մարդասպանություն» 

բառի խորքային կառուցվածքը…. «Մարդուն սպանում են» արտահայտու-

թյունն է»12: Չնայած բառի այս ներքին իմաստավորվածությանն ու պատճա-

ռաբանվածությանը` լեզվական մակարդակում, այնուամենայնիվ, այն 

«….անհնչուն….» է «….ու պաղած….», մինչդեռ «….ասույթի մեջ դառնում է 

նրա ծաղկուն հոգին` պատկերավորության մի բաքոսային խրախճանք. այն 

վերակենդանանում է հնչյունի, առարկայի, խոսքի կապերի մեջ….», որտեղ 

«….գործունացվում է բառերի գործառության իմաստաբանական, շարա-

հյուսական արժույթների բազմազանությունը»13:  

Սակայն ասույթից դուրս բառի իմաստային կառուցվածքի սահ-

մանումը, այնուամենայնիվ, հուզել է լեզվաբաններին իր հակասակա-

նությամբ. բառը սահմանելիս այն դիտարկել հնչյունակա՞ն, քերակա-

նակա՞ն, թե՞ բառային տեսակետից: Հնչյունական տեսակետից բառի հնչյու-

նային սահմանները տարբեր լեզուներում տարբեր են` կախված լեզուներին 

                                                           

8 Տե՛ս Лурия А.Р., Язык и сознание, М., Издательство МГУ, 1979, էջ 42: 
9 Է.Ռ.Աթայան, Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին 

վերաբերությունը, Ե., 1981: 
10 Նույն տեղում, էջ 102: 
11 Նույն տեղում, էջ 98: 
12 Նույն տեղում, էջ 100: 
13 Նույն տեղում, էջ 101: 
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բնորոշ հնչյունային ազդանշաններից` արտաբերական շեշտի կայուն կամ 

շարժական լինելուց, վերջնավանկ ձայնավորների խլացումից, փափ-

կացումից և այլն: Քերականական տեսակետից ևս բառի ամբողջա-

կանության ըմբռնման միարժեքություն չկա: Բառը «….անկախ ձևույթ է…., 

որը մեր լեզվական զգացողությունն ընկալում է որպես ամբողջություն՝ ըստ 

հնչման և նշանակության, այնպես որ այն կամ ըմբռնվում է որպես 

անբաժանելի առավել մանր ձևույթների (օրինակ՝ здесь, почти, там), կամ, 

հնարավորության դեպքում, այն ընկալվում է այդ բաղադրիչ մանր 

ձևույթների նշանակություններից անկախ»14,- փաստում է շվեդ լեզվաբան 

Ա.Նուրենը: Այսինքն, բառը կիրառության մեջ չի պահանջում իր բաղադրիչ 

մասերի նշանակության իմացություն: Սակայն այս բնութագրման 

լիակատարությունը խաթարում է այն իրողությունը, որ նրանում չենք 

կարող ներառել, օրինակ, լեզվի սպասարկու բառերը. ընդ որում, «….բազում 

բառեր կան, որոնք միայն ձևույթներ են, և ձևույթներ, որոնք երբեմն 

համարվում են բառեր»15 (հմմտ. ոչինչ և ոչ հիմնական): Ասել է թե` ոչ բոլոր 

բառերին է բնորոշ անվանողական գործառույթը, ինչպես` միջանկյալ 

բառերը կամ դերանունները. վերջիններիս դերը փոխանվանական է: 

Այսպիսով, վերոնշյալ հանգամանքները` բառի առարկայական հարաբերու-

թյունների ուսումնասիրությունը, վկայում է բառերի տարբեր կառուց-

վածքային-իմաստաբանական տեսակների առկայության փաստը, ինչն էլ 

դժվարացնում է բառին լիարժեք սահմանում տալու հնարավորությունը: 

Բառը` որպես լեզվի կառուցվածքաիմաստային միավոր, լեզվաբան-

ներն անվանում են բառույթ: Լեզվակիրների գիտակցության մեջ անկախ 

կերպով առկա են բառի բոլոր նշանակությունները` ուղիղ թե փոխա-

բերական, նաև պոտենցիալ` դիպվածային կիրառության հնարավորու-

թյուններով: «Ըստ էության, որքան տվյալ բառն ունի կիրառության 

առանձնացված համատեքստեր, այնքան էլ նրա նշանակություններն են, 

բառային ձևերը. ընդ որում….բառը….սովորաբար չի տրոհվում առանձին 

բառ-համանունների: Բառի իմաստային սահմանը համանունն է: ….Բառի 

ներքին ամբողջականությունն ապահովվում է ոչ միայն նրա հնչյունական և 

քերականական կազմի ամբողջականությամբ, այլև նրա նշանակու-

թյունների համակարգի իմաստային միասնությամբ, որն իր հերթին 

բնութագրվում է ընդհանուր առմամբ լեզվի իմաստային համակարգի ընդ-

                                                           

14 Տե՛ս Нурен A. О словах и классах слов/Nordisk Tidskrift, 1879, էջ 23: 
15 Տե՛ս Вандриес Ж., Язык, М., 1937, էջ 178: 
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հանուր օրինաչափություններով»16, - նշում է Վ.Վինոգրադովը: Այն բառին 

օժտում է արտաքին թաղանթով, որը շարունակ աճում է նոր նշանակու-

թյուններով և իմաստներով` պայմանավորված լեզվում նոր գաղափարների 

ի հայտ գալով:  

Բառը` որպես լեզվի կառուցվածքաիմաստային միավոր, փաս-

տորեն, հանգեցնում է այն դրույթին, որ այն միջոց է մտքի և հնչյունի միա-

վորման: Այս առումով ուշագրավ է Պոտեբնյայի հետևյալ դրույթը. «Բառը` 

որպես խոսքի և մտքի ստեղծագործական ակտ, բացի հնչյուններից և 

նշանակությունից, ներառում է նաև պատկերացումներ (կամ ներքին ձև), 

այլ կերպ` նշան նշանակության»17: Այդ հատկանիշն առավելապես իր 

արտահայտությունն է գտնում հատկապես մանկան և բանաստեղծական 

խոսքում, երբ բառի ներքին ձևը երբեք չի համընկնում նրա նշանակությանը 

(հմմտ. ծով բառի ներքին ձևն ու նշանակությունը ծով համբերություն 

արտահայտության մեջ): Բառի ներքին ձևի գնահատողական այս 

հատկությունից ելնելով` կարելի է եզրակացնել, որ այն պատմականորեն 

փոփոխական է` կախված լեզվի տվյալ գոյավիճակում լեզվակիրների 

աշխարհընկալումից և իմաստային բաղադրատարրերի միջև առկա 

հարաբերությունների բնույթից: Այս հատկությունն է, որ բնորոշում է 

մարդուն` նրա աշխարհայացքը, մտածելակերպը, հոգեբանական 

խառնվածքը, սոցիալական պատկանելությունը… հուզարտահայտչակա-

նությունը, մի խոսքով՝ ողջ լեզվամշակույթը, ինչը լայն առումով ձևավորում 

է ոճը: Բառի միջոցով արտահայտվող այս նրբերանգներն էլ 

պայմանավորում են նրա արտահայտչականությունը` էքսպրեսիան, որը 

շարունակ «հակադրվում է» լեզվի ինտելեկտուալ միտվածությանը: Այս 

առումով Շ.Բալլին նշում է. «Արտահայտչականության միտվածությունը 

հարստացնում է լեզուն կոնկրետ տարրերով, խոսողի աֆեկտների և 

սուբյեկտիվության պտուղներով. այն ստեղծում է նոր բառեր և արտա-

հայտություններ. ինտելեկտուալը, վերլուծականը վերացնում է հուզական 

տարրերը, նրանց մասերից ստեղծում ձևական հատկանիշներ»18: Այս 

համատեքստում ուշագրավ է նաև Ժ.Վանդրիեսի բնորոշումը. «Աֆեկ-

տայնությունը թափանցում է քերականական լեզու, նրանից դուրս բերում 

տրամաբանական բովանդակությունը և քայքայում…Ցանկացած քերա-

կանության տրամաբանական իդեալը յուրաքանչյուր առանձին գործա-

                                                           

16 Տե՛ս Виноградов В.В., ՛՛Русский язык՛՛, М., 1972/ Русский язык (Глава I. Введение в 

грамматическое учение о слове), էջ 9-45: 
17 Տե՛ս Потебня А.А., նույն տեղում: 
18 Տե՛ս Виноградов В.В., նույն տեղում: 
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ռույթի համար մեկ արտահայտություն և միայն մեկ գործառույթ 

յուրաքանչյուր արտահայտության համար ունենալն է: Եթե այդ իդեալն 

իրականություն դառնար, ապա լեզուն կունենար նույն ճշգրիտ 

կերպարանքը, ինչպես հանրահաշիվը…Սակայն արտահայտությունները 

հանրահաշվական բանաձևեր չեն: Աֆեկտայնության տարրը պարուրում և 

գունազարդում է մտքի տրամաբանական արտահայտությունը»19: Լեզվում 

գոյակցող հենց տրամաբանականի և արտահայտչականի հակադրամիաս-

նությունից էլ առաջանում են բառերի կամ բառախմբերի նոր շերտա-

վորումներ` առօրյա-խոսակցական, գրքային-բանաստեղծական, հնաբա-

նություններ և նորաբանություններ: Սրանց հիմքում ընկած է լեզվի` 

պատմականորեն ձևավորված տարբեր գոյավիճակներում բառի, լայն 

առումով, իմաստափոխությունը, որը «….գերազանցապես հետևանք է բառի 

փոխաբերական, փոխանվանական ու համըմբռնական գործածություն-

ների»20: Էդ. Աղայանը21 «….իրավացիորեն փաստում է, որ ժամանակակից 

գրական հայերենի իմաստափոխությունների մասին «ամբողջությամբ 

վերցրած» ընդհանուր գաղափար կազմելու համար պետք է տարբերակել, 

թե բառերի կրած իմաստափոխություններից ո՛րն է լեզվի տվյալ 

գոյավիճակում տեղ գտել` ժամանակակից գրական հայերենո՞ւմ, 

գրաբարո՞ւմ, միջին հայերենո՞ւմ, բարբառներո՞ւմ, խոսակցական լեզվո՞ւմ 

ևն…., որովեհետև մեր լեզվի բառապաշարի հիմնական զանգվածը կամ 

միջուկը գրական ժառանգորդությամբ գրաբարից է գալիս և գրաբարյան 

իմաստափոխությունները, բնականաբար, ժառանգորդաբար անցել են 

ժամանակակից հայերենին»22: Լեզվական իրողությունների ժառանգոր-

դաբար փոխանցումների մասին ժամանակին ուշագրավ դիտարկում է արել 

Բոդուեն դը Կուրտենեն` նշելով, որ «….լեզվի զարգացման շրջանները 

հաջորդաբար չեն փոփոխվում, ինչպես ժամապահները միմյանց, սակայն 

յուրաքանչյուր շրջափուլ ստեղծում է մի նոր բան, որ հաջորդին աննկատ 

անցնելիս հիմք ստեղծի հետագա զարգացման համար: Տարբեր 

շրջափուլերում աշխատանքի նման արդյունքները, որոնք նկատելի են 

հայտնի օբյեկտի տվյալ վիճակում, բնական գիտություններում անվանում 

են շերտեր. այս անվանումը կիրառելով լեզվի նկատմամբ` կարելի է խոսել 

                                                           

19 Տե՛ս Вандриес Ж., նույն տեղում, էջ 146-147: 
20 Տե՛ս Ա.Մարտիրոսյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների բառակազմական 

կաղապարները, Ե., 2007, էջ 164: 
21 Տե՛ս Էդ.Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե., 1984, էջ 169-189, 

Հայոց լեզու, Ա պրակ/Էդ. Աղայան, Բառագիտություն, Ե., 1980, էջ 198-268: 
22 Տե՛ս Ա.Մարտիրոսյան, նույն տեղում, էջ 163: 
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լեզվի շերտերի մասին, որոնց առանձնացումը լեզվաբանության գլխավոր 

խնդիրներից մեկն է»23:  

Զարգացնելով լեզվի համակարգում բառի իմաստային 

տեղաշարժերի դիսկուրսը` փաստենք, որ դրանք հատկապես նկատելի են 

լեզվի բառային կազմի տերմինային շերտում: Տերմինաբանությունը 

բառապաշարի ամենաշարժուն ու արագ համալրվող մասն է, ինչը 

պայմանավորված է գիտատեխնիկական, մշակութային, ինչպես նաև 

սոցիալ-պատմական առաջընթացով: Տերմինի մեջ, որպես կանոն, ճշգրիտ 

համադրված են այն հասկացությունները, որոնք համահունչ են տվյալ 

ժամանակաշրջանի մտածելակերպին: Տերմիններին ևս բնորոշ են 

իմաստային զարգացման բոլոր տեսակները` բառիմաստի ընդլայնում-

նեղացում, բառիմաստային անցումները` փոխաբերական, փոխանվա-

նական, գործառութային:  

Բառիմաստի զարգացման համատեքստում հետաքրքիր է լեզվի 

բառային կազմի նորաբանական շերտը: Ի թիվս իմաստային զարգացման 

վերոնշյալ տեսակների` իմաստային նորաբանություններ հասկացությունը 

«….պայմանավորված է լեզվի զարգացման երկու հիմնական գործոններով` 

ա) երբ տվյալ լեզվի ներքին զարգացումներն են բերում իմաստա-

փոխության, բ) երբ օտար լեզվական միավորի իմաստի ազդեցությամբ բառն 

ստանում է իմաստային ճյուղավորում, այլ կերպ` կատարվում է իմաստի 

պատճենում»24: Այս երկու գործոնները ավել կամ պակաս չափով գործառել 

են լեզվի զարգացման տարբեր շրջափուլերում` դրսևորելով տարբեր 

առանձնահատկություններ` հասարակարգային փոփոխություններով 

պայմանավորված հնացած բառիմաստի թարմացմամբ (հմմտ. ավագանի), 

հնացող լեզվական միավորի մասնակի իմաստափոխությամբ (հմմտ.այր – 

պետական այր), տերմինային հոմանիշության վերացմամբ կամ ճշգրտմամբ 

(հմմտ. զորահավաք-զորակոչ), որոշ բառերի նշանակության քաղաքական-

սոցիալական երանգավորմամբ (հմմտ. թիմ, ընդդիմություն), հոգնակիու-

թյան միջոցով (հմմտ. կանաչներ<зеленые «բնապահպաններ») և այլն25:   

Ամփոփելով մեր խոսքը` նշենք, որ բառը որպես խոսքի և մտքի 

ստեղծագործական իրացում դիսկուրսը մեզ տանում է դեպի բառի ներքին` 

իմաստային կառուցվածքի քննություն, որտեղ ի հայտ են գալիս բառի 

նշանակության և իմաստի բարդ, փոխպայմանավորող հարաբերու-

                                                           

23 Տե՛ս Бодуэн де Куртенэ И.А., Некоторые общие замечания о языковедении и языке, 

1871/Избранные труды по общему языкознанию, т. 1. М., 1963, էջ 67: 
24 Տե՛ս Ա.Մարտիրոսյան, նույն տեղում, էջ 168: 
25 Այս մասին առավել հանգամանորեն տե՛ս Ա.Մարտիրոսյան, նշվ. աշխ. էջ 180-181:  
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թյունները, որտեղ նշանակությունը կայուն, համընդհանուր փաստ է լեզվի 

համակարգին տիրապետողների համար, իսկ իմաստը, այսինքն` 

կիրառությունը, ընդամենը այդ նշանակություններից մեկի հնարավոր 

կիրառությունն է, ընդ որում` երբեմն խիստ անհատական մոտեցմամբ, 

երբեմն՝ ավել կամ պակաս տարածվածությամբ: Բառի նշանակության 

ներուժը մեծ է, որտեղ ժամանակային կտրվածքով դեռ շատ իմաստներ են 

քողարկված: 

 

 

Արտաշես Մարտիրոսյան 

Բառը որպես խոսքի և մտքի ստեղծագործական իրացում 

Ամփոփում 

Հոդվածում բառը դիտարկելով որպես խոսքի և մտքի 

ստեղծագործական իրացում` փորձ է արվում քննության ենթարկել նրա 

իմաստային կառուցվածքը, բնութագրել և սահմանել բառի նշանակություն 

և իմաստ հասկացությունները, նրանց միջև առկա բարդ, 

փոխպայմանավորող հարաբերությունները: Առաջադրվող վարկածն այն է, 

որ բառը պատրաստի իմաստ արտահայտելու միջոց չէ. այն միջոց է 

միևնույն առարկան, երևույթը նորովի ներկայացնելու, նոր միտք ստեղծելու 

համար` պայմանավորված լեզվում նոր գաղափարների ի հայտ գալով:  

 

 

 

Арташес Мартиросян 

Слово как творческий акт речи и мысли 

Резюме 

      В статье, рассматривая слово как творческий акт речи и мысли,  сделана 

попытка  исследовать его смысловую структуру, охарактеризовать и 

определить понятия значение и смысл слова, а также существующие между 

ними сложные и взаимообусловленные связи. Предлагаемая гипотеза 

заключается в том, что слово не является готовым способом передачи смысла: 

оно является способом новой презентации предмета или явления, способом 

создания новой идеи, обусловленной появлением в языке новых денотатов. 
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Artashes  Martirosyan 

The Word as a Creative Act of Speech and Thought 

Summary 

In the article, considering the word as a creative act of speech and 

language, an attempt is made to investigate its semantic structure, characterize and 

define the concepts of the meaning and meaning of the word, as well as the 

complex and interdependent relationships between them. The proposed 

hypothesis is that the word is not a ready-made way of conveying meaning: it is a 

way of a new presentation of an object or phenomenon, a way of creating a new 

idea, due to the appearance of new denotations in the language. 
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՈՒ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» ԵՐԿԻ 

ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Հովհաննես Դրասխանա-

կերտցի, բառի լեզվաոճական արժեք, ոճական միջոցներ, լեզվամտա-

ծողություն, կրկնություններ, խոսքի արտահայտչականություն,  իմաս-

տային, հակադրություն, համեմատություն: 

Kлючевые слова и выражения: Ованес Драсханакертци, 

лингвостилистическая ценность слова, стилистические средства, понимание 

языка, словесные повторения, выразительность речи, семантичный, контраст, 

сравнения.   

Key words and expressions: Hovhannes Draskhanakertsi ,    linguostylistic 

value of the word, stylistic means, language awareness, semantic, contrast, 

comparisons, reduplications, expressiveness of speech, semantic, contrast, 

comparisons.  

 

Սույն հոդվածի քննության նյութն է Հովհաննես կաթողիկոս Դրաս-

խանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի ոճական որոշ արտահայտ-

չամիջոցների քննությունը շարահյուսական մակարդակում:  

Հ. Դրասխանակերտցին 10-րդ դարի պատմագիր է, ծնվել է մոտ 840-

850 թթ.:   

«Պատմութիւն Հայոց» աշխատությունն առաջին անգամ տպագրվել 

է Երուսաղեմում 1843 թվականին,  երկրորդ անգամ՝ 1955-ին Մոսկվայում՝ 

Մկրտիչ Էմինի կողմից, երրորդ անգամ՝ 1912 թվականին:  Այն  ընդգրկում է 

10-րդ դարի պատմական  իրադարձությունները արաբների տիրապետու-

թյան օրոք, բաղկացած է երեք մասից՝ ներածությունից, բուն նյութից և 

վերջաբանից:  

Հ. Դրասխանակերտցին  իր պատմության մեջ  դրսևորում է  գեղար-

վեստական խոսքի մեծ վարպետի անառարկելի կարողություններ, սակայն 

համեստորեն իր խոսքի շարադրանքը բնութագրում է որպես  «ոչ մտահաճ 

հպարտութեամբ ըստ իմում ինչ կամի, այլ ...աղքատիմաց իմոցս մտաց 

mailto:susannagrigoryan@ysu.am
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յառաջ ձգեցից բան երագագիր դպրի գրչութեամբ»1:  

Նրա ստեղծագործությունը հարուստ է ու բազմաշերտ, ունի  ենթ-

իմաստային խորը հագեցվածություն  և  գեղագիտական ուրույն արժեք: Այս 

առանձնահատկություններն առաջին հերթին երևում են լեզվական 

պատկերավորման միջոցների կիրառությամբ, թեև ընդհանուր առմամբ այս 

երկում կան նաև բառագործածության  կուտակումներ և անհարկի 

կրկնություններ:  

Հ. Դրասխանակերտցու պատմության մեջ  գործածվող արտահայտ-

չական տարածված եղանակներից է համեմատությունը, որոնց առատու-

թյունը  հեղինակի լեզվի էական հատկանիշներից է: Հայտնի է, որ 

համեմատության  հիմքում ընկած է երկու առարկաների կամ երևույթների 

միջև եղած նմանությունը որևէ հատկանիշի հիման վրա, սակայն այդ 

ընդհանուր հատկանիշը անպայմանորեն կրում է հեղինակի անհատական 

մոտեցման կնիքը: Համեմատությունն իրականացվում է ոչ միայն բառային 

մակարդակում, այլև բառակապակցության և նախադասությունների 

միջոցով: Գրաբարի ոճական արտահայտչական համակարգում համեմա-

տություններն ունեն տարբեր առարկաների և երևույթների միջև զանազան 

քանակական ու որակական հարաբերություններն արտահայտելու 3 

աստիճան` նույնական, բաղդատական և գերադրական2: Համեմատության 

դրական կամ նույնական աստիճանն  ընդգծվում է համեմատվող առար-

կաների, երևույթների այս կամ այն հատկանիշի նույնականությամբ: Այս 

երևույթի պատկերման համար գրաբարում կիրառվող  ամենատարածված 

միջոցը նախադրությունների  գործածությունն է: Հ. Դրասխանակերտցին  

նույնական համեմատությունների արտահայտման համար  գործածում է 

«որպէս», «իբրեւ» նախադրությունները, որոնք, ստանալով հայցականով 

խնդիր, վերջինիս հետ  դառնում են նախադասության մեկ անդամ.  «...եւ նիշ 

արեան յաչսն ունելով՝ որպէս զյակինթ կարմիր ի մէջ մարգարտի ծագեալ» 

(140): «Իբրեւ նահատակք քաջք նորոգեալք լինէին ի խոստովանութեան 

իւրեանց ըստ գրեցելումն...» (126): «...եւ իբրեւ օրինաւորս եւ հլուս 
զամենեսեան կազմէր...» (142): 

Երբեմն էլ համեմատություններ կառուցելու համար հեղինակն 

օգտվում է գրաբարի համար սովորական «ըստ» նախդրի միջոցով 

կապակցվող շարահյուսական կառույցներից, ինչպես` «...եւ ուրացեալք ի 

քրիստոնէական հաւատոցն ըստ գրգռութեան սատանայական 

                                                           

1 Հ. Դրասխանակերտցի, Պատմութիւն Հայոց, Եր., 1996, էջ 8:   
2 Տե՛ս Թ. Շահվերդյան,  Դասական գրաբարի շարահյուսական ոճաբանություն, Եր., 

2007,  էջ 186: 
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արբանեկացն՝ զաճիւն հնոցի միայն զանձամբ արկեալ... » (128): «...Ըստ 
օրինակի կողմանցն այնոցիկ Տարօնոյ եւս նոյնպիսաբար արարեալ եւ 

տրոհեալ...» (122): «Իսկ Պարոյր յետ մահուան իւրոյ թողու իւր որդի զՀրաչէ՝ 

ըստ արժանի անուանն եւ ըստ դիտակին...» (23):  «Իսկ Պոմպէի առեալ 

զՄիժակ եւ կալեալ զորդին Միհրդատայ՝ զմանուկն Միհրդատ ըստ անուան 
հօր իւրոյ...» (32): 

           Նույնական համեմատության մեկ այլ դրսևորում «Պատմութիւն 

Հայոց» երկում  իրականացվում է գրաբարի ձևաբանական մակարդակում 

կիրառվող լեզվական միավորների՝ -ա/պէս, -ա/բար վերջածանցների 

միջոցով, որոնք, կցվելով բառարմատին, հստակորեն մատնանշում են 

համեմատության մյուս եզրը հանդիսացող օբյեկտը և այն հատկանիշը, որի 

հիման վրա կատարվում է համեմատությունը3. այսպես. «...թէպէտեւ ոմանք 

այլազգաբար եւ ոմանք այլաբանաբար զրուցաց վէպս տան...» (16): «Իսկ 

մերոյն Հայկայ՝ ուժեղակաբար ընդվզեալ եւ արտաքս զինքն ի 

հնազանդութենէ Բէլայ բերեալ...» (18): Զոր պատուասիրաբար եւ 

բարւոքապէս ընկալաւ...(146):   «Սա ճոխաբար պսակի թագընկալութեամբ 

ընդ առաջին ի Հայս...» (22):  «...զբազում ազգաց զրոյցս հարստապէս ի նմա 

ճոխացուցեալ էր» ( 16):  «Յետ որոյ քաջապէս վանեալ զՅունականսն եւս՝ 

նուաճեալ կարգէ ընդ իւրով ձեռամբ...» (28):  

Համեմատության բաղդատական մակարդակում ցույց է տրվում 

համեմատվող երևույթներից, առարկաներից մեկի առավելությունը,  նրա 

այս կամ այն հատկանշի ավելի կամ պակաս դրսևորումը` համեմատած 

մյուսների հետ: Գրաբարում բաղդատական համեմատությունը առաջին 

հերթին դրսևորվում է ածականի ուղիղ ձևի վրա –գոյն ածանցի 

ավելացմամբ, չնայած  երբեմն այն արտահայտում է նաև գերադրական 

իմաստ:  

«Պատմութիւն Հայոց» երկում  բաղդատական   համեմատություններ  

արտահայտելու համար գործածվող լեզվական  միջոց է հատկանիշ ցույց 

տվող բառից հետո դրվող «քան» նախադրությունը. « ...կորուսին զանուն եւ 

զկեանս մշտնջենական, որ բարձրագոյն եւ փառաւորագոյն է քան զամենայն 

պատիւ (128): «Եւ այսպէս պատուականագոյն եւ առաջին նա գտեալ եղեւ 

քան զամենայն նախարարութիւնս Հայոց» (136): Հ. Դրասխանակերտցին  

գործածում է նաև գրաբարում երբեմն հանդիպող  բաղդատական 

կառույցների շրջուն դրսևորումները, երբ ածականով արտահայտված 

                                                           

3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 206:  
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անվանական ստորոգյալը հաջորդում է կապական բառին4. «...գրեթէ 

ամենեցուն քան զնա նախագունիցն վեհագոյն է» (134): 

Շարահյուսական ոճական արտահայտչամիջոցներից  Հ. Դրասխա-

նակերտցու երկում գործածվում են նաև ոճական կրկնությունները, որոնք 

իրենց տարբեր դրսևորումներն ունեն` խոսքին հավելելու զանազան 

հուզական նրբերանգներ: Կրկնությունը մշտապես կիրառվել է գեղարվես-

տական ստեղծագործություններում, հռետորական խոսքում` ընթերցողի և 

ունկնդրի ուշադրությունը հրավիրելու ասելիքին, առանձնացնելու և 

շեշտելու առավել կարևորը և հարստացնելու հեղինակի խոսքը: Կրկնվել 

կարող են նախադասության գրեթե բոլոր գլխավոր և երկրորդական 

անդամները: Իհարկե, խոսքը չի վերաբերում լրացուցիչ արտահայտ-

չականությունից զուրկ, սոսկ բառակազմական արժեք ունեցող և բառ-

իմաստայի փոփոխություն առաջացնող բառակրկնություններին: Գրաբա-

րում ոճական նշանակություն ունի գրական ստեղծագործություններում 

հաճախակի դրսևորվող բազմաշաղկապության երևույթը, որոնց ոճական 

կիրառությամբ ավելի ազդեցիկ է դառնում  հեղինակային խոսքը: Բազմա-

թիվ նախադասություններ հարաբերվելով միևնույն միավորիչ կամ տրոհա-

կան շաղկապի կրկնությամբ` արտահայտված պատկերն ավելի ամբողջա-

կան են դարձնում և ապահովում տրամաբանական ավարտը շարահյու-

սական տվյալ կառույցում` «... կամ ջուր ի ձեռս արկանել, կամ անձեռոցս 

մատուցանել, կամ սկուտղ առաջի դնել, կամ ջուր ըմպելոյ առ ի զծարաւ 

բժշկել » (172): «..ոչ խանդացեալ նորա ընդ լաւագոյնսն եւ ոչ արհամարհեալ 

զնուաստագոյնսն» (140):  

Երբեմն էլ նույն նպատակով կրկնվում է նախդիրը.  «...ցան եւ ցիր 

սփռեալ ընդ գլուխս կոհակացն եւ ընդ հովիտս եւ ընդ խորաձորսեւ ընդ 

անտառախիտ մայրիս...»(314):  

           Հաճախ անցյալ դերբայի հետ նույնարմատ գոյականի կիրա-

ռությունը ևս սաստկացնում է հեղինակի ասելիքը, և կրկնության արդյուն-

քում ծավալվում է խոսքի բովանդակությունը. «Սուրբն Սահակ 

հիւանդացեալ հիւանդութիւն մեծ՝ առ Քրիստոս վերափոխի…» (60): «...եւ 

մարտ մարտուցեալ, ոչ սակաւ խուժան աւերանաց զաշխարհաւն հեղոյր» 

(148): «...զմի զինուորութիւն զինուորեալ...սպանանէին զոստիկանն 

Ապուսէթ» (120):  

Որոշ  կաղապարներով կրկնությամբ դրսևորվում է ստորոգյալի 

արտահայտած գործողության բարձրագույն աստիճանը. «....եւ բոլոր 

անդամք նորա ջախեալ ջախջախեալ եւ այնպէս սատակեալ կային (120):  

                                                           

4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 210:  
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«Իսկ Արամանեկայ միապետեալ զմերազնեայսս՝ երթեալ դարեալ 
դադարեալ բնակէ ի գեղեցկատեսիլ դաշտի միում...» (19): «...զուարթանայր՝ 

ի խրախ լինել ըստ խրախութեան սրտին» (180): 

Ուշագրավ կառույցներ են միասին կիրառվող նույնարմատ լեզվա-

կան միավորները:   Երբեմն բայական բաղադրիչի արմատը կրկնվում է 

իբրև հարադիր մաս, որով ստացվում է կրկնավոր բարդությունները հիշեց-

նող յուրահատուկ բայական հարադրություն»5. «Զոր իբրեւ առընկալաւ եւ 

զհարսանեացն պարս պարեցին եւ զկաքաւսն կաքաւեցին...» (184):. «Որք 

որպէս զածելի սուր սրեցին զնենգութին ...» (158): «Եւ ահ բարկութեան 

ահափէտ առնէր զամենեսեան» (166):  

Դասական գրաբարում ամենագործածական ոճական բանադար-

ձումներից Դրասխանակերտցու երկում առկա են հոմանշային կրկնու-

թյունները, երբ միևնույն միտքը կամ գաղափարն արտահայտելու փոխարեն 

գործածվում են հոմանիշ բառեր ու բառակապակցություններ` նկարա-

գրությունն ավելի պարզ ու գունեղ ներկայացնելու համար. «Եւ իբրեւ եկն 

նա, անդ ապա զուարճանայր զուարթանայր՝  ըստ որում թէ սրտի 

բերկրեցելոյ երեսքն  գուշակեն» (180): «....եւ յարտօսր կականման եւ ի սուգ 

եւ ի տրտմութիւն զծերս եւ տղայս բերէր» (96):    «… Ի տածողութիւն 

տնանկաց եւ աղքատաց» (94):   « ...գրէ նամակ բազում թախանձանօք եւ 

աղետալի պաղատանօք...» (98):  

Կրկնված հոմանիշները նախադասության բազմակի անդամներ են, 

որոնք հանդես են գալիս շարահյուսական տարբեր պաշտոններով.  

Ա) Ենթակա. «...զի կարծիք եւ թուիք եւ նմանութիւնք են սնոտիք արտաքոյ 

ճշմարտութեան...» (154): «..որոց կականումն եւ ողբումն եւ աշխարումն 

գուժի ճչոյ եւ կանչոյ եւ կառանչոյ մինչեւ յերկինս բարձրացեալ հասանէր...» 

(166):  

Բ) Ստորոգյալ. «Չուէ գնայ ի գաւառն Գարդմանայ» (82):  

Գ) Ստորոգելիական վերադիր. «Վասն զի ի տիս հասեալ միջակութեան ՝ 
քաջահասակ էր նա եւ անձեայ եւ թիկնաւէտ եւ զուարթերես եւ մրայօն 

նկարէն իմն...» (140): «…վասն այնորիկ ապա հանապազ կշտամբեալ եւ 

յանդիմանեալ լինէր» (54):  

Դ)Որոշիչ` «Ի ժամանակի տէրութեան իւրոյ զլուսասփիւռ պայծառատարած 

ճառագայթաւէտ զհաւատս առաքելական ծաղկեցուցանէր յեկեղեցւոջ 

Աստուծոյ» (64): «…եւս հրաշապէս եւ վայելուչ եւ նազելի եւ պայծառ 

շինուածով յարդարէր…»(76): «…ապա դիմեալ երթեալ չուէին 

չանարդագուրդ նանրալեզու հայհոյիչք առնն Աստուծոյ» (118): «... էր այր 

                                                           

5 Տե՛ս Ա. Պապոյան, Պարույր Սևակի չափածոյի բառապաշարը, Եր., 1970, էջ 70:  
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քաջանձնեայ եւ թիկնաւէտ, առոյգանձն եւ գեղեցիկ հասակաւ, կորովի եւ 
աջողակ ի պատերազմունս» (138): «Իսկ յետ ամաց ինչ վաւաշն այն եւ 

տռփոտ կաթոտն Շամիրամ՝ իմացեալ ի համբաւոյ զգեղաղէշ գեղեցկութեան 

նորա...» (20): «Եւ էր նա այր սէգ եւ զգաստ եւ սօս ի գնացս ոտից..» (138): 

«Հրապուրեցայ ի շողոմարար շոգմոգեալ բանից մերոց թագաւորացն...» 

(290):  

Ե) Հատկացուցիչ. «... ողբումն եւ աշխարումն գուժի, ճչոյ եւ կանչոյ եւ 

կառանչոյ, եւ աղիողորմ ձայնք ...մինչեւ յերկինս բարձրացեալ 

հասանէր...»(166): «...եւ առանց իմիք փաստից եւ պատճառք յուզմանց  
շփոթից եւ աղմկաց...»(146):  

Զ) Ձևի պարագա` «…շինէ այնուիկ զեկեղեցիս զաւերեալս ի թշնամեաց 

թելադրութեամբ եւ խրատու եւ աղօթից նպաստիւ սուրբ հայրապետին 

Յոհաննու Մանդակունւոյ …» (64): «...գնայ ընդառաջ նորա բազում ընծայիւք 

եւ պատարագօք» (122):  «...եւ պարայածեալ պատեալ շրջափակեալ 
պաշարեալ պահէին զդրունսն տանցն...» (194):  

Է) Ուղիղ խնդիր`  «... նմա ընձեռէր եւ ըմպակս եւ բաժակս, եւ կամարս 

ականակապս ի համակ ոսկւոյ...» (162): «...մեծամեծ քաջութիւնս եւ 

արութիւնս անդ ցուցեալ՝ զՀէրովդէս փախստական առնէին...» (32): 

Ը) Հանգման անուղղակի խնդիր. «…համբերէին բազում ճգանց եւ 

չարչարանաց » (125):  

 Հանդիպում են նաև հոմանիշ բառերի դիմավոր և անդեմ 

բայաձևերով արտահայտված բայական ավելադրությունները` խոնարհված 

բայն ու բառային իմաստով հոմանիշ դերբայական միավորը: Դա 

քերականական տվյալ ձևի մոտ հոմանիշ բառի գործածությունն է` իմաստի 

սաստկացման կամ ոճին զարդարանք տալու նպատակով6. «Եւ կացեալ 

հայրապետութեան ամփոփեալ հաւաքէր զբազմութիւն դիականցն…» (86): 

«Եւ վասն այդորիկ վրդովեալ շփոթեսցի անբիծ եւ ուղիղ հաւատ 

խոստովանութեան մերոյ դաւանութեան…» (74): «...եւ գումարտակ զօրս 

ապա սփռեալ տարածանէին ի մարտ» (302): «...եւ զազգս մեր եւս քան զեւս 

բարձրացուցաներ ճոխացուցեալ» (25): «Այսպէս հարդարեալ սորա 

զարքունական պիտոյիցն զհանգամանս՝ կարգեալ կացուցանէ այնուհետեւ 

կողմնակալս...» (28): 

Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» երկում կիրառված 

լեզվաոճական արտահայտչամիջոցներից բազմաթիվ օրինակներով հանդի-

պում է նաև աստիճանավորումը` որպես հայերեն գրավոր հուշարձան-

ներում տարածված միջոց՝ շարահյուսական դարձույթ, որի դեպքում 

                                                           

6 Տե՛ս Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Եր., 2004, էջ 317:  
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բառերի հաջորդական դասավորությամբ ընդգծվում է նկարագրվող առար-

կայի կամ երևույթի աստիճանական զարգացումը, տվյալ արտահայտու-

թյան իմաստի սաստկացումը7: Այդ նպատակով հեղինակը հաճախ է դիմում 

նախադասության առանձին բազմակի անդամների կիրառությանը: 

Աստիճանավորումը հոմանշային կրկնությունից տարբերվում է նրանով, որ 

այս դեպքում նախադասության մեջ համասեռ անդամներից յուրաքանչյուրը 

սաստկացնում է նախորդի իմաստը, և, որպես կանոն, բազմակի անդամ-

ներից վերջինը իմաստային-որակական առավելագույն չափն ունի: 

Քննության առարկա երկում աստիճանվորումը կիրառվում է նախադասու-

թյան տարբեր անդամների նկատմամբ, որոնցից հաճախական են  բազմակի 

ստորոգյալները՝ որպես գործողությունների աստիճանական զարգացում,  

ձևի պարագան, խնդիրը  և այլն.  «Այլ էին եւս ոմանք ի նոցանէ, որք ոչ 

կարացեալ տեւել, ժուժալ, տանել եւ համբերել պատերազմին…» (128):  «Իսկ 

Գեղամ՝ չուեալ երթեալ անցեալ գնացեալ զլերամբն արեւելեան... զլեառն 

կոչէ Գեղամ»(18):  «...բազում սասանումն եւ դղրդումն եւ կործանումն 

զբնակչօք քաղաքին զեղեալ, հիմն ի վեր տապալէր»(164): « ..յոյժ նեղեալ 
տագնապեալ տարակուսեալ տառապեալ եւ զմիմեամբք ելեալ» (164): «Իսկ 

նոցա յամենայնի քաջապէս համբերեալ նախատանաց եւ չարչարանաց եւ 
գելարանաց եւ հարուածոց » (124):  «Եւ ապա զօր ի նոցանէ գումարեալ՝ 

չուէր գնայր երթեալ հասանէր ի կողմ Կոտայս գաւառի» (320): 

«...առհասարակ դղրդեալ սասանեալ աւերեալ քանդեալ կործանեալ լինէր 

սեպհական տէրութիւն աշխարհին իւրեանց...»(300): «Պարայածեալ 
պատեալ շրջափակեալ պաշարեալ պահէին զդրունս տանց» (305): «...եւ 

սիրելի դաստակերտն իւր վանեալ վարատեալ եւ գերեալ յարքայորդւոյն 

Աշոտոյ...» (294):  

           Հազվադեպ մեկ նախադասության մեջ հանդիպում են երկու և ավելի  

տարբեր աստիճանավորումներ. «... զորս մի անգամ ինքն գրաւէրն առ 

հասարակ քանդեալ աւերեալ ի վայր կործանէր... սպառսպուռ քանդէր, 
աւերեր զամրոցն» (96):  «...եւ իբրեւ զշռինդն իմն յորդեալ ելեալ հարեալ 
զօրէն հեղեղաց՝ յողողել գերփել կործանել զեդեալ հիմունս 

լաւութեան...»(170): «...անցեալ դիմեալ երթեալ դիզէր առ ինքն զանթիւ 

զօրաց կարաւանս. գնայր գայր հասանէր զկողմամբք Մարգաստանի ՝ 

մեծամեծ փքայր ջնջել ջարդել ջաղխել հարկանել խորտակել բազկել ի միջոյ 
ի բաց կորուսանել եւ ի սուր սուսերի մաշել միանգամայն իսկ զտոհմ եւ 

զզարմ եւ զզաւակ»...(290):  

                                                           

7 Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Ոճագիտություն, Եր., 2003, էջ 365:  
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Հ. Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» երկում  ոճական 

հիմնական հնարներից գործածված է նաև հակադրությունը, որ բառային 

մակարդակում  դրսևորվում է հականիշ բառերի կիրառության միջոցով: 

Դրանք իրար հակադիր իմաստ արտահայտող բառեր են,  որոնք խոսքի մեջ 

ունեն ոճական որոշակի երանգավորում8: Հակադիր իմաստ ունեցող 

բառերի համատեղ գործածությամբ  հեղինակը  բազմակողմանի է ներկա-

յացնում նկարագրվող երևույթները՝ արտահայտելով սեփական վերա-

բերմունքը դրանց նկատմամբ և գեղագիտորեն ներգործելով ընթերցողի 

վրա. « ...եւ յետ ակամայ կամաւ նաւարկութեանն Նոյի եւ ի ցամաք 

ելանելոյ...» (14): «… աւազանին շնորհօքն ընկալաւ պարգեւս բարեաց, քան 

պաշտել զօտարոտի օրէնս անօրէնս » (132): «...հրացեալ կղմինդրն ի 
վերուստ ի վայր հոսեալ միախառն հրովն» (100 ): «...ցրտահար սառուցեալ ի 
ձմերայնի լինէր եւ տապախարշ արեւակէզ յամարայնի» (110): 

Հակադրությունների գեղարվեստական ազդեցությունն ուժգնացնելու 

նպատակով հաճախ բառային հականիշները կիրառվում են «եւ» 

համադասական շաղկապի զուգակցումով`«....եւ յարտօսր կականման եւ ի 

սուգ եւ ի տրտմութիւն զծերս եւ տղայս բերէր » (96):   «...ի միասին վայելեն 

արդարք եւ մեղաւորք» (168):  

Հակադրության կիրառությունը չի սահմանափակվում լեզվական 

այս կամ այն մակարդակի շրջանակներով, այլ դրսևորվում է լեզվի բոլոր 

կառուցվածքային մակարդակներում9. «...դատապարտ էր դատաստան 

նորա, եւ անարգագոյնք յարգանք նորա, եւ աննուէր նուիրմունք եւ անողորմ 
ողորմութիւնք» (84): «…ի մահկանացու մարմնի զանմահն թողոյր…» (60):  

Հակադրության հարաբերություն  կարող է  արտահայտվել  նաև 

հետևյալ շաղկապների միջոցով. 

Բայց. «Եւ Հօլն դարձեալ ի Դուին քաղաք դառնայր, բայց զմարմին Սահակայ 

Սիւնեաց տեառն բարձեալ տանէր մեծ հայրապետն Դաւիթ» (118): Ոչ 

/թէ/...այլ. «..ոչ թէ խանդացեալ նորա ընդ լաւագոյնսն եւ ոչ արհամարհեալ 

զնուաստագոյնսն, այլ հասարակաց ի վերայ տարածէր զզգեստ խնամոց 

իւրոց» (140): «...ոչ ի ծածուկ երկիւղիւ ինչ, այլ իբրեւ բարձր տանեաց 

քարոզէին» (136):  «...ոչ ուստեք ըստ կամաց ընկալաւ պատասխանիս, այլ 
բազում յանդիմանակաց մեղադրութիւնս» (160): Այսպիսի կառույցները 

կիրառվում են ժխտման հարաբերություն արտահայտելու նպատակով: 

Կամ…/կամ/: Այս շաղկապը մասնակցում է տրոհման իմաստ ունեցող 

ներհակ բարդ համադասական նախադասությունների կազմավորմանը, 

                                                           

8 Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Եր.,  2002, էջ 233:  
9 Տե՛ս Թ. Շահվերդյան, նշվ. աշխ., էջ 220:  
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իսկ միավորական կապակցություններում կարող են կիրառվել կամ...կամ 

զուգորդված շաղկապները10.  «Եւ ապա հնարի կա՛մ ըմբռնել զՀօլ կա՛մ դրժել 

ի մահ» (116):  «Կա՛մ դարձցին յանօրէն օրէնս նոցա՝ ուրացեալք զՔրիստոսի, 

աստուածպաշտութիւնն, կա՛մ սաստիկ խոշտանկանօք եւ չարչարանօք եւ 

անհնարին մահու հատանիցեն յոյս կենաց նոցա» (130):  

Քերականական հակադրություն ստեղծվում է նաև զիջական հակա-

դրման հարաբերություն արտահայտող ստորադասական նախադասու-

թյունների միջոցով, որոնք արտահայտում են գերադաս նախադասությանը 

հակադիր միտք11: Դասական գրաբարում այդպիսի հակադրություն 

դրսևորվում է հետևյալ շաղկապների միջոցով. 

Թէպէտ /եւ/ ...սակայն. «Զի թէպէտ ստուգութիւն սահմանական 

բանի բացատրութեան ...բաժանումն ապացուցից, սակայն ըստ իւրումն 

ժամանակի...տայ պատճառս տեղեկութեան»(134): «Եւ թէպէտ բազում 

անգամ ամենեցուն աղաչեալ զնա չկրկնել զերթալն առ չարաբարոյ 

հեթանոսն, սակայն չարգելաւ նա՝ իբր ոչ ստել զեդեալ ուխտն ընդ նմա» 

(172): «Իսկ մարդիկ ամրոցին թէպէտեւ խուճապեալք լինէին, սակայն նա ոչ 

ինչ որոշեաց զնոսա ի վտանգս տագնապի...» (182): «Եւ թէպէտեւ մարդիկ 

ամրոցին բազում վիրաւորս ի թշնամեաց տապաստ արկանէին, սակայն 

նստեալ պահէին զամրոցն ի բազում աւուրս» (232): Երբեմն պարտադիր չէ 

«սակայն» շաղկապի առկայությունը, և այս դեպքում ոճական հակա-

դրության արտահայտման բեռն իր վրա է վերցնում միայն «թէպէտ» 

շաղկապը, որով  կազմված զիջման պարագա երկրորդական նախա-

դասությունը կարող է լինել նախադաս կամ հետադաս:  

Այսպիսով, Հ. Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» երկն 

օժտված է ոճական տարբեր արտահայտչամիջոցներով, որոնք ապահովում 

են երկի գեղագիտական գործառույթն ու հուզաարտահայտչական 

գունավորումը:  

                                                                                             

                                                                                        Սուսաննա  Գրիգորյան  

Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի  

լեզվաոճական առանձնահատկությունները 

Ամփոփում 

Հոդվածը նվիրված է Հովհաննես Դրասխանակերտցու  «Պատ-

մութիւն Հայոց» երկի լեզվաոճական առանձնահատկությունների քննու-

թյանը: Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց»  երկն  

                                                           

10 Տե՛ս  նույն տեղում,  էջ 236:  
11 Տե՛ս Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու, Շարահյուսություն, Եր., 2004, էջ 182:  
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առանձնանում է լեզվական ինքնատիպ կառույցներով:  Այն  հարուստ է 

մակդիրներով, համեմատություններով, կրկնություններով, հակադրու-

թյուններով: Ոճական այս միջոցների գործածությունը դրանց  հաղորդում է 

յուրօրինակ արտահայտչականություն և զգացմունքայնություն:  

 

                                                                                                   Сусанна Григорян 

Лингвостилистические особенности  в книге Ованеса Драсханакертци 

''История Армении''. 

Резюме 

Статья посвящена анализу лингвостилистических особенностей 

книги Ованеса Драсханакертци ''История Армении''.  Книга выделяется 

лингвистическими своеобразными структурами. Она  изобилует эпитетами, 

сравнениями, повторами, антитезами. Использование этих стилистических 

средств дает историю необычайную экспрессию и эмоциональность.  

 

                                                                                             Susanna Grigoryan 

The Linguostylistic Features  in the Work ‗'The history  of  Armenia‘' by 

Hovhannes Draskhanakertsi.  

Summary        

The article is devoted to the analysis of linguo-stylistic peculiarities 

of Hovhannes Draskhanakertsi‘s Work ‗‘History of Armenia‘‘. His work ‗‘History 

of Armenia‘‘ is striking with its unique linguistic structures. It is rich in epithets, 

comparisons, repetitions, and contrasts. The usage of these stylistic means gives 

them unique expressiveness and emotionalism.  
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ԱԲԻԳ ԱՎԱԳՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. երկի համեմատական 

քննություն, լեզվական և ոճական փոփոխություններ, հեղինակային 

մշակում, վերահրատարակել,  գեղարվեստական գրականություն:  

Ключевые слова и выражения: сопоставительный анализ 

произведения, языковые и стилистические изменения, авторская обработка, 

переиздать, художественная литература. 

Key words and expressions: comparative  analys, linguistic and stylistic 

changes, author refinement, to republish, fiction. 

 

Յուրաքանչյուր գրող գրական գործունեության ընթացքում վերա-

մշակում է իր ստեղծագործությունները, կատարում որոշակի փոփո-

խություններ` նպատակ ունենալով գրական երկը հնարավորինս հղկված և 

կատարյալ դարձնել: Գեղարվեստական ստեղծագործության քննությունը 

հիմք է հանդիսանում նաև գրողի անհատական ոճի և գրական ստեղծա-

գործության ճանաչման համար1: <<Հեղինակային մշակումները ունեն 

ամենատարբեր նպատակադրումներ. կամ միտված են զուտ լեզվական 

բնույթի փոփոխությունների, կամ ունեն զուտ բովանդակային-գաղափա-

րական բնույթ, կամ էլ արտահայտության ձևի փոփոխություններ են, որոնք 

սերտ առնչության մեջ են երկի գեղագիտական ու գեղարվեստական 

բովանդակության հետ>>2: Մեզ հետաքրքրում են հիմնականում դրանցից 

երկուսը՝ լեզվական և ոճական-արտահայտչական փոփոխությունները, 

որոնք գրողի նուրբ դիտողականության շնորհիվ հղկվել և կատարելա-

գործվել են: Այս մասին Մելքոնյանը գրում է. <<Միայն գրական վարպետու-

թյանը որևէ կարևորություն չտվողը կարող է ստեղծագործության վրա 

հեղինակի կատարած լեզվաոճական բնույթի աշխատանքին երկրորդական 

                                                           

1 Տե՛ս И. Г.  Минералова, Анализ художественного произведения, Стиль и внутренняя 

форма, М., 2011, с. 4 «http://www.litres.ru/pages/biblio_book/art=635185». 
2 Յու. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական մշակումների 

լեզվաոճական վերլուծություններ «Պետրոս Դուրյան, Միսաք Մեծարենց, Դանիել 

Վարուժան», Ե., 2012, էջ 50: 

mailto:esatenik@mail.ru
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նշանակություն տալ կամ բոլորովին ժխտել դրա կարևորությունը՝ գտնելով, 

որ բառի վրա կատարած աշխատանքը կապ չունի ստեղծագործության 

արտահայտչականության հետ>>3: Մշակել գեղարվեստական ստեղծա-

գործությունը, նշանակում է ապահովել նրա երկարակեցությունը, զերծ 

պահել այն ժամանակի անողոքությունից4: 

Ա. Ավագյանի ժամանակակիցները պատմում են, որ նա կյանքում, 

առօրյա խոսակցությունների,  զրույցների  ժամանակ էլ չէր սիրում երկար 

խոսել, խոսում էր կարճ, բայց բովանդակալից, ասում էր պարզ և ուղղակի, 

առանց պերճաբանությունների5: <<Շատ բաներ, որոնց կողքից մենք անց-

նում ենք՝ չնկատելով, դրանք նրա ստեղծագործություններում անսպասելի 

նշանակություն են ձեռք բերում. գրողի դիտողականություն, հիշողությունը 

և տեսածը պատկերելու տաղանդը նրան տրված են ի բնե>>6: 

Ըստ մշակման բնույթի՝ Ա. Ավագյանի երկերը  կարելի է բաժանել 

երեք հիմնական խմբի: Առաջինում դասում ենք հիմնականում այն ստեղծա-

գործությունները, որոնք առաջին հրատարակությունից հետո չեն վերա-

հրատարակվել, ուստի և փոփոխության չեն ենթարկվել: Դրանցից են 

<<Վաղը>>, <<Շիկացած հող>>, <<Նազելի Դալարյան>> և <<Հարված>>  

վեպերը: Սա այն դեպքն է, երբ գրողի մեծարժեք երկերը, իբրև բուռն ու 

անմիջական ապրումի գեղարվեստական արտահայտություններ, ծնվել են 

միանգամից և գրական մշակման չեն ենթարկվել: Դրանցում հեղինակը 

մարմնավորում է նոր հերոսների, գտնում ժամանակի հասարակական-

քաղաքական դիմագիծն արտահայտող իրական բախումներ՝ ձգտելով 

սոցիալ-հոգեբանական լուծումներով պատասխան տալ արդիական մի 

շարք խնդիրների: Հետևողականորեն ուշադրություն է դարձնում և իր 

հետաքրքրությունների կենտրոնում պահում իրանահայ համայնքի մարդ-

կանց կյանքը, կենցաղը, նրանց ակտիվ մասնակցությունը երկրի սոցիալ-

քաղաքական իրադարձություններին7: 

 Երկրորդ խումբն են կազմում այն ստեղծագործությունները, որոնք 

լրամշակվել են (ավելացումներ ու կրճատումներ, մասերի և տողերի վերա-

դասավորումներ են կատարվել, լեզվաոճական բազմազան փոփոխություն-

ներ են կրել պատմվածքների տարբեր ժողովածուները): Սա այն դեպքն է, 

«երբ գրողը ավարտում է իր ստեղծագործությունը, բայց որոշ ժամանակ 

                                                           

3 Ս. Մելքոնյան, Հովհ. Թումանյանի պոեզիայի լեզուն և ոճը, Ե., 1969, էջ 135: 
4 Տե՛ս Զ.Ավետիսյան, Թումանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան,Ե., 1973, էջ 6: 
5 Դ. Հովհաննես, «Ազգ» օրաթերթ, Ե., 2009, №12, էջ 10-24: 
6 Ստ. Թոփչյան, «Հայրենիքի ձայն», Ե., 1979, №46, էջ 5-6: 
7 Տե՛ս Մ. Թևանյան, Աբիգ Ավագյան, Ե., 1999, էջ 86: 
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անց, վերստին անդրադառնալով դրան, զգում է, որ այն կատարյալ չէ, 

վերամշակման կարիք ունի՝ կապված լեզվի, ոճի, պատկերավորման և 

գեղարվեստական այլ միջոցների հետ»8: Դրանցից են <<Կանաչ աղմուկ>>, 

<<Շահրե-Շադ>>, <<Միջօրե>>, <<Մարդը անապատում>>, <<Հարավի 

բեռնակիրները>>, <<Փախուստ>>, <<Հարված>>, <<Հանդիպում>>, <<Պատ-

նեշ>>, <<Մեր քարի թաղը>>, <<Հաֆեզի հոգին>> և այլ պատմվածքներ:  

Հետագա շրջանի գործերը, լինելով ավելի հասուն տաղանդի 

արդյունք, վերահրատարակվել են, սակայն գրեթե մշակման չեն ենթարկվել 

կամ կարիք չի զգացվել, ինչպես, օրինակ, <<Անձրևը եկավ>>, <<Այս 

ձանձրույթը>>, <<Նրանք  գնացին ետ նայելով>>, <<Լիմեցի Սերոբը գնաց>> և 

այլ պատմվածքներ:  

Բնագրերի համեմատական քննությունը ցույց է տալիս նաև, որ 

փոփոխություններ են կրել ոչ միայն վերահրատարակված ստեղծագոր-

ծությունները, այլև ստեղծագործությունների վերնագրերը: Այսպես, օրի-

նակ, 1962թ. պատմվածքների ժողովածուում տպագրված <<Հաֆեզի հոգին>> 

պատմվածքը վերանվանվել է <<Շաբանի վերադարձը>> և տպագրվել 1965թ. 

պատմվածքների ժողովածուում: Այդպես նաև 1971թ. Տպագրված <<Հարա-

վային տենդ>> գրքում տեղ գտած <<Վերջին սահմանագիծը>> պատմվածքը 

վերամշակվել է, կոչվել <<Վերջին հանգրվան>> և ընդգրկվել 1982թ. լույս 

տեսած <<Վերջին հանգրվան>> գրքում և այլն:  

Բնագրային համեմատությունների քննությունից պարզվում է, որ 

հեղինակի արձակում կատարվել են հետևյալ փոփոխություններն ու 

շտկումները. 

1) Մի շարք գրական բառեր վերահրատարակված երկերում փոխա-

րինվել են  ժողովրդախոսակցական  տարբերակներով: Վերջիններս, բնորոշ 

լինելով հերոսների խոսքին, ասելիքը դարձնում են առավել տիպական և 

համոզիչ:  Օրինակ` փամփուշտ-գյուլլա, այստեղ-էստեղ <<-Բաբե՛, քանի՞ 

փամփուշտ ունես >> (Պ, 189, 1962),  <<Շե՛մս, դու գյուլլա  ունե՞ս>> (ՎՀ, 573), 

<<-Ինձ այստեղ մորթի՛ր, բայց ետ մի՛ ուղարկիր>> (Պ, 184, 1962), <<-Ինձ 

էստեղ մորթի՛ր, բայց ետ մի՛ ուղարկիր>> (ՎՀ, 569): Որոշ հատվածներում էլ 

անհրաժեշտություն է առաջացել որոշ ժողովրդախոսակցական բառաձևեր 

փոխարինել գրականով: Օրինակ` <<Նրա դյուրաբեկ մարմինը  ձգվեց և 

կարծես սկսեց հանգել>> (Պ, 132, 1958), <<Նրա դյուրաբեկ մարմինը  ձգվեց և 

կարծես սկսեց հանգչել>> (Պ, 135, 1962):   

                                                           

8 Զ. Ավետիսյան, Տեքստաբանություն, Ե., 2008, էջ 33: Տե՛ս Ս. Աբրահամյան, Տեքստ և 

բնագիր, Ե., 2010: 
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Վերամշակված տարբերակում հեղինակը կատարում է նաև անվան 

փոփոխություն: Օրինակ՝ <<Վանեցի Նուշիկ տատիկն արդեն յոթանասունն 

անց է>> (Պ, 80, 1962), <<Վանեցի Նազան տատիկն արդեն յոթանասունն անց 

է>> (Պ, 51, 1965)  և այլն: 

2) Գոյականի եզակի  թվի փոխարինումը հոգնակի գոյականով և 

հակառակը: Օրինակ` <<Ժալեն իր արցունքներով լվաց, մաքրեց աշխարհի 

բոլոր ուսադիրները, մայոր Ռեզվանի բոլոր սուտ  ժպիտները>> (Պ, 132, 

1965), <<Ժալեն իր արցունքներով լվաց, մաքրեց աշխարհի բոլոր ուսա-

դիրները, մայոր ռեզվանների բոլոր սուտ ժպիտները>> (ՀՏ, 27), <<Ստեփանը 

շարունակում էր նայել նրան, նա շարունակում էր քրքրել հիշողություն-

ները>> (Պ, 38, 1958), <<Ստեփանը շարունակում էր նայել նրան, նա  շարու-

նակում էր քրքրել հիշողությունը>> (Պ, 33, 1962): 

3) Ուշագրավ են այն սրբագրումները, որոնցից թեև խոսքը 

ծավալային փոփոխության չի ենթարկվում, բայց խտանում է, դառնում է 

առավել լիիմաստ: Այս դեպքում նկատի ունենք հատկապես  անձնական 

դերանվան կրճատման դեպքերը: Օրինակ` <<Շմո պապիկի՝ այդ հնա-

դարյան տան միակ մարդը, որ գլուխ չի դնում հիշողությունների հետ, դա 

իննամյա Արտակն է>> (ԵԷՉԵ, 8), <<Շմո պապիկի հնադարյան տան միակ 

մարդը, որ գլուխ չի դնում հիշողությունների հետ, իննամյա Արտակն է>> 

(ԵԷՉԵ, 8): Կատարվել են ճշգրտումներ նաև դերանունների գործածության 

մեջ: Օրինակ՝ <<-Տարիներ առաջ դպրոցում պաշտոնավարում էր Թիֆլիսից 

եկած մի երիտասարդ ուսուցիչ՝ Ստեփան Լանջյան անունով: Դա այնքա՜ն 

համակրելի մարդ էր, որ բոլոր աղջիկները գժվում էին նրա համար>> (Պ, 35, 

1958), <<-Տարիներ առաջ դպրոցում պաշտոնավարում էր Թիֆլիսից եկած 

մի երիտասարդ ուսուցիչ՝ Ստեփան Լանջյան անունով: Նա այնքա՜ն 

համակրելի մարդ էր, որ բոլոր աղջիկները գժվում էին նրա համար>> (Պ, 82, 

1962):  

4) Նախադաս և հետադաս կապերի փոփոխության, կրճատման 

դեպքերն ակնառու են վերահրատարակված պատմվածքներում, որոնց 

փոփոխությունները, մեծ մասամբ, չունեն էական նշանակություն: Օրինակ՝ 

<<Հուլիսի 27-ին, երեխայի ծննդյան տարեդարձից չորս օր առաջ, Վահանը 

Սամարղանդից ստացավ մի ծանրոց և մի բացիկ>> (Պ, 152, 1962), <<Հուլիսի 

27-ին, երեխայի ծննդյան տարեդարձից չորս օր հետո, Վահանը Սամար-

ղանդից ստացավ մի ծանրոց և մի բացիկ>> (Պ, 20, 1958), <<Երաժիշտների 

համար ու ձեզ համար, ընկեր Օզերով, դա հեշտ է գտնել>> (Պ, 6, 1962), 

<<Երաժիշտների ու ձեզ համար, ընկեր Օզերով, դա հեշտ է գտնել>> (Պ, 19, 

1965): 

5) Վերահրատարակված  երկերում  հեղինակը կատարում է  շարա-

դասության փոփոխություններ` ի նպաստ մտքի հստակության: Օրինակ՝ 
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<<Երեկ, երբ Բաբեին բերեցին այստեղ, չնայած որ նա ոչինչ չհարցրեց 

ժանդարմներին, բայց, չգիտես ինչու, նրանց պետը մի տեսակ կարծես 

պարտք համարեց հայտնել ծերունուն, թե մարդ են ուղարկել նահանգային 

կենտրոնից` Խորամաբադից՝ կանչելու ժանդարմապետին ու դատախազին, 

որպեսզի…>> (Պ, 180, 1962), <<Երեկ, երբ ծերունուն բերեցին այստեղ, 

ժանդարմներին նա ոչինչ չհարցրեց, բայց նրանց պետը, չգիտես ինչու, մի 

տեսակ կարծես պարտք համարեց հայտնել, թե մարդ են ուղարկել 

նահանգային կենտրոնից` Խորամաբադից՝ կանչելու դատախազին, 

որպեսզի…>> (ՎՀ, 566): 

6) Վերահրատարակված ստեղծագործություններում ակնհայտ են  

գեղարվեստական խոսքում կատարված հոգնակիի կազմության ուղղման 

դեպքերը: Օրինակ՝ <<Պատուհանից  երևում են հազար տարեկան քարվան-

սարայի պատերը, լսվում է բուների ողբը, մոտ ու հեռու շների կլանչ…>> (Պ, 

139, 1965), <<Պատուհանից  երևում են հազար տարեկան քարվանսարայի 

պատերը, լսվում է բուերի ողբը, մոտ ու հեռու շների կլանչ…>> (ՎՀ, 34): 

7) Վերահրատարակված տարբերակում նկատելի է օտար բառի 

փոխարինում հայերեն համարժեքով: Օրինակ՝ <<…Բաբեն միանգամից 

այդպես հիմարանա, հազիվ տասնհինգ տարին բոլորած աղջկան տա 

քառասուն տարեկան մի օփիումիստ թափառականի և ուղարկի Դեզֆուլ>> 

(Պ, 184, 1962),  <<…Բաբեն միանգամից այդպես հիմարանա, հազիվ 

տասնհինգ տարին բոլորած աղջկան տա քառասուն տարեկան  մի հաշի-

շամոլ թափառականի և ուղարկի Դեզֆուլ>> (ՎՀ, 568):  

8) Վերահրատարակված պատմվածքներում Ա. Ավագյանը կատա-

րել է նաև տեղի պարագայի փոփոխություն, որի իմաստն ավելի է համա-

պատասխանում նախադասության ընդհանուր բովանդակությանը: Օրի-

նակ՝ <<Ամեն անգամ, երբ մենք մեր ավտոբուսից իջնում էինք խաչմերուկի 

կայանում ու ցրվում էինք…>> (Պ, 115, 1965),  <<Ամեն անգամ, երբ մենք մեր 

ավտոբուսից իջնում էինք խաչմերուկի կանգառում ու ցրվում էինք…>> (ՎՀ, 

464): 

9) Մի շարք երկերում տեղ են գտել նաև անհարկի բառերի, 

բառակապակցությունների և կապական կառույցների սխալ ձևեր, որոնք 

բնորոշ են հեղինակի վաղ շրջանի ստեղծագործություններին, մասնավորա-

պես՝ վեպերին, որոնք հետագայում չեն վերահրատարակվել: Օրինակ` 

<<Գոռգոռալով ոչինչ չեք շահի,-փաղաքշանքով դիմեց քննիչը, -ես կրկին 

անգամ առաջարկում եմ ձեզ, գնացե՛ք, լավ մտածեք, վաղը նորից կկանչենք 

ձեզ>> (Վ, 95), <<Կալանավորը մտածում է. (Ինչու համար է այս ջուրը, 

Միրղասաբն էլի  նոր բան է հնարել>> (Վ, 178), <<Դրդել ես գյուղացիներին, 

որպեսզի նրանք ապստամբվեն շահնշահի զորքերի դեմ>> (ՀՏ, 163), 

<<Մելոյանը պրոֆեսորին պատմում էր հյուրանոցի շենքի՝ իր նոր նախագծի 
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մասին, որի կառուցումը նախատեսնված էր հաջորդ տարի Հոկտեմբերյանի 

շրջանում>> (ՆԴ, 160):  

10) Վեպերում և պատմվածքներում կարելի է հանդիպել  նաև 

քերականական  կառույցների, կապերի (հատկապես՝ վրա) և բառերի սխալ 

գործածության, որոնք համատեքստում չեն համապատասխանում նախա-

դասության ընդհանուր բովանդակությանը: Այդպիսի դեպքեր նկատում ենք 

հիմնականում հեղինակի վաղ շրջանի ստեղծագործություններում՝ 

<<Վաղը>>, <<Նազելի Դալարյան>> վեպերում և 1958թ. տպագրված պատմ-

վածքների ժողովածուում: Օրինակ` <<Հորեղբայր Մաքը իր սովորության 

համեմատ փռվել էր գահավորակին և ճարպակալած դեմքը սիգարի թավ 

ծխի մեջ մշուշելով՝ հազում էր անընդհատ ու թքում թաշկինակի մեջ>> (Վ, 

10), <<Տնազն օփիումիստ էր, պղտոր աչքեր, ոսկրոտ, ատամները՝ ջարդ-

ված>> (Վ, 92),   <<-Պարո՛ն քննիչ,-նետեց կալանավորը,-եկեք զուր տեղը 

ժամանակ չվատնենք, միևնույն է, դուք ինձանից ոչինչ չեք իմանալ>> (Վ, 

113) <<Պարետը նոր միտք հղացավ-չորացնել ճահիճը>> (Վ, 207), <<Բարանն 

ու գետը մնացին ետև>> (Վ, 126), <<Կցկտուր խոսակցություն  սկսվեց  մեկ 

անձրևների, մեկ նոր ուսման տարվա մասին>> (Պ, 65, 1958), <<-Գիտե՞ք 

ինչու,-հարցրեց Դուրգարյանը, - նախ ես մեծ հավատք չունեմ նրա 

գիտելիքների վրա, մյուս կողմից էլ նա իմ բարեկամն է…>> (Դ, 151), <<Նրա 

կինը Ղազարոսին ետ է ուղարկել՝ ասելով, հենց որ մարդը քունն առնի, 

կուղարկի հիվանդի վրա>>9: Որոշ նախադասություններ էլ խորթ են 

հայերենի լեզվամտածողությանը. կարծում ենք, որ պարսկերենի ազդե-

ցությամբ թարգմանության հետևանք են: Օրինակ՝ <<Բարին վրադ, Վալի 

Սեյֆի, ախր մենք հազար տարի է, որ քեզ սպասում ենք>> (ՎՀ, 92), <<Այդ 

միտքը նա հղացավ ամառանոց փոխադրվելու և տեղավորվելու հենց 

առաջին օրը>> (ՇՀ, 3):  

11) Խոսքը  սեղմելու  ձգտումը պատմվածքներում արտահայտվել է 

ոչ միայն առանձին բառերի, հատվածների և տողերի կրճատումով, այլև 

նախադասությունների խտացումով: Այս մասին Յու. Ավետիսյանը գրում է. 

<<Սեղմությունը ինքնին գեղարվեստական մտածողության հատկանիշ է, 

խոսքի արժանիք, որ գրական ամեն մի երկի հաջողվածության ապա-

ցույցներից է>>10: 

 Հաճախ է պատահել, որ չորս, հինգ և ավելի տողեր ունեցող հատ-

վածների վրա աշխատելիս Ա. Ավագյանը հասկացել է, որ տվյալ միտքն 

արտահայտելու համար բավական է նաև երկու, երեք տողը և փոփոխու-

                                                           

9 Ա. Ավագյան, «Գրական թերթ», Ե., 1979, №46, էջ 6: 
10  Տե՛ս Յու. Ավետիսյան, նշվ. աշխ., էջ 88: 
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թյունների է ենթարկել տվյալ հատվածը: Այսպես, օրինակ, 1958թ.  պատմ-

վածքների  ժողովածուում  զետեղված <<Պատնեշ>> պատմվածքին հեղի-

նակն անդրադարձել է վերստին և զետեղել 1962թ. տպագրված պատմվածք-

ների նոր ժողովածուում` կատարելով փոփոխություններ: Առաջին տար-

բերակում  գլխավոր հերոսի` Վահանի մասին պատմում է. <<Հետո, ինչպես  

պատահեց, նրա կյանքի  ճանապարհին հայտնվեց Նինան, և, չգիտես  ինչու, 

Վահանին  թվաց, որ իրեն ծանոթ են այդ խոշոր, մոխրագույն աչքերը, 

մազերի արտասովոր  գույնը, մի գույն, որ չգիտես սև է, թե շագանակագույն: 

Ու երբ նրանց ծանոթացրին, նրանք միմյանց ձեռքը սեղմեցին, ինչպես երկու 

մտերիմներ, որոնց ճակատագիրը երկար-երկար  ժամանակով բաժանել է 

իրարից: Եվ որքան խուսափում էին միմյանց աչքերից, այնքան նրանց 

հայացքները թափառելով ընդհարվում  էին, ու Վահանը շարունակում էր 

քրքրել հիշողությունը, որտեղ է տեսել նրան` երազո՞ւմ, սահմաններից այն 

կո՞ղմ, տափաստանային ճանապարհո՞ւմ: Սերը նրա մեջ ծնունդ առավ ինչ-

պես բացվող մայիսյան օր>> (Պ, 17-18, 1958): Հմմտ. <<Հետո, ինչպես պատա-

հեց, նրա կյանքի ճանապարհին հայտնվեց Նինան, և սերը նրա մեջ ծնունդ 

առավ ինչպես բացվող մայիսյան օր>> (Պ, 49, 1962): Նույն պատմվածքի մեկ 

այլ հատված, որտեղ բնության նկարագրությունը դարձել է շատ ավելի 

հակիրճ: Օրինակ՝ <<Ձմեռը մոտենում էր: Կռունկները չվում էին: 

Հետո ինչ-որ տեղից սողալով եկան կապարագույն ամպերի քուլա-

ները և, մի տեսակ խորհրդավոր հանդիսավորությամբ, սկսեցին տեղա-

վորվել երկնքում: Հյուսիսից փչեց առաջին սառնաշունչ քամին, և կարծես 

տեղ բաց անելով ձյունի համար՝ այգիներից ու ճանապարհներից սրբեց 

տարավ մեռած տերևները>> (Պ, 24, 1958): Հմմտ. <<Ձմեռը մոտենում էր: 

Կռունկները չվում էին: 

Ամպերը պղտորեցին երկինքը: Հյուսիսից փչեց առաջին սառնա-

շունչ քամին, և կարծես տեղ բաց անելով ձյան համար՝ այգիներից ու ճանա-

պարհներից սրբեց տարավ մեռած տերևները>> (Պ, 55, 1962):  Նկատելի է, որ 

վերամշակված տարբերակներում չկան առաջինին բնորոշ նկարագրական 

տողերն ու արտահայտությունները, որոնք երկարացնում են խոսքը, 

ծանրաբեռնում են պատկերը: Այս մասին Ս. Արզումանյանը գրում է.  

<<Ավագյանը խոսքի և պատկերի առավել սեղմության կողմնակից է, ըստ  

որում` տարածության տնտեսման նրա սկզբունքը չի վնասում ներքին 

իմաստին, խտացած մտածողությունը Ա. Ավագյանին արտոնում է պատմ-

վածքը կառուցել այնպես, որ հնարավորին  չափ խորությամբ  պատկերի 

մարդկային  հոգեբանության այս կամ այն պահը>>11:                                                                                    

                                                           

11 Տե՛ս Ս. Արզումանյան, «Գրական թերթ», Ե., 1967, №14, էջ 2:  
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  Սաթենիկ Եղիազարյան 

Աբիգ Ավագյանի երկերի համեմատական քննություն 

Ամփոփում 

Ա. Ավագյանի երկերի տարբեր հրատարակությունների համեմա-

տական քննությունը ցույց է տալիս, որ հեղինակը ծավալուն, երկարատև և 

համբերատար աշխատանք է կատարել ստեղծագործությունները վերա-

հրատարակելիս: Ըստ մշակման բնույթի՝ կատարել ենք դասակարգում՝ 

առանձնացնելով  վերահրատարակված ստեղծագործություններում տեղ 

գտած լեզվական և ոճական-արտահայտչական փոփոխությունները, որոնք 

գրողի նուրբ դիտողականության շնորհիվ  ճշգրտվել, հղկվել և կատա-

րելագործվել են: 

 

Сатеник Егиазарян 

Сопоставительный анализ произведений Абига Авагяна 

Резюме 

Сопоставительный анализ различных изданий произведений Абига 

Авагяна показал, что при переиздании своих произведений автором 

проведеня обьелистая, длительная и  кропотливая работа. С учетом характера 

обработки, выделяя языковые и стилистически-выразительные изменения, 

нашедише место в переизданых произведениях произведеня их 

классификация. Указанные изменения благодаря тонкой наблюдательности 

автора были уточнены, отточены и совершенствованы.                                                                        

         

  Satenik Yeghiazaryan 

A comparative analysis of Abig Avagyan‘s manuscripts 

Summary 

The comparative analysis of different editions of Abig Avagyan's works 

shows that the author has done comprehensive, long-lasting and patient work 

while republishing his works. According to the nature of the refinement a 

classification has been done distinguishing the linguistic and stylistic expressive 

changes found in the republished works which owing to the writer's subtle 

observation have become more accurate, refined and improved. 
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ՍԻՐՎԱՐԴ  ԱՍՐՅԱՆ 

Բան. գիտ. թեկն. 

asryansilva@gmail.com 

ԱՆՆԱ  ԴԱՎԹՅԱՆ 

Ալավերդու արհեստագործական պետական  

ուսումնարանի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 

milenaasryan2009@mail.ru 
 

ՌՈՒԲԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ՝ ՄԱՆԿԱԳԻՐ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. մանկագրության պատ-

մություն, հեքիաթ, բարոյական հատկանիշների սերմանում, բնության 

անձնավորում, փիլիսոփայական ընդհանրացումներ, հետաքրքիր պատում, 

իրականություն և հեքիաթ: 

Ключевые слова и выражения: история детской литературы, сказка, 

закладывание нравственных качеств, олицетворение природы, философские 

обобщения, интересное сказание. 

Key words and expressions: history of child literature, fairy tale, 

embedment of moral values, personification of nature, philosophical 

generalizations, interesting story, reality and fairy tale. 

 

Ռուբեն Հովսեփյանը հայ գրականության ինքնատիպ դեմքերից է: 

Նրա  գրական ժառանգության մեջ մեծ տեղ է գրավում փոքր ծավալի 

արձակը, իսկ փոքր արձակում իրենց ուրույն տեղն ունեն դպրոցա-

կաններին ուղղված հեքիաթները: Նրա փոքր արձակի ինքնատիպությանն 

ու ուրույն ոճին բազմիցս անդրադարձել են գրականագետները: Այդ 

արձակի մեջ յուրովի պետք է ընդգծել Ռուբեն Հովսեփյանի հեքիաթների 

դերը, որոնք աչքի են ընկնում վառ մտածողության ու անհատականության 

դրսևորումներով: Ինչ-որ տեղ հեռանալով ավանդական հեքիաթի առաս-

պելական ու հյուսկեն պատումից՝ այդ հեքիաթներն  այնքան են մոտենում 

իրականությանը, որ դժվարանում ես տեսնել հեքիաթի ու պատմվածքի 

սահմանը:  

 Այդ հեքիաթները գրողի մանկությունից եկող, ապրված զգացողու-

թյունների արտահայտություններ ու դրսևորումներն են: Յուրաքանչյուր 

հեքիաթ հեղինակը ներկայացնում է իրականության ու մանկության հիշո-

ղությունների, իրականության ու հեքիաթի զուգադրման տարբեր չափում-

ներում, բարության ու իրականության չար դրսևորումների բախման 

mailto:asryansilva@gmail.com
mailto:milenaasryan2009@mail.ru
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տարբեր կետերում: «Երկար ժամանակ, մինչև այսօր էլ, ես չեմ ազատա-

գրվել իմ մանկության տպավորություններից: Եվ ոչ էլ ցանկանում եմ 

ազատագրվել. կամավոր ու քաղցր գերության պես մի վիճակ է: Տարիներ 

առաջ, երբ առիթ էր լինում այս մասին խոսելու, մանկության տպավորու-

թյուններիս կուտակումը համարձակորեն նմանեցնում էի ջրհորին, որից 

որքան էլ ջուր դուրս քաշեիր՝ չէր ցամաքի», - իր հարցազրույցներից մեկում 

ասել է գրողը1: 

Ժամանակին Հովհաննես Թումանյանը մանուկների համար ստեղծ-

վող գրականությունը մեծ գրականություն է անվանել, հորդորել, որ այն 

բարձր մակարդակ ու որակյալ տպագրություն ունենա: Մանկապատա-

նեկան գրքերի որակյալ տպագրություն է պահանջել նաև Եղիշե Չարենցը 

Հայպետհրատում աշխատելու տարիներին: Որովհետև դա շատ կարևոր է և 

մեծ խորհուրդ ունի: Մանուկների աչքից ոչինչ չի վրիպում. նրանք նկատում 

են սիրով և գեղեցիկ արված յուրաքանչյուր գործ: 

 2019 թվականին մայրաքաղաքում անցկացվող գրքի փառատոնի 

շրջանակում կազմակերպվեց նաև Ռուբեն Հովսեփյանի «Հեքիաթներ» 

պատկերազարդ գրքի շնորհանդեսը: Գիրքը հրատարակել է «Արևիկ» 

հրատարակչությունը, նկարչական ձևավորումը՝ գրողի դուստր Մոնի 

Հովսեփյանը: Ընթերցողներին ներկայացված գիրքն աչքի է ընկնում ոչ 

միայն շքեղ գույներով, այլև այն դարձել է երեխաների մանկության, ինչու չէ, 

նաև մեծերի սիրելի գիրքը:  Գրքում զետեղված 13 հեքիաթները բարությունն 

ու իմաստությունը մարմնավորող լուսավոր պատումներ են, որոնք աչք են 

շոյում հովսեփյանական պարզ ու գեղեցիկ ասելիքով:  

Տարբեր հարցազրույցներում գրողն առանձնակի ջերմությամբ է 

խոսել իր մանկության ու պատանեկության տարիների մասին՝ անելով 

խորը փիլիսոփայական ընդհանրացումներ. «Հեքիաթին հավատացողը չի 

վախենում խաբվելուց, այնինչ անհավատը վախենում է, և նրա կողքից 

աննկատ անցնում է հրաշքը»: 

Հեքիաթների այս գիրքը գրողի մանկության հեքիաթների վառ 

արտացոլանքն է՝ անմոռաց, աննկարագրելի գեղեցիկ ու մաքուր՝ ինչպես 

մանկան արցունքը, նաև պատգամը՝ հավատացեք հեքիաթներին, ապրեք 

հեքիաթի մեջ: Բոլոր երեխաներն էլ  ուզում են հեքիաթն իրականություն 

դարձնել, սակայն  գրողը մեղմորեն հուշում է.«Այս աշխարհում ամենից, 

ամենից դժվար բանը հեքիաթն իրականություն դարձնելն է»:  

«Փոքրիկ Մոծակի արկածները», «Կարուսելի կանաչ ձին», 

«Կակաչները», «Բարի ամպիկը», «Ծեր փայտփորիկի ակնոցը», «Դո, ռե, մի, 

                                                           

1 Առայժմ պղտոր է մեր տակառի լուծույթը, 10.02.2014. Գրական թերթ 
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ֆա, սոլ, լյա, սի…», «Կարմրախայտը», «Խատուտիկ-խլածաղիկը», «Տանձի 

կորիզը», «Շերեփուկն ու ձկնիկը», «Կանաչ գորտը և ընկնող աստղը», 

«Տիկնիկները», «Ճայերը» հեքիաթներում  գրողը ոչ միայն  բարին և չարը 

մարմնավորող կերպարներ է ներկայացրել՝ ինչպես մեզ շատ ծանոթ 

հայտնի ավանդական հեքիաթներում,  այլ անձնավորել է բնությունն ու նրա 

մեջ ապրող կենդանիներին և թռչուններին, նրանց դարձրել միջոց՝ 

արտահայտելու բարության, ընկերասիրության,  իմաստության, հոգատա-

րության և կարեկցելու  սկզբունքները: 

 Ահա թույլ կնճիթով փոքրիկ մոծակը նույնանուն հեքիաթից, որ 

քնած հարսնացու թիթեռին ծաղկի տեղ է դնում և ծակծկում է թևերը, 

ստուգելու համար իր կնճիթի ամրությունը, բայց երբ թիթեռն արթնանում է 

ու տեսնում իր հետ կատարվածը՝ գեղեցիկ թևերը աղավաղված և թռչելու 

կարողությունից զրկված, սկսում է բարձրաձայն լաց լինել: Նրա լացին 

միանում է մոծակը: Վերջինս հասկանում է իր արածի հետևանքը. ախր 

թիթեռը շատ նման էր ծաղկի, բայց պարզվում է, որ թիթեռ է և սպասում է իր 

փեսացուին. 

-Ե… ես չ…չգիտեի, որ դ…դու թիթեռ ես, կ… կարծում էի՝ ծաղիկ ես, 

- արդարացավ փոքրիկ մոծակը:  

Ելքը երկուսով են գտնում. մոծակը մեռած կաղամբաթիթեռ է 

գտնում, թևերը պոկում, գունազարդում ծաղիկներից վերցրած գույներով, 

որոնցով  թիթեռը փոխարինում է իր թևերը:  Այսպիսով մոծակը սփոփում է 

հարսնացու թիթեռին, քավում իր մեղքը:  

Պետք է ներել փոքրին՝տվյալ դեպքում ընդամենը մեկ օրական 

մոծակին, բայց նաև պետք է հասկանալ արարքի լրջությունը… 

 Հեքիաթի ավարտն ավելի քան խոսուն է. թիթեռն իր փեսացուի հետ 

թռչում է ճանապարհորդության, իսկ ընդամենը մեկ օր առաջ ծնված 

մոծակը, որ այնքան էր հոգնել ծաղկից ծաղիկ թռչելիս, քնում է «…ու 

երազում ծաղիկների գույներով  ներկում էր բոլոր կաղամբաթիթեռներին» 

(Հովսեփյան Ռ., Հեքիաթներ, Փոքրիկ մոծակը, Երևան, 2019, Արևիկ հրատ., 

էջ 10): 

«Կարուսելի կանաչ ձին» հեքիաթը բավականին հուզառատ 

պատում է՝  երազին ձգտելու  վառ երևակայության տարրերով: Հեքիաթում 

ազատության ձգտող կարուսելի ձիու երազանքը մի պահ իրականանում է. 

նա դառնում է հրեղեն ձի, սլանում դեպի իր ազատությունը, որը նրան 

հուշում են աստղերը: Բայց շուտով փողոցային շան բարձրացրած աղմուկը 

լսելով՝ մարդիկ նրան վերադարձնում են  ու նորից բանտում կարուսելի 

ձանձրալի պտույտի մեջ: 

«Կարուսելի կանաչ ձին չհասկացավ, թե ինչու աղմկեց շունը, և թե 

ինչու նրա կանչով փողոց իջան մարդիկ ու շրջապատեցին իրեն: Մի 
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քանիսի ձեռքին նույնիսկ պարան երևաց: «Ուզում են կապել ինձ», - մտածեց 

կանաչ ձին և շատ տխրեց, որ նոր սկսված ազատությունն ահա այսպես 

մոտենում է ավարտին: Նա ուզեց ասել մարդկանց, որ ինքը ոչ մի վատ բան 

չի արել, թե ինքը սովորական գիպսե ձի չէ՝ ինչպես կարուսելի մնացած 

ձիերը, բայց հանկարծ զգաց, որ չորացել է լեզուն: …Նա մի ակնթարթում 

զգաց, որ բթանում, քնում են արթնացած մկանները, և երբ աստղերն 

ասացին. «Մենք քեզ,  ախր, զգուշացրեցինք», - նա այլևս ոչինչ չէր լսում» 

(Հովսեփյան Ռ., Կարուսելի կանաչ ձին, էջ14): 

Մարդիկ գովեցին շանը, կերակուր տվեցին, նրանց թվում էր, թե 

շունը  հսկում է գիշերային քաղաքի անդորրը և փախցրել է գողերին, փրկել 

կարուսելի կանաչ ձիուն:  

Որքա՜ն ափսոսանք կա հեքիաթում, երբ երազանքին մոտ լինելու 

հաճույքն ու բերկրանքը վայրկյանների ընթացքում անէանում են. մարդու՝ 

չհասկանալու պատճառով Հրեղեն ձին դառնում է սովորական գիպսե ձի՝ 

տխրության շղարշն աչքերում: 

Հեղինակը մի այլ դեպքում խղճում է արտում լացող կակաչներին, 

որոնց հնձում են հասուն հասկերի հետ: Մրջյունն ու մեղուն հրաժարվում 

են օգնել կակաչներին, միայն ծղրիդն է համաձայնում կակաչների սերմը 

տանել ու շաղ տալ ժայռերին, որպեսզի «գոնե հետնորդները ապահով 

ապրեն»: Առավոտյան ծեր ջաղացպանը արտ է գնում ու զարմացած 

նկատում, որ կարմիր կակաչները հպարտությամբ էին պահում իրենց 

գլխիկները գերանդիների առաջ… «Իսկ այդ պահին ծղրիդը կակաչների 

սերմը տանում էր դեպի քարքարոտ ժայռերը»:  (Կակաչները, էջ 20):  

Նեղության մեջ հայտնվածին պետք է օգնել, մտածել եկող 

սերունդների մասին ու հպարտորեն կրել պարտությունը, որն ավելի շուտ 

հաղթանակ է՝ կյանքի մարտահրավերների դեմ պայքարելու համառություն 

ու կամք. ահա ասելիքը: Հեղինակը ծղրիդին հակադրում է մրջյունի ու 

մեղվի հետ. չէ՞ որ վերջիններս էլ կարող էին օգնել… 

Բնության մեջ այնքա՜ն շատ  բարություն կա: Ահա բարի ամպիկը, 

որ սեղմվում է այնքան, որ անձրևի այգիների ու դաշտերի վրա, իր ստվերը 

նվիրում է բարդիներին, ծաղիկներին ու խոտերին, որոնք անձրևի կարիք 

ունեն,  ի տարբերություն  մյուս ամպերի, որոնցից յուրաքանչյուրն 

անձրևելու իր հատուկ տարածքն ունի (Բարի ամպիկը, էջ 21): 

 Ուրիշ է երեխաների աշխարհը, շատ հաճախ անհասկանալի 

մեծերի համար: Անտուան դը Սենտ Էքզյուպերիի  «Փոքրիկ Իշխանը» 

հեքիաթի  հերոսն ասում է. «Չէ՞ որ բոլոր մեծահասակները առաջ երեխա են 

եղել, միայն թե նրանցից քչերն են այդ բանը հիշում»…  

Սա հեղինակի առաջին մանկական գիրքն է, ուր Փոքրիկ Իշխանը 

հենց ինքը հեղինակն է:  
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Ռուբեն Հովսեփյանին էլ կարելի է տեսնել իր հեքիաթների որոշ 

հերոսների կերպարներում (Դո, ռե, մի ֆա, սոլ, լյա, սի և այլն), ուր 

հեղինակի փիլիսոփայական ընդհանրացումներն ու կյանքի հանդեպ ճիշտ 

մոտեցումները սովորեցնում են, ուսուցանում, հուշում, ոգևորում, նաև՝ 

հորդորում… 

«Հեքիաթներ ունեցե՛ք: Ձեր հեքիաթը: Ձեր էության ինչ-որ մասով 

ապրեք հեքիաթի մեջ», - ասում է Վարդգես Պետրոսյանի «Վերջին 

ուսուցիչը» վիպակի հերոսը2: Թերևս  ընդհանրություններ կան Անտուան դը 

Սենտ Էքզյուպերիի, Վարդգես Պետրոսյանի և Ռուբեն Հովսեփյանի՝ 

դպրոցականներին ուղղված  ստեղծագործություններում. ցավոք, երկրային 

կյանքն ու իրականությությունը լի են ցավոտ դրսևորումներով՝ աննրբա-

նկատություն, մեծերի և փոքրերի միջև անհասկանալի պատնեշ, տխուր ու 

ձանձրալի առօրյայից «դուրս գալու» և հեքիաթի մեջ ապրելու անվերջ 

ձգտում… 

 Եթե կա դավադրություն (որդեր, օձ), կա նաև բարեկամների (ան-

տառապահ, ակնաբույժ) մեկնված ձեռք (Ծեր փայտփորիկի ակնոցը). Իրա-

կան կյանքում էլ է այդպես, և հեղինակի հստակ բնորոշմամբ կյանքի 

դժվարությունները հաղթահարելի են, միայն թե օգնության ձեռք մեկնող 

բարեկամներ գտնվեն:   

Իսկ «Կարմրախայտը» հեքիաթում պապի և թոռան՝ ձկան մեծու-

թյան մասին զրույցից բարկացած տղան փորձում է հասկանալ մեծ ու փոքր 

ձկների տարբերությունը…«Նրան այնպես էր թվում, թե մարդիկ դիտմամբ 

են հնարել «մեծ» և «փոքր» բառերը», որ շփոթեցնեն իրեն: Եվ, հավանաբար, 

հնարողներն իրենք էլ են շփոթվում, որովհետև ո՞վ կարող է համոզված 

ասել, թե ո՛րն է «մեծ»,  և ո՛րը՝«փոքր»: Չէ՞ որ յուրաքանչյուր «փոքր» մեծ է 

շատ ու շատ փոքրերից,: Նշանակում է՝ յուրաքանչյուր բան այս աշխարհում 

միաժամանակ և՛ փոքր է, և՛ մեծ» (Կարմրախայտը, էջ 50): Եվ պապի 

անհասկանալի հարցադրումներին տղան որոշում է մեկ բառով վերջ դնել՝ 

ասելով, որ գեղեցիկ ձուկ էր…  

Որքա՜ն ճշմարտություն և փիլիսոփայություն կա տղայի մտածո-

ղության մեջ, իսկ պապը շարունակում, թե տղայի տեսած ձուկը մե՞ծ էր, թե՞ 

փոքր… Հեքիաթի այս հատվածն այնքան աղերսներ ունի Փոքրիկ իշխան 

հեքիաթի հետևյալ տողերի հետ. «Երբ մեծահասակներին ասում ես. «Ես 

տեսա վարդագույն աղյուսից շինված մի տուն, որի պատուհաններին 

խորդենի կար, իսկ կտուրին աղավնիներ», - նրանք երբեք չեն պատկերացնի 

այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հարյուր 

                                                           

2 Պետրոսյան Վ., Վերջին ուսուցիչը, «Սովետական գրող» հրատ.,1980,  էջ 343: 
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հազար ֆրանկ» և միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ 

գեղեցկություն»3: 

Գրողի հեքիաթներին երբեմն խառնվում-միահյուսվում են լեգեն-

դանման  տարրեր, պատումին տալով նոր ոճ ու  հետաքրքրություն: 

Այդպիսին է «Խատուտիկ-Խլածաղիկը» հեքիաթի մոտիվը, երբ խատուտիկ-

ներից մեկը փոսորակից ձգտում է վեր՝ չլսելով մյուսներին, և  վերջինները 

նրան խուլ են անվանում ու ագահ, որովհետև նա  ձգտում է դուրս գալ 

ապահով տեղից, բայց ամեն տեղ լինելու ագահությունից քամին նրան 

կտոր-կտոր կանի… Փոսի մեջ մնացած, չորացած անհաջողակ խատուտիկ-

ները ճչում են. «Դու խատուտիկ չե՜ս, դու մեր ցեղից չե՜ս, խուլ ծաղի՜կ ես» 

(Խատուտիկ-Խլածաղիկը, էջ 59): 

Կյանքում կատարվող իրադարձությունների արտացոլումն է 

կարծես «Շերեփուկն ու ձկնիկը» հեքիաթը. մեծերը խժռում են փոքրերին, 

ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, ուժն է իրավունք ծնում և մյուս նման 

խորհուրդ ունեցող հայտնի արտահայտություններն այստեղ իրենց մարմ-

նավորումն են ստացել: Փոքրիկ Շերեփուկը տեսնում է, թե ինչպես են 

գորտերը փոքրիկ ձկների վտառը  խաբելով առաջնորդում դեպի տիղմ, որ 

խեղդեն այնտեղ: Նա մի ձկնիկի օգնում է դուրս գալ տիղմից, բարձրանալ 

դեպի ջրի ավելի մաքուր ու պարզ ալիքները: Դեռ նոր-նոր կյանք մտնող 

Շերեփուկն ու ձկնիկը հասկանում են, որ ստոր  արարածներ են ոչ միայն 

գորտերը, այլև մեծ ձկները, որոնք ևս ուտում են փոքր ձկներին. «Մի՞թե 

հնարավոր չէ, որ ջրերում ապրեն միայն ձկնիկներն ու շերեփուկները» 

(Շերեփուկն ու ձկնիկը, էջ 71): 

«Հեքիաթին հավատացողը չի վախենում խաբվելուց, այնինչ հրաշքն 

անցնում է անհավատի կողքով». գրողի այս հավատամքը մեծապես 

նկատելի է նրա «Տիկնիկները» ստեղծագործության մեջ: 

  Թատրոնում այնքան սեր ու ջերմություն կա, տիկնիկների խաղում՝ 

այնքան իրականություն, որ տնօրենի երազում տիկնիկներն իրական են 

դառնում ու որոշում դուրս գալ թատրոնի սահմաններից… 

Ռուբեն Հովսեփյանի փոքր արձակի մեջ առանձնահատուկ տեղ 

ունի «Ճայերը» ստեղծագործությունը, որը տեղ է գտել թե՛ պատմվածքների, 

թե՛ հեքիաթների շարքում: Հետաքրքիր մի պատում-ասք, որտեղ Ճայերի, 

նրանց Ուսուցչի և Առաջնորդի կերպարների միջոցով հեղինակը բացում է 

շատ մեծ ճշմարտություններ. ո՛րն է հայրենիքը, ինչպես պետք է սիրել այն, 

ո՛րն է կյանքում ամենակարևորը թռիչքից առաջ…  

                                                           

3 Անտուան դը սենտ Էքզյուպերի, Փոքրիկ Իշխանը, «Լույս  հրտ:/., 1985, էջ 14-15: 
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Հեքիաթում կյանքի փիլիսոփայությունն արտահայտող այնքան 

ասելիք կա. թվում է՝ խոսքը ոչ թե ճայերի, այլ մարդկային փոխհարա-

բերությունների մասին է:  

«Թռչել երազում են բոլոր արարածները՝ սողունները, չորքոտա-

նիները, մարդիկ, բայց թռչում են միայն թևավորները: Դու թևավոր ես: Դու 

ճայ ես: Դու պիտի թռչես», - ասում է Ուսուցիչը, և ծեր Ուսուցչին ավելի շատ 

Առաջնորդի ճտի մտավոր աճն էր հիացնում, քան մնացածների ազատ 

ճախրանքը»: 

Ուսուցիչը կոտրում է այն կարծրատիպը, թե Առաջնորդը երբեք 

չպիտի իր նմանը ունենա, թե բոլոր ճայերը պետք է հպատակվեն կամ 

նմանվեն նրան. «Ոչ մի ճայ չգիտեր ամենաբարձրերում ճախրելու 

գաղտնիքը՝ Առաջնորդին հետևող Երամը հասնում էր աստղերին»… 

(Ճայերը, էջ 89): 

«Հեքիաթը բարոյական ու մտավոր զարգացման համար շատ և շատ 

նման է նման է մայրական կաթին… Այդ կաթն ինչպես սննդարար է եղել 

մեզանից քառասուն դար առաջ, նույնքան սննդարար կլինի և քառասուն 

դար մեզանից հետո», - ասել է Ղազարոս Աղայանը: Հիրավի դիպուկ 

բնութագրում. հեքիաթի բարոյական դաստիարակությունը լավագույն 

սնունդն է երեխաների համար, կյանքի ուղեցույց: 

«Հեքիաթը, հրաշքը ներծծված են մեր կյանքի մեջ: Անհնար և 

անիմաստ է զտել նրանց առօրյա կյանքից: Նրանք նաև կյանքի խթանիչ են, 

առաջընթացի շարժիչ ուժ: Իրականության մշտական մասնակիցն են: Եվ, 

ուրեմն, պետք չէ աղքատացնել իրապատումը՝ ժանրային առանձնացում 

հատկացնելով հեքիաթին ու հրաշապատումին: Արտասովորը արտասովոր 

է սովորականի հետ առնչվելիս. երբ չկա այդ առնչությունը, հեքիաթը, 

հրաշքը կորցնում են իրենց թե՛ իմաստը, թե՛ հրապուրանքը: Առանց 

հեքիաթի, հրաշքի, մարդ հեշտությամբ խրվում է նյութապաշտության 

ճահիճը, և նրան փրկություն չկա»4:  

Ռուբեն Հովսեփյանի հեքիաթները հողեղեն մարդկանց, արքայա-

դստեր կամ թագավորի մասին պատմություններ չեն, այլ  բնության մեջ 

ապրող կենդանիների ու թռչունների  կենցաղի ու վարքի  միջոցով երեխա-

ների մեջ բնության հանդեպ սեր, ինչպես նաև բարոյական հատկանիշներ 

սերմանող փոքրիկ պատումներ, որոնք սովորեցնում են՝ ինչպես ճիշտ 

ապրել կյանքում:  

 

 

                                                           

4 Առայժմ պղտոր է մեր տակառի լուծույթը, 10.02.2014. Գրական թերթ: 
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Սիրվարդ Ասրյան 

Աննա  Դավթյան 

Ռուբեն Հովսեփյանը՝ մանկագիր 

Ամփոփում 

Ռուբեն Հովսեփյանի հեքիաթները նոր որակ են բերում հայկական 

մանկագրության պատմության մեջ: Նրանք տարբերվում են ավանդական 

հեքիաթներից՝  բնության երևույթների, կենդանիների ու թռչունների  

անձնավորման միջոցով  ուսուցանելով՝   ինչպես ճիշտ ապրել կյանքում: 

    

        

 Сирвард Асран 

Анна  Давтян 

Рубен Овсепян - детский писатель 

Резюме 
Скази Рубена Овсепяна знаменуют собой новые веяния в истории 

армянской детской литературы. Они отличаются от традиционных сказок в 

первую очередь тем, что посредством персонифицирования животных, птиц 

и явлений природы учат детей добру. 
 

 

Sirvard  Asryan 

Anna  Davtyan 

Ruben Hovsepyan as a child writer 

Summary 

The fairy tales of Rouben Hovsepyan bring new colours into the history 

of the Armenian children's literature. They differ from the traditional fairy tales as 

the writer tries to teach children how to live properly by means of personalizing 

different natural phenomena, animals and birds. 
 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  09. 01. 2020 
Հանձնարարվել է գրախոսության  10. 02. 2020 
Տպագրության է հանձնարարվել  05. 03. 2020 
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ՌԻՄԱ  ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

 Գորիսի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն. 

rima_stepanyan 1976@mail.ru 

 

ԴԻՄԱԿԸ ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. արքետիպ, դիմակ, անձ, 

դեմք, անհատ, հայելի, բառ, խոսք, քաղաք, ժամանակ: 

Ключевые слова и выражения: архетип, маска, личность, персона, 

лицо, зеркало, слово, речь, город, время. 

Key words and expressions: archetype, a mask, a personality, a face, an 

individual, a mirror, a word, a speech, a city, time. 

 

Ստեղծագործության յունգյան տեսությունը՝ միֆաքննադատության 

հիմնական ուղղություններից մեկը, զարգացել է 20-րդ դարի սկզբում: 

Յունգի կարծիքով, մարդկության փորձի փոխանցման ունիվերսալ միջոց է 

արքետիպը՝ նախապատկեր, որ ձևավորվել է կոլեկտիվ անգիտակցության 

շերտերում, ձեռք բերել արխայիկ ծեսի, միֆի, խորհրդանիշի, հավատալիքի 

մեջ պահպանված զգայական բովանդակություն: Ստեղծագործությունը, 

ըստ Յունգի, «անգիտակցականի խորքերից» աճող «արքետիպերի ան-

գիտակցական 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 ինքնատիպ բովանդա-

կությամբ»1: Յունգյան հերմենևտիկական մեթոդաբանությունն առաջին 

հերթին վերծանում է գրական կերպարների արքետիպային իմաստը 

(այնուհետև՝ սյուժեների): Տուրիշևայի բանաձևմամբ՝ վերոնշյալ իմաստի 

«բովանդակությունը այն խորքային սխեմաների որոնումն է, որոնք ընկած 

են այս կամ այն գործող անձի կերպարի հիմքում»2: Այս հնագույն մոդելները 

Յունգն անվանեց «արքետիպ-անձեր». հիմնականները Մոր, Երեխայի, Անձի 

կամ Դիմակի, Ստվերի, Անիմայի, Անիմուսի, Ոգու արքետիպերն են: 

Քննության կառնենք Հրաչյա Թամրազյանի՝ միֆապոետիկայի առու-

մով բավականին ուշագրավ պոեզիան, որտեղ գերակայություն է ստանում 

                                                           

1 Օ.Տուրիշևա, Արտասահմանյան գրականագիտության տեսությունը և 

մեթոդաբանությունը, Ռուս. թարգմ.՝ Ա.Ջրբաշյանի, Ե., «ԵՊՀ», 2017, էջ 92: 
2 Նույն տեղում, էջ 93: 

mailto:rima_stepanyan%201976@mail.ru
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Անձի կամ Դիմակի արքետիպը. «խորհրդանշում է անձի կեղծ իրացումը, 

այսինքն՝ այն դերը, որի հետ իրեն նույնացնում է մարդը սոցիալիզացիայի 

ընթացքում: ...Իրացվում է… կենտրոնական հերոսի երկվորյակ գործող 

անձանց կերպարներով, որոնց նա նմանակում է կամ որոնցից փորձում է 

հեռու մնալ»3: 

Հեղինակի հենց առաջին ժողովածուի («Եթե կարոտը կյանքի նշան 

է») առաջին բանաստեղծություններից նկատելի է վերոնշյալ արքետիպի 

ակտիվ կիրառությունը: 

«Այնտեղ մի հեռու անցյալ է թաղված» վերնագրվածում գործ ունենք 

անանուն, անարահետ անցյալի հետ, որն այլևս հեռու է ու թաղված. մնացել 

են լոկ «թափուր դիմակներ», «չգոյության մի թատերաբեմ», «մի ուրիշ կյանքի 

հանդերձ», «մի մաքուր կյանքի մշուշ»:  

Մի աշխարհ է, որ դու ես արարել, 

Պատել քո սրտի մաքուր մխանքով, 

Բայց նա հավիտյան օտար է դարձել 

Ու ապրում է քեզ անծանոթ կյանքով4: 

 Թվում է՝ բոլորովին մոռացված անցյալի հետ գործ ունենք, սակայն. 

«Ես իմ անցյալը կույրի պես գիտեմ, //Իմ աղոտ դիմակ, մելամաղձիկ իմ» 

(ԵԿԿՆԷ, էջ 8): Ինչպես նկատում ենք, դիմակի արքետիպն իր արտա-

հայտությունն է ստանում հեղինակի կերպավորված անցյալում, որն այլևս 

դինամիկ է՝ «թափուր դիմակ» – «աղոտ դիմակ» – «կրքի խոսուն դիմակ»: Իսկ 

դիմակը բազում հանդերձներ ունի («դիմակներ՝ ծեփած արյան արճիճից», 

«հախճապակե դիմակ», «անձրևի դիմակ», «մեղքի դիմակ», «մահվան 

դիմակ», «կավե դիմակ» և այլն). հերթականը կիրքն է, «որ ներաճել է քո 

աչքերի մեջ //Իբրև կուրության պղտոր ապակի» (ԵԿԿՆԷ, էջ 9): Հեղինակն 

իրավացի է՝ անհապաղ ազատվել է պետք կրքից՝ իբրև դիմակից, սակայն 

«առանց ճչալու», «առանց վիրահատության», «առանց կորցնելու ոչ մի 

դիմագիծ…» (ԵԿԿՆԷ, էջ 9): Ահավասիկ և Թամրազյանի պոեզիայի 

հիմնախնդիրներից մեկը: 

Հրաչյա Թամրազյանն առաջիններից մեկն էր, ով անդրադարձավ 

քաղաքաբնակ անհատի բարդ ու հակասական ապրումներին, անձնականի 

ու անանձնականի հակասություններին: «Մեր քաղաքը, - գրում է հեղի-

նակը,- հաճախ ինձ մի խենթանոց է հիշեցնում, մենք գործ ունենք հիվանդ 

                                                           

3 Նույն տեղում, էջ 94-95: 
4 Հ.Թամրազյան, Յոթ անուն, Ե., «Սովետական գրող», 1983, էջ 6: (Թամրազյանից 

բերվող բանաստեղծական մեջբերումների համար այսուհետև կնշվեն ժողովածուն և 

էջը:) 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

55 

 

հասարակության հետ… Գավառամտության, անզուսպ քծնանքի, իշխանու-

թյունների առաջ սողանքի այս մթնոլորտն է, որ ավերածություններ է 

գործում: Թող հիմա մեկն ասի, որ տիրոջ իրավունքով է քայլում իր սիրած 

քաղաքում: Նման բան չկա, և հաճախ թվում է, որ քայլում ես անօդ 

տարածության մեջ, ուր չկա քաղաքը, չկան մարդիկ»5: 

Հոսող կաղապար և շարժուն դիմակ, 

Եվ միջնորմներ են ընկած մեր միջև, 

Ես քեզ եմ գալիս շավիղով արյան, 

Սակայն օտարման ձեռքն է ինձ ցնցում… 

Եվ փշրվել է հայելին անկիրք…  

Եվ հեռանում էր դեմքը քաղաքի (ԱՔ, էջ 35-36): 

Անջրպետ կա դիմազուրկ, տարատեսակ դիմակներ կրող քաղաքի ու 

քաղաքաբնակի միջև, ով փորձում է պեղել իր քաղաքի պատմությունը, 

գտնել նրա անունը ելումուտի մաշված մատյանում. «Բայց գորշ բառերի այդ 

խառնակ կույտից //Քեզ համար չկար և ոչ մի անուն» (ԱՔ, էջ 42): «Կոկորդ 

քերող» խոսքի մարմաջից տառապում է նա, բայց քաղաքի պղտոր արյունը, 

որ դեղին տենդի պես պտտվում է անհատի պիրկ երակներում, չի 

մարմնանում ու բառ չի դառնում: Նրան «ուղեղի հարահոս մուսա» է պետք. 

«Օ՜, գիշերային հրաշք Մեդուզա»: Սրան հակակշռում է Խալդը` «մեռյալ 

աստվածդ»: Բանաստեղծության՝ «Քաղաք, իմ քաղաք»,  կառուցվածքային 

սկզբունքը երկու միֆերի հակադրույթն է. Մեդուզա՝ քարացման՝ մահվան 

գաղափար (քարե թռչուն, քարե կոկորդ, քարե փետուր, շղթայակիր, քարե 

հերոս, քարե թերթեր, քարե հանգույց, մեռած քանքար, մեռած սիրտ և այլն), 

Խալդ՝ արթնացման՝ կյանքի գաղափար. «Արևի գուրզն էր երկինք նետում,… 

//Նա փորփրում է ուղեղիդ վրա //Իր երկաթագիր ասքերը ոսին, //Նորից 

պեղում էր քո աչքերի մեջ //Իր շղթայակիր, քարե հերոսին» (ԱՔ, էջ 44-45): 

Երկու միֆերի բախման արդյունքում, որ բախում է և դեմքի ու քարե 

դիմակի, առայժմ հաղթող կամ պարտվող կողմեր չկան. լո՞ւյս է, թե՞ մութ, 

արթնացո՞ւմ, թե՞ խորունկ մրափ. գուցե քնել ու չի՞ արթնացել, դարերից 

եկող նի՞րհ է դա: Մի բան հաստատ է. 

Ես ճգնում էի քանդել աքցանը, 

Կրծոտել քարե հանգույցն այդ կապի, 

Իսկ դու ծամելով կողերիդ ցավը 

Երազում էիր մի զսպաշապիկ (ԱՔ, էջ 45): 

                                                           

5 Հ.Թամրազյան, Նախ պետք է հոգու անդունդից վեր բարձրանալ, «Ժամանակ», 2006, 

24 օգոստոսի, թ. 159, էջ 7: 
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 Բանաստեղծն իրավացի է. անհնար է քանդել այդ հանգույցը, երբ 

ժամանակն անդեմ է, անցյալը՝ ոչինչ, ներկան՝ սին, ապագան՝ հոգեզուրկ, 

կենցաղը՝ դիմակ, որ փորձում է խոսել ու վերածվել դիմակների շքերթի, իսկ 

ասպարեզների տերը՝ ծաղրածու-միմոս-խամաճիկ-խեղկատակը, որի 

հիմնական գործառույթը անհատին անարգանքի սյունին գամելն է: Գործ 

ունենք աղճատված իրականության հետ, որն առավել իռացիոնալ, քան 

ռացիոնալ է. վախի հիստերիա, բանականության կամազրկում, վախի 

ստվերաշարժերի իշխանություն: Ամրապնդվում, ավանդույթի է վերածվում 

«կեղծիքի, շողոքորթության ողջ շարժապատկերը, կյանքը ձեռք է բերում 

մահվան ուրվագիծ, քարացման կոնտուր»6: Այլևս իրողություն է չարի 

ինքնիշխանությունը, որը նոր դիմախաղեր ու նոր կեցվածքներ է նկարում: 

Հեղինակի համոզմամբ. «Սկիզբ է առնում մի նոր երկրպագություն և 

համաձուլում չարի դիմակին, որ միակ ելքն է – դեպի կյանք, դեպի մակերես, 

ուր հաղթական հռնդոցով կյանքի աղճատումները, աղետալի անցքերն ու 

ճարճատող կմախքներն են գործում՝ միաձուլվելով այդ նեղացող երկաթե 

դիմակին»7: 

«Արտիստը» վերնագրվածում հակամարտող կողմերը մեծ ողբերգակն 

ու դիմակն են: Հայտածվում է «փշրված քաղաքի» պատկերը՝ մեկ՝ աչքի 

նման, մեկ՝ մասունքի պես, որ կրկին դիմակ է հագել ու կարծես թե խոսք է 

աղերսում: Ձգվում են «անբարբառության երկար փողոցները», և անհատի 

խոսքը հնչում է որպես «ձայն բարբառո հանապատի»: Անհիշողության 

խորին խորքերից սրբազան բեմն է բարձրանում, հերոսներն են հղանում 

բեմից,  աշխարհներն են խլանում ձայնում: Ետնախորշերից ելնում է և 

քաղաքը՝ ոգեկոչելով հին դիմակներ: Այստեղ է և քաղաքի մեծ ողբերգակը, 

ում դերը վաղուց է պատրաստ. 

… բայց նա ուզում էր 

Ստի ոչ մի շիթ ձայնին չխառնի, 

Որ կաղապարը չմիաձուլեն,  

Եվ որ չկպչի կեղծիքը բառին (ԱՔ, էջ 128): 

Իր վերջին դերով մեծ արտիստը «խարդախած կյանքի դիմակն է 

պոկում», սակայն դեմքը հեռանում է՝ կրելով իր հետ տիրական ոգու հին 

առասպելը, տանելով և քաղաքի վերջին կիրքը («Խռպոտած բարբառ, 

խավարած երակ, //Հավիտենական անդորր ու հանգիստ» (ԱՔ, էջ 130)): Ի՞նչ 

կարող է անել մեծ ողբերգակը, երբ անգամ ժամանակն է դիմակ մուրում: 

Նկատենք՝ դիմակներ ունեն նաև ժամանակի երեք չափումները՝ անցյալ՝ 

                                                           

6 Հ.Թամրազյան, Հարասություններ, Ե., «Նաիրի», 2003, էջ 470:  
7 Նույն տեղում, էջ 471: 
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«մեռյալ դիմակ», ներկա՝ «անկիրք դիմակ», ապագա՝ «ժամանակի հարթ 

դիմակ», որի տակ «հանգիստ ու ապահով ենք» (ԱՔ, էջ 32)): Հետո կպարզվի՝ 

«անդեմ», «անհերոս», «անսեր» ժամանակն ինքը խորհրդավոր դիմակ է, որ 

իր «խախուտ դիմախաղով» թիվն ու տարին է փոփոխում: Ի վերջո, պիտի 

գա մեկը (այն կտրիճը, այն քաջորդին), շանթի պես չոքի ժամանակի 

կոկորդին ու խարան դնի նրա ճակատին: Բանաստեղծի համոզմամբ՝ 

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»8՝ քաջ գիտակցելով՝ 

իրավունք չունի կորցնելու ոգու արիությունը, եթե անգամ կանգնած ենք 

«մեծ փլուզման եզրին», ու անհնար է առաջն առնել: Մեր անհատը, որի 

շնորհը խոսքն է լոկ, պիտի փորձի ժամանակի «սմքած, թթու դեմքին» մի 

այնպիսի բան գրել, որ «դիմակը ճչա վերքից» (ՁԿ, էջ 46), սակայն դժվար է 

խոսել «կռնչացող ամայության մեջ», երբ «ժամանակները տառապում են 

լսողության կորստով»9: Եվ խճճվելով մահաբեր օրերի սարդոստայնում, 

որտեղ տարատեսակ դիմակավոր դեմքեր են վխտում, որտեղ սուրբ է 

ձևանում ամեն անառակ, խոստովանում է. «Ես հենց ինքս իմ դիմակն եմ 

կերտել» (ԶԳ, էջ 46), «Մենք դիմակներ ենք… //վեր ելնող» (ՁԿ, էջ 107), «Ես 

վաղուց արդեն ինձ չեմ ճանաչում, //Ու անջրպետ է իմ ու իմ միջև» (ՍԽ, էջ 

57): Տեղի է ունենում անձի երկատում. երկու խորշեր՝ մեկում արծաթներն են 

զնգում, մյուսում մեկն իր աղոթքն է կարդում: Սա երկնայինի և երկրայինի 

բախում է, որ բախումն է և դեմքի ու դիմակի: 

  Ու մեզ ժպտում է իր կեռ ժպիտով 

  Դիմակը, որը հենց մենք ենք դաջել, 

  Որին քծնում է ամեն մի հտպիտ, 

  Որ արյան մեջ է, թվում է, աճել, 

 

  Ու մեր ստվերն է ձուլվել մեր անձին, 

  Անստվեր էինք երբ թվում այնքան… (Հ, էջ 9-10) 

 Ըստ բանաստեղծի՝ «դերաբաշխված» կյանքը «բեմականացված 

բանականություն» է, որ ընթանում է՝ անվերջ փոխելով իր «աղոտ, 

կիսարթուն դիմակները» (Հ, էջ 18): 

Իրերից պոկվել չեմ կարողանում 

                                                           

8 Հ.Թամրազյան, Բանաստեղծություններ, էսսեներ…, Ե., «Նաիրի», 2010, էջ 317-318: 
9 Տե՛ս Հ.Թամրազյան, Երկրի աղը, «Հայաստանի Հանրապետություն», 1997, 18 

հունվարի, էջ 3: 
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  Եվ կամ ազատվել հնի դիմակից… 

  Ու լոկ փոշի է, ու լոկ հնաբույր 

  Դիմակ է՝ քաղած անշունչ դիմակից (ԼԾ, էջ 11): 

Բառերի թաքուն իմաստն անհապաղ պեղել է պետք, այլապես բառեր 

կմուրանք դիմակից. կմեծանա շրջանակը մենության, ու կգործի «մենության 

դիմակը»:  

Ժամանակի ազատ ու անկաշկանդ հոլովույթում փոխակերպվում են 

հոգեվիճակները, մարմնավորվում բառերի մեջ, ապրում նրանց խորքերում 

և նրանցից դուրս: Խտանում են ապրումները, վերածվում երևակայության 

զգայական ելևէջումներով ապրող զգայական պատկերների: Իրերից այն 

կողմ երևակվում են ինքնին իրեր՝ պատված անմեկնելի, առեղծվածային 

շղարշով, և անհատը հայտնվում է, էքզիստենցիալիստների բնորոշմամբ, 

«սահմանամերձ իրադրության» մեջ` ճակատագրի ու մահվան դեմ 

հանդիման.  

  Մի ճակատագիր, մի բեմ, մի քաղաք, 

  Ինձ բաժին ընկած անծանոթ մի դեր, 

  Ես վախենում եմ իմ դերը խաղալ – 

  Գալիքի գինը ես դեռ չգիտեմ… (ԶԳ, էջ 52): 

Թամրազյանի կարծիքով, իրական փոխակերպություն է «երազային 

ճոճքերում, գուշակությունների և կռահումների առկայծող հյուսվածք-

ներում, տեսիլքների լաբիրինթոսում» խճճված մահկանացուին (իբրև թոթա-

փում և սթափեցում) իրականության սառն ու մռայլ դիմակը (որն այդ 

պահին նման է մահվան դիմակի) պարզելը: Հեղինակի համոզմամբ՝ իրա-

կան փոխակերպություններ են և ծնունդն ու մահը, որոնք «հառնում են 

անէությունից՝ մարդու սրտի մեջ մխրճվելու համար…»10: Սրանք էլ իրենց 

դիմակներն ունեն, որոնք երբեմն հարում են իրար՝ փոխակերպելով մարդ-

կանց անկենդան իրերի. «լոկ դիմակներն են մնում հետմահու» (ԶԳ, էջ 374): 

Երկու աշխարհների` երկնքի և երկրի  հավիտենական բախումը Հ. 

Թամրազյանի պոետական կառույցում ընկալվում է իբրև վերելքի և անկ-

ման, կյանքի և մահվան խորհրդանիշ` մահ` երանության գրկում, փափագ 

ինքնազոհության: Գաղափարն առաջ է քաշվում «Մեծ թատրոն»-ում, որտեղ 

անհատն ականատես է սոսկալի իրողության: Ամբոխը հերոսից վրեժ է 

լուծում՝ ձուլելով նրան իր ետնաբեմին, որ լռի դեմքը, և կրկին դիմակը 

խոսի: Պարզվում է՝ նեղ սահմանով շրջանակված կյանքի մուտքի պահա-

պաններն անգամ դիմակներ են: Իսկ մենության դիմակ հագած անհատն 

այլևս չի կարող բեմ բարձրանալ. ինչպե՞ս ապրել, ինչպե՞ս կենալ, ինչպե՞ս 

                                                           

10 Տե՛ս Հ.Թամրազյան, Հարասություններ, Ե., «Նաիրի», 2003, էջ 483:  
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դիմակայել ահեղ դիմակին: Թվում է՝ վերջ («Հզոր ահազանգ – հոգևոր 

խզում»), բայց ներաշխարհն է ընդվզում հանկարծ՝ ցույց տալով ելքը՝ 

ինքնազոհության խելահեղ ծես, ինչին կհաջորդեն հալվող դիմակներ, երբեք 

չմեռնող ասք, «որ ազատվելով քարե դիմակից՝ //Կկարողանա կրկին բեմ 

ելնել» (ԼԾ, էջ 20): 

Հեղինակի դիտարկմամբ՝ ապրելով ձևերի մեծ թատրոնում («Դիմակ-

ների մեռած թատրոն //Ու բառերի մերկ արձաններ» (ՊԱ, էջ 64))՝ ամեն 

սերունդ իր անձև կարոտը պիտի ձևի: Միայն այս դեպքում կհասկանա՝ որն 

է «մեր կարոտը մերկ, //Մի անսահման պայծառ հայացք՝ //Լինելության մեծ 

հոսքի մեջ… //Ու դու խաղաղ հաղորդվում ես //Անլռելի պատարագին» (ՊԱ, 

էջ 67): Այս պայծառ հայացքի մեջ է կյանքի գաղտնիքը. նրա խորքերը 

տնտղել է պետք «շերտ առ շերտ» (ՍԽ, էջ 92): Հետո «հոսում է հոգու 

հայելին», և թաքուն լույս է իջնում տարածքին: Բանաստեղծը համոզված է՝ 

հոգին պիտի կրի իր լույսը, որ ճակատագրից ազատագրվելու և նոր 

ուղիների ազատ ընտրության հնարավորություն է: 

Թամրազյանի բանաստեղծություններում լեյտմոտիվային արքետի-

պերից է հայելին, որ հաճախ է դիմակի հետ իրացվում: «Համլետ»-

հարասության մեջ (արքետիպերի վրա հիմնված միֆական կառույց, որում 

առկա են շեքսպիրյան բնագրից փոխառված նպատակային հղումներ, 

մեջբերումներ, վերաձևակերպումներ) վերոնշյալ արքետիպերի երբեմն 

անհրաժեշտ համագործակցությունը հեղինակը պարզաբանում է՝ վերա-

ձևակերպելով Շեքսպիրի հետևյալ միտքը. «Այսպես հասած, մի հայելի՛ 

պահեք բնության առաջ, ցույց տալ առաքինությանը իր սեփական դեմքը, 

մոլությանը՝ իր պատկերը, և ժամանակի դեմքին ու մարմնին՝ իր տեսքն ու 

տիպը»11: 

 «Հայելի պահել բնության առաջ –  

  Ցույց տալու համար այս ժամանակին  

Իր տեսքն ու տիպը» (Հ, էջ 80):  

Հայելու նշանագիտական հնարավորություններից է և տարբեր 

աշխարհներ, տարբեր ժամանակներ իրար հակադրելը, որ տեղի է ունենում 

«Համլետ»-ում (նաև ժամանակների փոխակերպում կա), արդյունքում՝ 

երկշերտ ժամանակ՝ շեքսպիրյան և թամրազյանական, որ իր համար 

դիմակներ է հատում, փորձում նոր դերեր կարդալ: Այս դեպքում էլ 

Թամրազյանի քնարական անհատն է Համլետի խոսքը («Ժամանակն իր 

շավղից դուրս է սայթաքել, օ˜, բա՛խտ իմ դժխեմ, //Ինչո՞ւ ծնվեցի, որ հենց ես 

                                                           

11 Վ.Շեքսպիր, Համլետ, Ե., «Անտարես», 2008, էջ 64: 
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ուղղեմ»12) վերաձևակերպում. «Ու ժամանակն է դուրս վիժել շավղից» (ԶԳ, 

էջ 209), ենթատեքստում՝  աղաղակող ինչուն: (Նկատենք՝ հեղինակն ու 

քնարական անհատը հաճախ են նույնանում:) Չկան մարդիկ, չկան 

հերոսներ, լոկ՝ քսու կրքեր. «Չգոյության դիմակն է արդեն նրանից կառչել» 

(ԶԳ, էջ 211): Եթե գործում է կրքի կպչուն դիմակը.  

  Ոչ մի հայելի դու չես ճանաչում, 

  Ինչ քեզ տրված է՝ չես մտապահել. 

  Եվ դեպի ո՞ւր է կուրորեն աճում 

  Բնազդը – իբրև արյան արահետ (ԱՔ, էջ 56): 

Ժամանակն իսկապես կարկամել է. խորհելը՝ պատիժ, խոսելը ոճիր 

է դարձել: Նույնացել են թռիչքն ու անկումը, դահիճն ու զոհը, վախն էլ 

ամբոխի դիմակն է հագել՝ կորզելու ամբոխի հոգին, տիրելու ամբոխի 

հոգուն, կտրելու ամբոխի լեզուն, որը խաչելու է տանում բառը: Իսկ ի ծնե 

կույր ամբոխը, Թամրազյանի բանաձևմամբ, 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, ապա պատռել այն, որ 

հաղթահարվի, վերջանա «մարդու մեջ անընդհատ կրկնվող էս ֆարսը»13: 

Պատռելուց հետո այն ավելի մերկ, ավելի տեսանելի կդառնա, և գուցե 

հեղինակին հաջողվի երկար ու անհույս փնտրտուքներից հետո մարդկային 

դեմք, ազնիվ դիմագիծ գտնել. 

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 254): 

Իսկ երբ պարզվի՝ բառերն «իրենք էլ խոսուն դիմակ են, //Խամաճիկներն 

են տիրակալ ոգու» (ՄՀԹ, էջ 106), միակ ելքը կյանքի Մեծ դիմակի տակ 

ծվարելը կլինի: Կարծես թե ոգու սով է, որը, հեղինակի բնորոշմամբ, «ներ-

                                                           

12 Նույն տեղում, էջ 35: 
13 Հ.Թամրազյան, Բայց ինչպես ապրենք այսպես ակամա, «Հայացք Երևանից», 2002, 

թ.6, էջ 32: 
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քին լույսն է քո ներսում հյուծվող, //Որ կտրվել է արտաքին լույսից» (ՄՀ, էջ 

41): Սակայն սրան էլ հասու չենք: «Անասնական վախի ու դրանից ծնվող 

անհագուրդ քաղցի ֆիզիկական ստորին վիճակը շփոթում ենք ոգու սովի 

հետ. ո՛չ, մենք դեռ պիտի հասնենք ոգու սովին, զգանք, որ մատնված ենք 

հոգևոր քաղցի, մինչդեռ հեռու ենք այդ զգացողությունից անգամ»14: 

 Սա, իրավամբ, մեծ փլուզում է. չկան մարդիկ, չկան բառեր, փոխարենը՝ 

գերեվարված արև, ամլացած հող, պղտորված ջրեր, ամայության մեջ շրջող 

հոգի, նզովյալ օր, անհոգի, անխիղճ ժամանակներ.  

  Խոսքն է շրջում անապատում 

  Հողմահալած, արևակեզ – 

  Նա պարտվել է դաժան մարտում, 

  Ու տանջում են բառերը քեզ, 

 

  Նրանց զորքը տուն է դառնում – 

  Զզված մահից, զրկված կյանքից, 

  Մնաց իզուր հեղված արյունն 

  Այդ պյուռոսյան հաղթանակից (ՄՀ, էջ 221): 

Հեղինակը հավատացած է՝ հաղթանակը կարող ենք նյութականացնել, 

եթե ապավինենք «նորին մեծություն բառին»՝ «…բացարձակ առումով` բոլոր 

ժամանակների այդ միակ հերոսը, «զվարթ գիտության» այդ թագակիր 

ասպետը, մեր օրերի ականատեսն ու վկան, որ երկար մենությունից ու 

լռությունից հետո պիտի դուրս գա կյանքի ասպարեզ` հրապարակավ 

ազդարարելու իր հարակայող գոյության մասին…»15: Բանաստեղծն արդեն 

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): 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»16:  

Թամրազյանն իրավացիորեն նկատում է՝ կան կորուստներ, որ 

անդառնալի են: Նրա համոզմամբ՝ այդպես է լինում բարոյական աղետների 

                                                           

14 Հ.Թամրազյան, Նախ պետք է հոգու անդունդից վեր բարձրանալ, «Ժամանակ», 

2006, 24 օգոստոսի, թ. 159, էջ 1: 
15 Հ.Թամրազյան, Հարասություններ, Ե., «Նաիրի», 2003, էջ 477: 
16 Նույն տեղում, էջ 476:  
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ժամանակ, երբ հիվանդ հասարակությունն այլևս անպիտան է դառնում 

որևէ հոգևոր արժեք վերականգնելու, երբ հոգևոր մթնոլորտը դառնում է 

թունավոր և խեղդում մտածող անհատին: Բանաստեղծը հավատացնում է՝ 

անհատը կարող է ուժ ու կամք գտնել` վեր բարձրանալու այդ անհուսու-

թյունից: Առաջարկում է և բանաձևը. «Նա պիտի քաջություն ունենա` ամեն 

ինչ զրոյից սկսելու: Նա պիտի ընդունի համընդհանուր նահանջը, 

փոշիացումը և կարողանա նայել ունայնության աչքերին և չքարանալ: Նա 

պիտի կարողանա առաջ նայել` չվախենալով, թե ինչ վիհեր են առջևում 

իրեն սպասում... Նա պիտի չկորցնի ինքնազոհության, հոգևոր սխրանքի իր 

ձիրքն ու ճաշակը, քանի որ անհատներն են փրկում հասարակությանը, և 

բարոյական մի հանճար կարող է կյանքը փրկել ինքնակործանումից և 

ահռելի մի կորով աղեղ կապել պատմության փլվածքների վրայով: ...Նա 

պիտի կարողանա խոսել ամայության մեջ, և իր շուրջը մարդիկ 

կհավաքվեն»17:  

Ժամանակն այնուամենայնիվ ամրագրեց այս բանաձևի կենսունա-

կությունն ու արդյունավետությունը: 

 

 

Ռիմա  Ստեփանյան 

Դիմակը Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիայում 

Ամփոփում 

Քննության ենք առել Հրաչյա Թամրազյանի՝ միֆապոետիկայի 

առումով բավականին ուշագրավ պոեզիան, որտեղ գերակայություն է 

ստանում Անձի կամ Դիմակի արքետիպը: Արքետիպն օգնում է հեղինակին 

խուսափել երկարաշունչ խոսքից,  ավելորդ հռետորաբանությունից, օգտվել 

կերպարաստեղծման ու պատկերավորման միջոցներից: 

 

 

                           Рима  Степанян 

Маска в поэзии Грачя Тамразяна 

Резюме 

Исследовали с мифопоэтической точки зрения весьма примечательна 

поэзии Грачя Тамразяна, где присутствует наличие архетипа маски или 

личности. Архетип помогает автору избегать длинной речи риторической 

личности, пользоваться средствами создания и выразительности. 

                                                           

17 Հ.Թամրազյան, Նախ պետք է հոգու անդունդից վեր բարձրանալ, «Ժամանակ», 

2006, 24 օգոստոսի, թ. 159, էջ 7: 
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Rima  Stepanyan 

The Mask in Hrachya Tamrazyan's poetry 

Summary 

 We have researched into Hrachya Tamrazyan's poetry which is raher 

remarkable in terms of mythopoetic significance. Here the archetype of The 

Personality or The Mask receives priority. The Archetype helps the author avoid 

long-winding speeches, unnecessary rhetoric style, use the means of creating 

characters and illustration.  
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ՀԱՍՄԻԿ  ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ 

hasmik.hovsepyan.1991@mail.ru 

 
ԱՌԱԿՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԹՂԹԵՐՈՒՄ1 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Գրիգոր Մագիստրոս, 

նամականի, թուղթ, առակ, Եզոպոս, ժողովրդական բանահյուսություն, 

հունարեն բառեր, թարգմանություն:   

Ключевые слова и выражения ֈ  Григор Магистрос, корреспонденция, 

послание, басня, Эзоп, народный фольклор, греческие слова, перевод.  

Key words and phrasesֈ Grigor Magistros, correspondence, epistle, fable, 

Aesop, national folklore, Greek words , translation. 

 

Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերի ուսումնասիրությունն առաջ է 

բերում դրանց՝ որպես գրական ամբողջությունների, բովանդակային և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների խորքային դիտարկումների 

անհրաժեշտության հարցը: Գրիգոր Մագիստրոսը շատ հաճախ իր թղթե-

րում՝ որպես իմաստային, բովանդակային միավոր, որպես գեղարվես-

տական միջոց, օգտագործում է առակներ, և ոչ միայն առակներ, այլև առաս-

պելներ, զանազան պատմություններ, ընդ որում՝ դրանք շատ հաճախ 

Մագիստրոսն ինքն է հորինում, և դրանց իմաստային սահմանները հաղ-

թահարելը դժվարություններ են առաջ բերում՝ պայմանավորված վերջինիս 

բարդ լեզվամտածողությամբ, «Գրիգոր Մագիստրոսի լեզուն, առանձնապես 

Թղթերի և մի քանի չափածոների, իրավամբ համարվել է ընդհանրապես 

խրթին և շատերին անմատչելի», - գրում է հայագետ Մանուկ Աբեղյանը2:  

Գրիգոր Մագիստրոսի նամականին խորքային բովանդակությամբ 

գրեթե ուսումնասիրված չէ, և նրանում տեղ գտած առակների վերաբերյալ 

անդրադարձը սահմանափակվում է մեկ-երկու դիտարկումներով: Այսպես՝  

հայագետ Մանուկ Աբեղյանն ունի անդրադարձ առյուծի ու մեղուների 

                                                           

1 Հոդվածին կից ներկայացրել ենք նաև առակների բնագրերը՝ համապատասխան 

թղթերի վերնագրերի ներքո: Բնագրերը քաղել ենք Կ. Կոստանյանցի «Գրիգոր 

Մագիստրոսի թղթերը» հրատարակությունից (Ալեքսանդրապոլ, 1910): Բնագրերի 

ուղղագրությունն ու կետադրությունը պահպանված են: 
2 Աբեղյան Մ., Երկեր, Դ, Երևան, 1970, էջ 45: 
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մասին առակին3, գրականագետ Աելիտա Դոլուխանյանն անդրադարձել է 

առյուծի ու մեղուների4 և արտույտի մասին պատմվող առակներին5, գրա-

կանագետ Գոհար Մուրադյանն անդրադարձել է արտույտի մասին առա-

կին6, վերջինս ունի նաև անդրադարձ «Պաղմենիդյան» շան մասին առակին7, 

իսկ գրականագետ Սարգիս Մխիթարյանն անդրադարձել է արտույտի 

մասին առակին8: Առյուծի ու մեղուների մասին առակին անդրադարձել է 

նաև ֆրանսիացի հայագետ Վիկտոր Լանգլուան9:  

Առակները ներկայացնելիս Մագիստրոսը կա՛մ վկայակոչում է 

աղբյուրը, կա՛մ ավելի հաճախ չի ներկայացնում՝ թողնելով ընթերցողի 

հետևությանը, և կա՛մ ընդգծում է, որ դրանք «ի գռեհիկս» են պատմված, 

այսինքն՝ ռամիկների, ժողովրդի կողմից են պատմված: 

Արտույտի մասին ժողովրդական առակը Մագիստրոսը պատմում է 

«Պատասխանի կաթողիկոսին յաղագս Գագկայ, որ ասէր թէ խորհին 

կորուսանել զքեզ» թղթում: Արտույտը փորձում էր զգուշությամբ, մեջքի վրա 

պառկած, ոտքերով պահել երկինքը՝ կանխելով վերջինիս փլուզումը երկրի 

վրա: Եվ երբ նրան ծաղրելով հարցնում են, թե ինչպես է իր ծղոտե ոտքերով 

երկինքը պահելու, թռչունը պատասխանում է՝ «Որքան կարեմ, զայն 

առնեմ»10: Առակը պատմելուց հետո Մագիստրոսը դնում է իր եզրա-

կացությունը՝ համեմատելով իրեն այդ արտույտի հետ. «Արդ իմ ծղէ ծնգօքս 

է. օգնական է սրբոյն Գրիգորի և Արամեան նահանգիս, զոր Երեմիաս ի 

Տեառնէ կոչէ յօգնականութիւն….»11: 

«Յաղագս նռանց բան կատակական առ Եփրեմ եպիսկոպոս Բջնւոյ» 

թղթում Մագիստրոսը պատմում է «բնագրային արժեք ունեցող մի առակ»12՝ 

                                                           

3 Նույն տեղում: 
4 Դոլուխանյան Ա., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն/ Ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, 2008, էջ 52: 
5 Դոլուխանյան Ա., Հայ միջնադարյան գրականության հիմնական ուղղություններն 

ու ժանրերը/ Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2012, էջ 68,  
6 «Բանբեր Մատենադարանի», հ.20, Երևան, 2014, տե՛ս Գոհար Մուրադյան, Գրիգոր 

Մագիստրոսի մատենագրությունը, էջ 37: 
7 Նույն տեղում, էջ 25: 
8 Մխիթարյան Ս., Գրիգոր Մագիստրոսի կյանքը և գեղարվեստական 

ժառանգությունը, Երևան, 2001, էջ 17: 
9 Դոլուխանյան Ա., Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX-XX դարեր), Եր., 2018, էջ 171: 
10 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, բնագիրն առաջաբանով և ծանոթագրություններով 

առաջին անգամ ի լույս ընծայեց Կ. Կոստանյանց, Ալեքսանդրապոլ, 1910, էջ 13: 
11 Նույն տեղում: 
12 Դոլուխանյան Ա., Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX-XX դարեր), էջ 170: 
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առյուծի ու մեղուների  մասին: Մեղուները, քնած գտնելով առյուծին, 

կամենում են խլել նրա ճաշակած կերակրի մնացորդները, առյուծը, պոչն 

այս ու այն կողմ թափահարելով, փորձում է հեռու վանել նրանց, բայց 

մեղուները չեն թռչում ու հեռանում, հետո առյուծը, ատամները կռճտաց-

նելով և երախը փակելով արգելում է նրանց, քմծիծաղ է տալիս: Երբ մի 

քանի մեղուներ, կիսամահ մնալով և փրկվելով գնում են Ակկարովնի 

ատյան և բզզալով ճոռոմաբանում առյուծի կերակուրների մասին, 

Կրիտիսեն Կրետացին ասում է. «Ճանճի՛կ, ի ճոխ առիւծուց ծամելիս մի՛ 

մտաներ, յորժամ ի քուն մտանէ. եթէ ոչ՝ ճմլիս, ճոպճոպիս, շատ ճենճերաս. 

ի ծա՜կն, ի փեթա՜կն, ճանճի՛կ, անդ տզզա՛, բզզա՛ և յարքունիսն մի՛ երթար» 

(«Մեղվի՛կ, հզոր առյուծի երախը մի՛ մտիր, երբ քնած է, եթե ոչ, կխեղդվես, 

կճմլվես, շատ ես ուզում բզզալ, քո փեթակում բզզա, ճանճի՛կ, և արքունիք 

մի՛ գնա»): Այնուհետև սրան հետևում է առակի բարոյախոսական եզրա-

կացությունը՝ «Արդ` ի խո՜ւղն, ի խո՜ւցն, ի խրճի՜թն, անդ սաղմոսէ՛. նուագել 

ի ճեմարանսն մի՛ ճեպիք, եթէ ոչ՝ ճանճին պէս ճմլիք»13 («Ուրեմն ձեր 

խուղերում, խցերում ու խրճիթներում սաղմոսե՛ք և մի՛ շտապեք ժողովա-

րաններում նվագել, այլապես մեղուների պես կճմլվեք»): Առակի միջոցով 

Մագիստրոսը Բջնիի Եփրեմ եպիսկոպոսին դիտողություն է անում այն 

բանի համար, որ նա համարձակվել է թվաբանական արվեստի և երկրա-

չափության մասին խոսել, և ինչպես Մանուկ Աբեղյանն է նկատում, հաս-

կացնում է եպիսկոպոսին, որ գիտության ճեմարանում նվագելու փոխարեն, 

թող մտնի խուց, խուղ, խրճիթ՝ սաղմոս ասի, եթե չի ուզում ճանճի պես 

ճմլվել14: 

«Առ  խրախճանս  մայրաքաղաքացի  և  վարդապետք» թղթում  

Մագիստրոսն իր խոսքն ուղղում է Աստծո խոսքից խուսափող, գիտությունն 

ու արվեստը անխելամտորեն արհամարհող ու հեգնող, իրենց կշտամբող-

ներին ատող վարդապետներին ու եպիսկոպոսներին, հորդորում է նրանց 

չափավոր լինել, իսկ չափավոր մարդն անապատ է փնտրում՝ վայելքների ու 

խրախճանքների փոխարեն, և նրանց սաստելով ընդգծում է, որ երբեք 

գիտակները չեն հարցրել ենթականերին իրենց կամքի կամ փափագի 

մասին, իսկ վերջիններս միշտ պարտավորվել են լռել՝ հարմարվելով 

իրենցից գիտակին: Եվ այս առիթով թղթում Մագիստրոսը պատմում է 

հետևյալ ժողովրդական առակը՝ «Ըստ որում ի գռեհիկսն առակականքն 

պատմին` կնոջ ըստ կամաց իւր կելոյ. եթէ թուլասցի, լինի ամուսին 

Որփևսական արհեստի. վասն որոյ և ոչ Ամպէլասք զորթս, և ոչ տեարք 

                                                           

13 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 132: 
14 Աբեղյան Մ., Երկեր, Դ, էջ 43: 
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զծառայս, և ոչ դայեկունք և տիտանք զմանկունս»15: Առակում եղած 

Ամպէլասք բառը ընդգրկված չէ «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» և 

«Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի» բառարաններում: Նոր բառերի 

ստեղծումը՝ հատկապես հունարենի համաբանությամբ, Մագիստրոսի բնա-

գիրը մոտեցնում են ընկալման և բառաշերտի յուրացման առումով անմեկ-

նելի ու անվերծանելի սահմանների: Մանուկ Աբեղյանը գրում է, որ «նա 

գործածել է բազմաթիվ հունաբան կազմությամբ բառեր, որոնք չեն ընդհան-

րացել մեր նոր լեզվի մեջ, ուստի այժմ մեզ համար անհասկանալի են մնում: 

Այդպիսի բառերը ծագում են կամ հին հունաբան գրողներից, կամ Մագիստ-

րոսի իրեն կազմածներն են ըստ հունարենիֈ Մեր նոր լեզուն չի յուրացրել 

այդ բառերը, զի դրանք գտնվում են փիլիսոփայական և այլ մասնագի-

տական գրքերի մեջ, որոնց ընթերցումն և ուսումը կարևոր չի համարվել մեր 

նոր դպրոցներում»16: Եվ ահա նկատի ունենալով մեր հեղինակի՝ իր լեզուն 

ինքնատիպ ձևով բարդացնելու միտումը և Ամպէլասք  բառի՝ հին հայերենի 

բառարաններում վկայված չլինելու հանգամանքը, ստուգեցինք և հիմնա-

վորվեց մեր գիտական ենթադրությունն այն հարցի շուրջ, որ Ամպէլասք 
բառը հունարեն բառ է, որը հայերենով Մագիստրոսը գործածել է իր թղթում 

եղած առակի մեջ: Այսպես՝ Ամպէլասք  բառի արմատն է ամպելի-ն՝ αμπελι , 
հունարենից թարգմանաբար նշանակում է виноградник (խաղողի այգի)17, 

հետաքրքրական է՝ Հրաչյա Աճառյանը տալիս է ամպիկ  բառի բացա-

տրությունը «Հայերեն արմատական բառարանում»՝ որպես նոր բառ՝ «մի 

տեսակ կապտորակ խաղող»18 նշանակությամբ և «Հայերեն ստուգա-

բանական առձեռն բառարանում»՝  որպես «կապտորակ խաղող»19: Հրաչյա 

Աճառյանը նշում է այն որպես նոր բառ,  ամպիկ բառը նույնպես չկա հին 

հայերենի բառարաններում: Հունարենի բառարաններից մեկում ամպելաս 
(αμπελας) բառի դիմաց գրված է՝ տե՛ս αμπελοσργος, որը նշանակում է 

виногра՛дарь (խաղողադործ)20: Փաստորեն Մագիստրոսն այս բառը գործա-

ծել է ըստ հունարենի, և այն ունի խաղողագործի նշանակությունը, 

մանավանդ, որ բնագրում դրան հետևում է զորթս բառը, որը խաղողի 

                                                           

15 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 143: 
16 Աբեղյան Մ., Երկեր Դ, էջ 45: 
17 Новогреческо-руский словарь, составила А. А. Иоаннидис, под редакцией А. А. 

Белецкого, Москва, 1961, с. 61. 
18 Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Երևան, 1926, էջ 163: 
19 Աճառյան Հ., Մինասյան Մ., Հայերեն ստուգաբանական առձեռն բառարան, Հատոր 

1, Ժնև, 2004, էջ 17ֈ 
20 Նույն տեղում: 
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որթատունկն է: Մագիստրոսն այն արտահայտել է հոգնակի թվի իմաստով՝ 

-ք մասնիկի միջոցով, այսպիսով՝ ամպելասք-խաղողագործներ: 

Մագիստրոսի կազմած բառի բացատրությունը գտնելուց հետո փոր-

ձենք ներկայացնել առակը. ռամիկներն այլաբանորեն պատմում են, թե 

իրենց կամքով կնոջը դավում են, և եթե զիջի, թուլանա, կլինի ամուսին 

«Որփևսական արվեստի», ահա թե ինչու չեն զիջում խաղողագործները 

խաղողի որթերին, տերերը՝ ծառաներին, դայակներն ու ստնտուները՝ 

մանուկներին: Որփևսական բառը Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 

ձեռագրերից մեկում ընդօրինակված է «որ փեսայական»21 տարբերակով: 

Գրավոր այլ աղբյուրներում չենք գտել այս առակի ուրիշ տարբերակներ. 

ենթադրում ենք, որ դրանք չեն պահպանվել: Չենք կարծում, որ այն 

Մագիստրոսն է հորինել, որովհետև նա ընդգծում է, որ առակը ժողովրդա-

կան է՝ «ի գռեհիկսն առակականքն պատմին»22:  

«Առ ոմն, որ իմաստասիրէր ոչ ուղղապէս» թղթի մասին Վիկտոր 

Լանգլուան շատ համառոտ գրում է, որ «Երեսունութերորդ նամակը հղված 

է մի մարդու, որն անկեղծորեն չէ փիլիսոփա: Այս նամակում վերստին 

արծարծվում են հունական դիցաբանական սյուժեները: Գրիգորը հիշում է 

Պենտոկլեսին, որը հիմներ էր երգում Բաքոսին՝ Ապոլոնի տաճարում: 

Մագիստրոսը բացատրում է. «Ապոլոն որդի Արամազդայ»23: Այո՛, այստեղ 

արծարծված են հունական դիցաբանական սյուժեներ, բայց խնդիրն այն է, 

որ Մագիստրոսը երբեք նույնությամբ չի կրկնում այդ սյուժեները, նա 

փոփոխում է անունները կամ ինչ-ինչ դրվագներ, ավելացնում կամ 

պակասեցնում որոշ հատվածներ, այսինքն՝ մենք հանդիպում ենք արդեն 

հայտնի առակների կամ դիցաբանական սյուժեների մագիստրոսյան տար-

բերակին: Խնդրո առարկա թուղթն ինքնին առակ է, այսինքն՝ նամակի 

բովանդակությունը ներառում է առակի բովանդակային մասն ու Մագիս-

տրոսի եզրակացնող խոսքը: Եվ փաստորեն մագիստրոսյան առակը  

հիմնված է հունական առասպելների սյուժեների վրա, որի այլ տարբերակ-

ներ չկան ուրիշ աղբյուրներում: Հենց սկզբից Մագիստրոսը պատմում է, որ 

Պենտոկլես անունով մեկը Պագնասոսում պատվում, գովերգում էր 

Դիոնեսին Արամազդի որդի Ապոլոնի տաճարում: Տոնախմբության ժամա-

նակ նա օրհնություն էր երգում Դիոնեսին և անիծում էր տիտաններին, 

որոնք իբր պատճառ եղան Դիոնեսի հոշոտմանը, երբ նա տակավին մանուկ 

էր, և նրան խաբեությամբ նենգում են ու աղետ հասցնում, այդ երգի նվագը 

                                                           

21 Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. №3062, թերթ 541: 
22 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 143: 
23 Դոլուխանյան Ա., Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX-XX դարեր), էջ 174: 
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լսելով՝ հելլենացի Ամպռիոդոսը գալիս է սուրբ տաճար և կանգնելով բեմի 

առաջ՝ ասում. «Չե՞ս ամաչում, Պենտոկլե՛ս, այլ վարդապետո՞ւմ ու 

աստվածաբանո՞ւմ ես, և այն երաժշտական երգով քեզնից ուզում ես 

հեռացնել կասկածելի մտքերը, եթե Աթենասը շատ հեռու է և չի տեսնում, 

ապա աթենացիների աչքը՝ Ամպռիոդոսը, տեսնում է» («Ո՞չ պատկառես 

Պենտոկլէս, այլ վարդապետե՞ս և աստուածաբանե՞ս, և այն երաժշտական 

երգով կարծիս կասկածանաց ունել քեզ, եթէ Աթենաս հեռագոյն է և ոչ 

տեսանէ, սակայն ակն Աթենացւոյ տեսանէ, Ամպռիոդոս»24): 

 Ապա Մագիստրոսը դնում է իր եզրակացնող խոսքը, որից նաև 

ակնհայտ է դառնում իր պատմածի առակ լինելու հանգամանքը: Նա գրում 

է, որ այս առակը շատ մոտ է իրեն ու իր թղթակցին. «Արդ թուի ինձ առ հուպ 

առակ մերձակայ ի մեզ. և խնդրեմ վերծանել զմակագրութիւն տախտակիդ, 

սակս որոյ է բանդ. վասն այսորիկ ոչ կարկատեցի զդա հագներգութեամբ և 

շարամանեալ յոլորտս ստորասացութեամբ այլ յայտնի և դիւրահաս, բայց 

խոկասցիս տրամակայեալ մակամտածութեամբ. ողջ լե՛ր»25: Մագիստրոսն 

իր թղթակցին, որի անունը չի նշում, հայտնում է իր դժգոհությունը. նա 

իմաստասիրում է ոչ ուղղապես և խնդրում է նրան մանրամասն բացատրել 

իր մատյանի վերնագիրը, որի մասին է գիրքը, և անհասկանալի լինելու  

պատճառով Մագիստրոսը չի հոդավորել այն հագներգությամբ և չի միա-

վորել դրա տարբեր բաժինները: Այսպիսով՝ Մագիստրոսն իր և իր թղթակցի 

փոխհարաբերությունն այլաբանորեն ներկայացնում է առակում պատմված 

Պենտոկլեսի և Ամպռիոդոսի փոխհարաբերության միջոցով: Նա իրեն համե-

մատում է Ամպռիոդոսի հետ, և ինքը նկատում է իր թղթակցի բացթողումն 

այնպես, ինչպես Ամպռիոդոսը մերկացնում է Պենտոկլեսին: 

«Առ Անանիա հայրն Տիրուայ» թուղթը սկսվում է հետևյալ պատ-

մությամբ. Պարմենիդի որդուն՝ համբակ և բոլորովին մանկական խակու-

թյամբ և արբունքի տարիքին չհասած այդ չքնաղագեղին, տանում էին  

Պեղղեա Թեսաղացվու հրապարակ, սրաթև արծիվը սլանալով, և իր մագիլ-

ները կարկառելով նրան, կամեցավ տանել արգիացիների աշխարհը և 

ծովում մի դեպք պատահեց: Ձկնորսների նավերը բախվում են իրար թիե-

րով, որի թնդյունից հանկարծ արծիվը խրտնում է, և ազատելով Պարմենիդի 

մանկանը՝  ընկղմում ծովի մեջ, հետո ծովում պղպջակներ են առաջանում և 

վեր բարձրացնում մանկանը: Իսկ նրանք, այն չքնաղագեղին ու հրաշա-

տեսիլին տեսնելով, տանում են մատուցելու Արտեմիդի մեհյանին, որտեղ 

զոհում էին օտարներին, սակայն աղաչում-պաղատում են մանկանը 

                                                           

24 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 233: 
25 Նույն տեղում: 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

70 

 

կենդանի թողնել և օտարին սպանելու սովորության համաձայն՝ չխողխողել: 

Եվ մարդասեր մեհենապետը ոչ միայն հրամայում է նրան կենդանի թողնել, 

այլև նրան տալիս է քահանայության շնորհ: Սովորեցնում են նրան բոլոր 

գիտությունները և առավել գերազանց՝ երաժշտությունը, իսկ նա պատվում 

էր արգիացիներին ու բոլոր տավրիկյան լեռնաբնակներին: Նրա պատկերը 

ստեղծեցին պղնձի վրա, և օծեցին ոսկով և բերանին փող ուներ և ծիրանի 

բեհեզը պատշաճեցրին  փողի ծայրին: Մագիստրոսը նշում է  նրա անունը՝ 

Պոռփյուռոփոն, և ավելացնում, որ նա քնարերգակ է: 

Այնուհետև Մագիստրոսը դնում է իր եզրակացնող խոսքը՝ հայր 

Անանիային ասելով, որ նրան ոչ արծվի բախտը պատահեց, և ոչ էլ 

Արտեմիդի մեհյանի բախտը՝ նրա վանքին, որ այդպիսի համբակ ու 

կործանված Դանիել երաժշտին շնորհ է տվել. «Բայց այժմ տեսանեմք ոչ 

արծուոյ պատահեալ բախտի քեզ և ոչ տոռականին Արտեմիդեայ քոյն 

վանուց, որ զայսպիսի համբակ ստորանկեալ ընդունէր ձիր»26: Կարծում ենք, 

որ սա առակ է, որը հորինված է Գրիգոր Մագիստրոսի կողմից: Քանի որ 

որևէ նախնական այսպիսի պատմություն մեզ ծանոթ չէ: Այս մասին 

գրականագետ  

Գոհար Մուրադյանը գրում է՝ «…ո՞վ է այն Պարմենիդեսը, որի որդու 

առևանգման, հրաշալի փրկության, Տավրական Արտեմիսի քուրմ և հայտնի 

փողահար երաժիշտ դառնալու պատմության մեջ այդ որդուն վերագրված է 

խորհրդավոր «Պոռփիւռոփոնիս» անունը»27: Այս հարցի պատասխանը 

նամակի վերջում տալիս է Մագիստրոսը՝ նշելով, որ այսպիսի հռետորական 

ձևով, այլաբանորեն, առակի միջոցով, նա իմաստասեր մտքով քննում է 

Դանիել երաժշտի մասին, և շեշտում է, որ այս առակավոր խոսքը գրված է 

իր կողմից՝ ուղղված Անանիային. «Այսոքիկ բանք առակականք 

իմաստասիրեալ ի մէնջ հռետորական յաղագս երաժշտիդ Դանիէլի ի 

Գրիգորէ գրեալ առ Անանիա»28: Սա մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն 

առակ է՝ հորինված Մագիստրոսի կողմից, և բնականաբար հիշատակված 

անունները մտացածին են:  

Մագիստրոսի այս թուղթն ուշագրավ է. ինչպես «Առ ոմն, որ 

իմաստասիրէր ոչ ուղղապէս» թուղթը, այն նույնպես իրենից ներկայացնում 

է հենց առակ՝ բաղկացած երկու մասից, սկզբում շարադրված է բովանդա-

կությունը, ապա՝ եզրակացությունը, որից էլ ակնհայտ է դառնում բովանդա-

կության այլաբանական նշանակությունը: 

                                                           

26 Նույն տեղում, էջ 124: 
27 «Բանբեր Մատենադարանի», հ.20, էջ 26: 
28 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 124: 
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Առակի տեսանկյունից հետաքրքրություն է ներկայացնում «Առ 

հայրն սրբոյ Կարապետին» թուղթը: Այստեղ Մագիստրոսը պատմում է 

արոսի առակը՝ չհիշատակելով դրա աղբյուրը («զօրէն արաւսիւն»), արոսը, 

որն այդքան մոտ էր բռնվելուն, իր ծերտը հոսեցնում է բազեի վրա, և ինքը 

թռչելով՝ կենդանի է մնում. «զօրէն արաւսիւն, քանզի նորա յորժամ մերձ ելոյ 

հուպ յըմբռնումն. բազէի ի գուճս կոյս եղեալ, զծիրտն ծորեալ դիմացն 

ուղղակի ճահեցուցանէ, և ինքն թռուցեալ մնայ կենդանի»29: Այնուհետև 

բազեին համեմատում է փրփրածին Ափռոդիտեի հետ. այդ վավաշ, 

բորբորիտոն, գիջամոլ Ափռոդիտեն «հանդերձ արբն Պիսիդոնիւ»30 դեպի 

մեզ՝ Մամիկոնյան դաշտ է ներգործում և ապականում այն, և քանի որ մեզ 

հետ չէր Մովսեսի մականը, մենք տղմատիպ և մեղկյալ, ամբողջ մարմնի 

զորությամբ թուլացած, չարաչար խանձված հազիվ հազ հասանք Խանձառ: 

Համեմատությունն ակնհայտ է, այսինքն՝ տիղմի միջից մի կերպ փրկվելով 

հասան, այնպես, ինչպես արոսն է փախչում: Մագիստրոսը տալիս է նաև 

Խանձառ տեղանվան նշանակությունը. «զի ստուգապէս ըստ անուանս մեք 

թուի թէ եղեալ խանձառ յաւէտ տոչորմամբ»31, այսինքն՝ ոգու ծարավով 

հավերժ խանձված: 

Թղթերից մեկում, որն ունի հետևյալ խորագիրը՝ «Առ կարծեցեալ 

ոմն գիտնական, զոր յոյժ տգէտ գտեայ և զգիրս արտաքին և 

զԱստուածաշունչ արտողի մեկնէր», Մագիստրոսը պատմում է ժողովրդա-

կան առակ («Ասեն ի գռեհիկս») այն մասին, թե մի օտարական կանեփն իբրև 

մետաքս տանում է Թրակիա վաճառելու, իսկ մի ուրիշը, ասրորակ քարերը 

մեղվով օծելով,  իբրև ռետին, շտապում էր Պաղեստին վաճառելու: Մեկն էլ, 

բվերն ու ասրակերպ կենդանիները բռնելով Կասբեայի լեռան ստորոտից, 

բազեի տեղ դրած տանում էր պտտեցնելու: Իսկ իրենց մոտ էլ հայտնվում է 

մեկը, որ ասում են՝ Վերիացիների կողմից գորտ գնելով, ապերախտաբար, 

տանում էր Կոթ գավառի Գեղամա լիճ, որ այնտեղ ձայնի, և որպեսզի դրան 

ձուկ կարծելով, գնեն, իսկ ովքեր ստանձնում էին հանել նրան, կարթի մեջ  

կարկատուն կեմերով կաշկանդվում էին: Մագիստրոսն այնուհետև դնում է 

իր եզրակացությունը, որտեղ նշում է, թե ինքը իր առակավոր խոսքն 

ուղղում է իր թղթակցին, որը մանուկ է հռետորական արվեստի մեջ և խիստ 

տգետ, բայց նա իրեն գիտնական կարծելով Աստվածաշունչն էր մեկնում: 

Մագիստրոսը պատկերավոր ու այլաբանորեն ներկայացնում է, որ նա 

գիտնական չէ այնպես, ինչպես իր պատմած առակում կանեփը, որքան էլ 

                                                           

29 Նույն տեղում, էջ 70: 
30 Նույն տեղում: 
31 Նույն տեղում: 
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փորձեն մետաքսի տեղ դնել, մետաքս չի դառնա, ասրորակ քարերը, որքան 

էլ մեղրով օծեն, ռետին չեն դառնա, ասրակերպն ու բուն բազե չեն կարող 

լինել, իսկ գորտը, որքան էլ Գեղամա լճում ձայնի, ձուկ չի դառնա: 

«Առ իշխանն Մամիկոնեան (Թոռնիկ)» թղթում Մագիստրոսը 

պատմում է առակ «Պաղմենիդեայն» շան մասին: Խոսելով Մագիստրոսի 

նամակներում տեղ գտած հանելուկային կամ մասամբ հասկանալի 

դրվագների մասին՝ գրականագետ Գոհար Մուրադյանն անդրադառնում է 

այս առակին ՝ առաջ քաշելով հետևյալ հարցադրումը՝ ինչո՞ւ ագահ շան և 

ստվերի մասին հայտնի եզոպոսյան առակը վերապատմելիս նա շանը 

կոչում է «Պաղմենիդեայն» շուն32: Ներկայացնենք առակը՝ փորձելով պարզել 

առաջադրված հարցադրումը: «Պաղմենիդեայն» շունը, ոսկորը բերանում 

սեղմած,  կամրջի վրայով անցնելիս գետի մեջ իր ստվերը տեսավ և տենչաց 

հասնել նրան՝ կարծելով, որ այլ շուն է՝ ոսկորով, նա բաց թողեց իր ոսկորը, 

ցատկեց գետի մեջ, և չհասնելով ստվերին, անոթի թավալվեց գետի մեջ 

(«զօրէն Պաղմենիդեայն շան, որ ի կամուրջն ելեալ և կող ի բերանն իւր 

կալեալ, զստուերն ի գետին տեսեալ, տենչայր ըղձացեալ այնմ հասանել, ի 

բաց ընկեցեալ և յստորս վազեալ, և ոչ այնմ հասեալ, նքթեալ հոլովիւր ի 

գետէն»33): Այնուհետև Մագիստրոսն ավելացնում է, որ Պաղխոսը 

(որը մեզ հայտնի չէ, թե ով է), այս անիմաստ տենչի մասին խրատը 

պատկերավոր ձևով մակագրել է Պարմենիդի տաճարին մոտ. «Զոր 

Պաղխոսի կենդանագրեալ ի Պարմենիդայ տաճարին մերձ մակագրեալ 

խրատականս այսպիսեաց անիմաստ տռփման»34: Այդ անիմաստ տենչը 

ագահությունն էր և առակի միջոցով քննադատվում է ագահությունը: Քանի 

որ ագահության մասին այդ խրատը գրված էր Պարմենիդի տաճարին մոտ, 

կարծում ենք՝ այդ պատճառով է շունը կոչվում Պարմենիդյան/ 
Պաղմենիդյան: 

Ագահ շան մասին առակ ունի Եզոպոսը՝ «Շունը և մսի պատառը»35 

վերնագրով: Վերջինիս մոտ շունը անուն չունի, բացի այդ նա ատամներով 

մսի պատառ է բռնել, իսկ Մագիստրոսի մոտ՝ ոսկոր՝ «կող ի բերանն իւր 

կալեալ»36: Այսպիսի տարբերությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ 

Մագիստրոսը վերցրել է արդեն հայտնի առակը և մշակել: Այսպիսով՝ 

                                                           

32 «Բանբեր Մատենադարանի», հ.20, էջ 25: 
33 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 214: 
34 Նույն տեղում: 
35 Եզոպոսի առակները, Ռուս. թարգմ. Վ. Բաբայան, Երևան, 1992, էջ 54: 
36 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 214: 
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Մագիստրոսի թղթում հանդիպում ենք ագահ շան մասին առակի մշակված 

տարբերակին, որն անշուշտ կրում է Մագիստրոսի ոճն ու բարդ ձեռագիրը: 

Գրիգոր Մագիստրոսի նամականիում տեղ գտած առակներն 

ուսումնասիրելով՝ գալիս ենք այն հետևության,  որ Մխիթար Գոշից  ու 

Վարդան Այգեկցուց առաջ Մագիստրոսն է  ստեղծել գրավոր առակների 

առաջին նմուշները, որոնք դրսևորվել են վերջինիս թղթերում, ընդ որում՝ 

այդ առակները կա՛մ Մագիստրոսն ինքն է հորինել, կա՛մ  վերցրել է հայ 

ժողովրդական բանահյուսությունից, կա՛մ էլ դրանք արդեն հայտնի 

առակների մշակված տարբերակներն ենֈ 

 

1. Պատասխանի կաթողիկոսին յաղագս Գագկայ, որ ասէր թէ խորհին 

կորուսանել զքեզ: 

Ի գռեհիկս պատմի առակեալ՝ արտուտի զգուշութիւն երկնի յստորս 

կործանիլ. և նա անկեալ պորտ յորսայս, զոտն ի վերայ յերկին ջանայ 

կարկառել, զի մի՛ երկին յերկիր անկցի խափուցեալ. ի պարսաւ առեալ 

ոմանց թէ որո՞վ ծղէ ծնգօք ծառանաս ծտի՛կ քո ծովդ խելօք. պատասխանեալ 

հաւն ասաց. Որքան կարեմ, զայն առնեմ:  

 

2. Առ հայրն սրբոյ Կարապետին: 

Զօրէն արաւսիւն, քանզի նորա յորժամ մերձ ելոյ հուպ յըմբռնումն. 

բազէի ի գուճս կոյս եղեալ, զծիրտն ծորեալ դիմացն ուղղակի ճահեցուցանէ, 

և ինքն թռուցեալ մնայ կենդանի: 

 

3. Առ կարծեցեալ ոմն գիտնական, զոր յոյժ տգէտ գտեայ և զգիրս արտաքին 

և զԱստուածաշունչ արտողի մեկնէր: 

  Ասեն ի գռեհիկս թէ մուրցացի ոմն զկանափ մետաքս կարծեալ ի 

Թրակացիս տանէր վաճառեալ. և ոմն մեղու  օծեալ զքարինս ասրորակս ի 

Պաղեստին վաճառել փութայր իբրու զռետին. և ոմն զբուս եւ զասրատակս 

ըմբռնեալ առ լեռնոտամբն Կասբեայ, շրջեցուցանէր, բազէ զնոսա 

կասկածեալ: Իսկ մերձ առ մեզ ելոյ ոմն գորտ գտեալ ի Վերիացւոցն 

կողմանէ ասեն ապախտ արարեալ և ի Կոթ գաւառին Գեղամայ ձայնէր, 

ձուկն զնա կարծելով, զի գնեսցեն. որոյ ստանձնեցուցեալ բառնան նմա 

յարտակիտելոցն կողից կարկատուն կեմովքն կաշկանդեալ:   

 

4. Առ ոմն, որ իմաստասիրէր ոչ ուղղապէս: 

Ոմն անուն Պենտոկլէս ի Պագնասոս տօնէր Դիոնէսեայ ի տաճարին 

Ապողոնի որդւոյն Արամազդեայ. իսկ ի տօնելն երգէր օրհնութիւն 

Դիոնէսեայ և անէծս Տիտանեացն, իբրու թէ պատճառ եղեալ նոցա 

Դիոնէսեայ յօշման. զոր մինչդեռ տակաւին մանուկ տղայն էր, խաբմամբ 
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պատրանաց այսպիսի տագնապ հասուցանէին. զոր լսեալ զերգ պարուն 

Ելլադացւոցն Ամպռիոդոսի, կալով յատեան կոյս տաճարին զետեղեալ, ասէ. 

Ո՞չ պատկառես Պենտոկլէս, այլ վարդապետե՞ս և աստուածաբանե՞ս, և այն 

երաժշտական երգով կարծիս կասկածանաց ունել քեզ, եթէ Աթենաս 

հեռագոյն է և ոչ տեսանէ, սակայն ակն Աթենացւոյ տեսանէ, Ամպռիոդոս: 

 

5. Առ Անանիա հայրն Տիրուայ: 

Որդի Պարմենիդայ, համբակ գոլով և մինչդեռ տակաւին յանտիական 

խակութեանն ոչ յարբունս հասեալ, չքնաղագեղն այն յածեալ յասպարիսին 

Պեղղեայ Թեսաղացւոց, արծիւ սրաթեւ սլացեալ մագլօք իւր կարկառեալ 

զնա կամելով տանել յաշխարհն Արգիացւոց եւ ծովու պատահեալ անցից, 

ձկնորսաց բախեցուցեալ զնաւս վարչօքն. յորմէ բախմանէ ընդոստուցեալ 

խրտանայր արծիւն: Եւ զերծեալ մանկանն Պարմինիդեայ ստորանկեալ ի 

ծովն ընկղմէր և մակտառական պարփակեալ նաւորդացն մինչեւ պղպջակս 

արձակեալ ծովուն վերաբերիւր մանուկն: Իսկ նոցա զչքնաղագեղն այն և 

զհրաշատեսիլն ընկալեալ, մատուցանէին զնա տոռականին Արտեմիդեայ և 

ողոքեալ խնդրէին մնալ մանկանն կենդանի, զի մի՛ ըստ սովորութեան 

օտարասպանին այն խողխողեսցի: Եւ մարդասիրեալ բագնապետին, 

հրամայէր ապրեցուցանել ոչ միայն, այլ և շնորհս տալ նմա 

քահանայութեան: Եւ վարժեալ նորա ամենայն իմաստութեամբ, իսկ 

երաժշտականութեամբ առաւել ծայրագոյն: Զորմէ ասի պատուասիրել 

յԱրգիացւոցն և յամենայն տոռական լեռնայնոցն: Զորոյ եւ զպատկերն 

անդրի արարեալ ի պղնձոյ և օծեալ ոսկւով փող ի բերանն ունի և ծիրանի 

բեհեզ փողեալ ի ծայրս փողին: Զայսոսիկ նկարագրութեամբ զնա դրօշմել 

պարտ վարկան, որպէս երբեմն անուանեալ զայնոսիկ, որ նախուստ գրեցաք 

Պոռփիւռոփոնիս զսա սալպինփօնիս այսինքն քնարերգ: 

 

6. Առ խրախճանս մայրաքաղաքացի և վարդապետք: 

Ըստ որում ի գռեհիկսն առակականքն պատմին՝ կնոջ ըստ կամաց իւր 

կելոյ. եթէ թուլասցի, լինի ամուսին Որփեւսական արհեստի. վասն որոյ և ոչ 

Ամպէլասք զորթս, և ոչ տեարք զծառայս, և ոչ դայեկունք և տիտանք 

զմանկունս: 

 

7. Յաղագս նռանց բան կատակական առ Եփրեմ եպիսկոպոս Բջնւոյ: 

Ահա  զօրէն ճային Ոլոմպիանեայ կամ ասացեալն թէ ճանճն 

ճոխացեալ ճողոպրեալ կամեցաւ զճաշակս ի ծամելեաց առիւծուն, ի քուն 

զնա գտեալ. զոր, այսր անդր զագին գալարեալ, հողմահարիւր ի բաց մղեալ. 

և ոչ ոստուցեալ թռչունն արտակայիլ. ապա կռճեաց կեռեօքն կռփել. 

կոկորդակոփ կասեաց ընդ ժանեօքն. և ժպտեալ, զոմանս եթող կիսամահ 
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ընդ ռնգունսն զերծեալք. զոր ի դատաստան մտեալ Ակկարովնեան 

ճանճիցն, ճենճերելով ճեմեալք ճոռոմաբանեն զճաշակաց առիւծուն. զոր ոչ 

ընկալեալ իրաւունսն ի Կրիտիսէն Կրետացի ասէ. Ճանճի՛կ, ի ճոխ 

առիւծուց ծամելիս մի՛ մտաներ, յորժա ի քուն մտանէ. եթէ ոչ՝ ճմլիս, 

ճոպճոպիս, շատ ճենճերաս. ի ծա՜կն, ի փեթա՜կն, ճանճի՜կ, անդ տզզա՛, 

բզզա՛ և յարքունիսն մի՛ երթար: 

 

8. Առ իշխանն Մամիկոնեան (Թոռնիկ): 

Զօրէն Պաղմենիդեայն շան, որ ի կամուրջն ելեալ և կող ի բերանն իւր 

կալեալ, զստուերն ի գետին տեսեալ, տենչայր ըղձացեալ այնմ հասանել, ի 

բաց ընկեցեալ և յստորս վազեալ, և ոչ այնմ հասեալ, նքթեալ հոլովիւր ի 

գետէն:  

 

 

Հասմիկ Հովսեփյան 
Առակներ Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերում 

Ամփոփում 
Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերի ուսումնասիրությունն առաջ է 

բերում դրանց՝ որպես գրական ամբողջությունների, բովանդակային և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների խորքային դիտարկումների 

անհրաժեշտության հարցը: Գրիգոր Մագիստրոսը շատ հաճախ իր 

թղթերում՝ որպես իմաստային, բովանդակային միավոր,  որպես 

գեղարվեստական միջոց,  օգտագործում է առակներ, և ոչ միայն առակներ, 

այլև առասպելներ, զանազան պատմություններ, որոնց իմաստային 

սահմանները հաղթահարելը դժվարություններ է առաջ բերում՝ 

պայմանավորված վերջինիս բարդ լեզվամտածողությամբ:  

 

 

Асмик Oвсепян     

Басни в посланиях Григора Магистроса 

Резюме 

Изучениие посланий Григора Магистроса поднимает вопрос о 

необходимости углубленного анализа их содержания и структурных 

особенностей, как литературных целостных проиведений. В посланиях 

Григор Магистрос очень часто использует басни, и не только басни, но и 

легенды, разнообразные истории, как смысловой, содержательный элемент, 

как художественный способ, а преодоление их смысловых границ создает 

трудности, обусловленные сложным языковым мышлением автора.  
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Hasmik Hovsepyan 

Fables in the epistles of Grigor Magistros 

Summary 

The study of the epistles of Grigor Magistros raises the question of the 

need for a depth analysis of their content and structural features, as literary 

integral works. In his epistles Grigor Magistros very often uses fables, and not only 

fables, but also legends, various stories, as a semantic, meaningful element, as an 

artistic way; and overcoming their semantic boundaries creates difficulties due to 

the author‘s complex linguistic thinking.  

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  08. 12. 2019 
Հանձնարարվել է գրախոսության 09. 01. 2020 
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ԱՆՆԱ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

                     Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ 

anna-sargsyan-1995@mail.ru 

 

ՄՏԱՎՈՐ  ԿՅԱՆՔԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ «ՍՊԱՍՄԱՆ ՍՐԱՀԻՆ ՄԵՋ» ՎԵՊՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Զապել Եսայան, մտա-

վորականություն, վերաբերմունք, անտարբերություն, ուսանող,  կրթություն,    

խոչընդոտ:  

Ключевые слова и выражения: Забел Есаян,  интеллигенция, 

отношение, равнодушие, студент, образование, препятствие.   

Key words and expressions: Zabel Yesayan, intelligentsia, attitude,  

indifference, environment, student, education, obstacle. 

 

Բազմաշերտ և բազմաժանր է Զապել Եսայանի գրական արտա-

դրանքը: Լայն կտավի գործերի մեկնարկը տրված է «Սպասման սրահին 

մեջ» վեպով, որտեղ առաջին հայացքից փարիզյան կյանքից վերցված պատ-

կեր է բերված, խորքային քննությամբ` մատնացույց արված շրջապատի 

անտարբերությունն ու կեղծ մտահոգվածությունը  դեպի մարդը: Անհրա-

ժեշտ է ընդգծել՝ հեղինակը ծանրության կշիռն ուղղել է  դեպի մտավորա-

կանությունը,   իսկ   իրադրությունները   դիտարկվել են    երկու  կողմից՝ մի 

տեղ սալոնային միջավայրն է, որտեղ հաճախ զուտ քննության առարկա է 

շրջապատող մարդկանց ծանր կացությունը, մյուս կողմում դաժան կյանքն 

անցկացնող  զարգացվածության տարբեր մակարդակ ունեցող մարդիկ: 

Առաջին անգամ 1903 թվականին «Ծաղիկ» շաբաթաթերթում տպա-

գրված վեպն առանձին գրքով լույս է տեսել 2017 թվականին «Արաս» հրա-

տարակչության կողմից1: Վեպն  արժանացել է մի շարք դրական և բացասա-

                                                           

1 Հրատարակությունն ամբողջական չէ. այդ մասին մեր մտահոգությունն 

արտահայտել ենք «Ազգ» շաբաթաթերթում.«….Վեպի՝ 2017 թվականի առանձին 

գրքով հրատարակության «սպասման սրահին մեջ» է մնացել 1903 թվականին 

«Ծաղիկ» շաբաթաթերթի 43-րդ համարում տպագրված մեծարժեք հատվածը. այն 

տեղ չի գտել հրատարակության մեջ: Արդյունքում խախտվել է ստեղծագործության 

սյուժետային ամբողջականությունը՝ նվազեցնելով գրողի առաջին վեպի 

գեղարվեստական իրական արժեքը:Ընդգծենք՝ առանձին գրքով  

հրատարակությունը, հատկապես այն վեպի, որը շուրջ մեկ դար մնացել է 
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կան կարծիքների: «Սպասման սրահին մեջ» վեպի տպագրությունն ավար-

տվել էր դեռևս 1903 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, իսկ  արդեն մի քանի 

ամիս անց՝ 1904 թվականի մարտի  10-ին և 17-ին «Արևելյան մամուլ»-ի 11-

րդ և 12-րդ համարներում «Գրական նիշեր» խորագրով հոդվածներում  

կարդում ենք Լևոն Քիրիշճյանի ընդարձակ վերլուծությունը: Թերևս 

գրականագետին հաջողվել էր տեսնել այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնել 

էր գրողի վեպը դարասկզբին արևմտահայ միջավայրում ճիշտ  ընկալման 

տեսանկյունից. խոչընդոտներից առաջնայինը համարվում է ընթերցողների 

կողմից՝ քիչ գործողություններ պարունակող և հոգեբանական շերտեր 

ունեցող վեպի դժվար ընկալումը2: Այսքանով հանդերձ ստեղծագործու-

թյունը գնահատվել է գրական շրջանակներում. դեռևս 1904 թվականի 

հունվարի 10-ի  «Մասիս»-ի էջերում տեսնում ենք, որ Հովհ. Գազանճյանը, 

ամփոփելով 1903 թվականի արևմտահայ գրականությունը, առանձնանցում 

է Զապել Եսայանի ինչպես նորավեպերը, այնպես էլ Քասիմի՝ Միսաք 

Գոչունյանի, Պետրոս Ագաթանի,  Հայկանուշ Մառքի մեծ կտավի գործերի 

կողքին կարևորում Զապել Եսայանի «Սպասման սրահին մեջ» վեպը, 

այնտեղ նկատելով կարևոր մի առանձնահատկություն. «....Հեղինակուհին 

անակնկալ յանդգնութեամբ մը չի վարանիր մեր առջև պարզելու կանացի 

կեանքեն ինչ ինչ թաքուն և յուզիչ տեսարանները»3: 

Վեպին անդրադարձել են մի շարք գրականագետներ՝ Օննիկ Չիֆթե-

Սարաֆ, Արտաշես Հարությունյան, Լևոն Քիրիշճյան, Հովհաննես 

Գազանճյան,  Հովհ. Պոզմայան, Սևակ Արզումանյան, Գրիգոր Պըլտյան և 

այլն: Նկատենք, որ  այսքանով հանդերձ Զապել Եսայանի առաջին վեպը 

բավականաչափ ուսումնասիրված չէ. ամբողջապես բացահայտված չեն այն 

արդիական գաղափարները, որոնք առկա են վեպի կերպարային համա-

կարգում:       

                                                                                                                                           

մասնատված՝ թերթի տարբեր համարներում, անչափ կարևոր  է, սակայն այն 

առավել արժեքավոր է իր ամբողջականության մեջ»(Սարգսյան Ա., Զապել Եսայանի 

անդրանիկ վեպի հրատարակության «սպասման սրահին մեջ», «Ազգ», 

շաբաթաթերթ/«Ազգ-մշակույթ» հավելված/, Երևան, 2019, 20 դեկտեմբեր, թիվ 48(459), 

էջ Բ): Ելնելով վերոնշյալ հանգամանքից՝ մեր ուսումնասիրության համար 

առաջնային աղբյուր են հանդիսացել «Ծաղիկ» շաբաթաթերթի  համապատասխան 

համարները(32-33-րդ, 34-35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 

44-րդ, 45-րդ, 46-րդ): 
2 Տե՛ս Քիրիշճեան Լ.,Գրական նիշեր,  «Արեւելեան մամուլ», Իզմիր, 1904 , թիւ 11, 

մարտ 10, էջ 268: 
3 Գազանճեան Յովհ., Թրքահայ գրականութիւնը 1903ին(տարեկան քրօնիկ), 

«Մասիս», թիւ 2, 10 յունուար, 1904,  Կ. Պոլիս, էջ 19: 
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Դեպքերը հիմնականում զարգանում են ազգությամբ հրեա Էվայի 

շուրջ, ով փոքրիկը ձեռքին անցակցնում է իր օրերը ֆրանսիական միջա-

վայրում ծայրահեղ թշվառության մեջ: Առաջին հայացքից երկրորդական 

կերպար է թվում նրա ամուսինը՝ Անտռեն, ում մասին հեղինակը հաճախ չի 

էլ խոսում, սակայն քիչ, բայց դիպուկ գրվածն էլ բավական է կերպարի 

նկարագիրը պատկերացնելու և նրան կատարվող իրադարձությունների 

գլխավոր անձ դիտարկելու  համար: Իրական արվեստագետի կերպարն է 

նա, ֆրանսիացի ուսանող՝ իր կոչմանը հավատարիմ «եւրոպացիի եւ 

արուեստագէտի խանդավառ եւ դիւրաբորբոք խառնուածքով»4, ով անտեսել 

է Փարիզ գալու բուն պատճառը՝ դառնալ իրավաբան. որոշել է բռնել իր 

երազանքի ուղին, մնալ իր էության հետ  ներդաշնակ: Այստեղ անհրաժեշտ  

է հիշատակել 1907 թվականին «Մասիս»-ում տպագրված Զապել Եսայանի 

«Մտաւորականներու չքաւորութեան հարցը» հոդվածը, որտեղ Եսայանն 

ահազանգում է. «….Բարիզի տուներուն վեցերորդները լեցուն են ասոնցմով. 

իրենց ուսանողութեան շրջանը ընելէ ետքը, ապաւինած որ և է մասնա-

գիտութեան մը անվերջանալի ուսումնասիրութեան որ գոնէ իրենց 

չքաւորութիւնը կը սքօղէ ուսանողի տիտղոսին տակ, կը տքնին, կ‘աշխատին 

անխոնջ ու կը տարուին վերջապէս իրենց կացութեան յատուկ դառն և 

արհմարհոտ հպարտութեան մը.…»5: Հարց է առաջանում՝ պատահակա՞ն 

էր, որ Անտռեի ընտանիքն ապրում էր հենց վեցերորդ հարկում: Վեպում մեկ 

այլ տեղ հեղինակը կրկին ակնարկ է նետում պատմելով, թե ինչպես էր 

գրական կյանքի ներկայացուցիչ հերոսներից մեկը ելնում «հեռաւոր աղքատ 

թաղերու մէջ վեցերորդ յարկերը»6, որ այցելեր «անգործ կամ հիւանդ 

գործաւորներու»7: Հատկանշական է, որ խորհրդանշական վեցերորդ հար-

կում էին ապրում նաև Զապել Եսայանի «Կմախքը», «Վերջին հանդիպումը», 

«Պզտիկ Լուիզը» ստեղծագործության հերոսները, ընդգծենք՝ նրանք 

նույնպես ապրում էին թշվառության մեջ: Եսայանն իր ստեղծագործությամբ 

ցույց էր տալիս ֆրանսիական միջավայրի մեկ այլ պատկեր. ներկայացնում  

էր Փարիզի մեջ աղքատ ուսանողի կյանքով ապրող, բայց և բռնած ուղուն 

հավատացող և իր ապագային վստահ արվեստագետի կյանքի ընթացքը, 

որը շատերի մոտ հեշտ ու դյուրին չէր ընթանում: Շատերն էին գնում 

                                                           

4 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ»,Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 34-35, 2 

հոկտեմբեր, էջ 391: 
5 Եսայեան Զ.,Մտաւորականներու չքաւորութեան հարցը,  «Մասիս»,  Կ. Պոլիս, 1907, 

թիւ 17,  17  մարտ,   էջ 323: 
6 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 36, 9 

հոկտեմբեր, էջ 407: 
7 Նույն տեղում: 
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Ֆրանսիա՝ համալսարանական կրթություն ստանալու, բայց թե ի՞նչ 

խոչընդոտներ կային նրանց առջև, ի՞նչ ճանապարհով էին նրանք 

վերջապես ստանում իրենց կրթությունը և երբեմն  վերադառնում, երբեմն 

էլ՝ կյանքի գնով հատուցում երազանաքին և իրական կոչմանը ընդառաջ 

գնալուն. հարցադրումներ են, որոնք  հանդիսանում են նրա ստեղծագործու-

թյան առանցքը:  Պատահական չէ, որ արվեստագետի ուղին բռնած Անտռեն՝  

դեռ երիտասարդ, հայտնվելու էր հիվանդանոցում, իսկ սպասման սրահ-

ներում դեգերող նրա կինը՝ տանջանքներից ու թշվառությունից բթացած, 

հիվանդանոցի սպասման սրահում  անտարբեր ասելու էր. «Կ‘ըսեն թէ 

երկար չպիտի տեւէ...»8ֈ 

 Հեղինակը սեղմ տվել  է երազկոտ երիտասարդների կյանքի ուղու 

դժբախտ բեկումը.«….Առանց ետի նայելու եւ առանց իրենց սպառնացող 

ապագային մտածելու, անձնավստահ եւ անշշուկ մեկնած էին մէկտեղ 

Բարիզ գալու եւ հոն ամուսնանալու համար: Հիմակ Էվա՝ խղճալի եւ 

անօթութենէ սպառած՝ կ‘երազէր իր հօրենական տունը.…»9: Գրողը թերևս 

մի քանի տողում բերել է կտրուկ փոփոխություններ և այն էլ 

սառնասրտորեն, առանց ընթերցողին նախապատրաստելու.«….Բայց այդ 

վաղը եկած էր արդէն. ու անողոք, մաշեցնող անօթութիւնը իր աննուաճելի 

արհաւիրքովը իրենց հոգւոյն մէջ սպրդած էր, ալ գրեթե տեղ չձգելով ուրիշ 

զգացումի…»10: Վեպում մեկնարկը տրված էր, իսկ մանացած դեպքերը՝ 

Էվայի՝ իրականությունից  փախուստի փորձերը, ամուսնու նկատմամբ 

սիրո փոխակերպումը «միեւնոյն շղթային կապուած դժբախտ ընկերներու»11 

համերաշխության,   իր բժշկի՝ Բրացի  նկատմամբ անտարբեր չլինելը, զուտ 

տրամաբանական շարունակությունն էին մեկնարկի: Նկատենք, որ 

Եսայանն իր պատկերները մտածված կերպով էր կառուցում տրամա-

բանական հենքի վրա, և սա ամենևին էլ պատակահան չէր, քանի որ 

վիպական սեռի վերաբերյալ իր պատկերացումներում էլ դեռևս գրողը 

նկատում էր, որ միջավայրի և մարդու բախումը պետք է այնպես կառուցել, 

որ ստացված իրականությունը տրամաբանական հետևանքը լինի սյուժե-

տային զարգացումների այնպես, ինչպես իրական կյանքում12:  

                                                           

8 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 46, 20  

դեկտեմբեր, էջ 501: 
9 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 34-35, 2  

հոկտեմբեր, էջ 391: 
10 Նույն տեղում: 
11 Նույն տեղում: 
12 Տե՛ս Եսայեան Զ.,Մտածումներ վիպական սեռի վրայ, «Արեւելեան մամուլ», Իզմիր,  

1904, թիւ 46,  նոյեմբեր 10, էջ 1114: 
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Կարևոր «հանձնառություն» ունի «բժշկութեան»  ուսանող Սատարոֆը. 

նրա հետևում թաքնված Եսայանը ամեն քայլափոխի չի վարանում 

արտահայտել իր վերաբերմունքը տիրող իրականությանը: Սատարոֆն 

ավելին է, քան «բժշկութեան» ուսանողը, նա տիրող իրականությանը չի էլ 

նայում բժշկի աչքերով. փաստը գրողի համար հնարանք է սպրդելու 

համապատասխան միջավայր. ընթերցողի ձեռքից բռնած մեկ տանելու 

դաժան իրականություն՝ միջավայր՝ «ցաւի եւ նուաստութեան»13, «դժո-

խային»14, «դժբաղդութեան եւ յուսահատութեան»15, «մեծ քաղաքին մշուշոտ 

եւ տարամերժ»16, և հանկարծակի բերելու սալոնային շրջանակ՝«գաղջ եւ 

բուրումնաւէտ միջավայրին մէջ՝ ողողուած գոյնզգոյն լուսամփոփներէ 

մղուած լոյսէն»17: Նա եզակի է իր մտածողության, համապրման մեջ. չի 

ձուլվում շրջապատող անհոգ «մտավորականությանը», որը կարող էր օգնել 

և երբեմն օգնում էր չքավոր կյանքով ապրող մարդկանց: Ուշագրավ է, որ 

հեղինակը վեպում ցույց է տվել, թե որտեղ էին ավարտվում իրական 

մտահոգվածության սահմանները և սկսվում ձևական անհանգստություն-

ների ուղին: Այս բեկումը հստակ երևում է «միջազգային» սալոնում: Այստեղ  

երկխոսությունների ֆոնին առավել ճշգրիտ է ցուցադրված Սատարոֆի 

բախումը միջավայրին և նրա առանձնանալը իրեն շրջապատող բժիշկ-

ներից, գրական կյանքի ներկայացուցիչներից, առավել ընհանուր՝ մտավոր 

գործունեություն ծավալողներից: Անմիջապես առաջին իսկ հանդիպման 

ժամանակ հեղինակը ցույց է տալիս Սատարոֆի և հյուրընկալողների միջև 

եղած տարբերությունը՝ ձևական մեծարանքներին հակված տանտիրոջը 

հակադրելով չափազանցված քաղաքավարությունները կեղծիք համարող 

«բժշկութեան» ուսանողին18:  

Սատարոֆի հետ լավ հարաբերություններ ուներ պարոն Զանսքիի 

կինը՝ գրական և հասարակական բուռն գործունեություն ծավալող 

Նատիան, ով թերևս կապող օղակ էր հանդիսանում Սատարոֆի և իր  

հյուրերի միջև: Առհասարակ Զապել Եսայանը իր ստեղծագործական 

որոնումներում և հրապարակախոսության մեջ կարևորում էր կնոջ դերը 

                                                           

13 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 38, 24  

հոկտեմբեր, էջ 433: 
14 Նույն տեղում, էջ 435: 
15 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 46, 20 

դեկտեմբեր , էջ 500: 
16 Նույն տեղում:  
17 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 36, 9  

հոկտեմբեր, էջ 408: 
18 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 407: 
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մարդկության կյանքում, նկատում էր՝  վաղուց ժամանակն է, որ հայ կինը 

նույնպես առանձնանա իր գործունեությամբ, վստահ քայլեր կատարի՝ 

ուղղված շրջապատող իրականության բարվոքմանը: Դեռևս «Սպասման 

սրահին մեջ» վեպի տպագրությունից ամիսներ առաջ նա արդեն ընթեր-

ցողին ցույց էր տալիս մեծ գործունեություն ծավալող մտավորական 

կանանց օրինակներ: 1903 թվականի «Ծաղիկի» 12-րդ համարում տպա-

գրված «Նոր կինը» հոդվածում նա ահազանգում էր.«Այսօր, Նոր Կինը կը 

յատկանշեն այն տաղանդաւոր եւ զարգացած կիները որոնք շատ անգամ 

ազնուական դասակարգին պատկանելով իսկ իրենց աշխատութիւնը 

կուտան դժբաղդ կիներու վիճակը բարւոքելու համար»19: Վեպում բերված 

հատկանիշներն ունի տիկին Զանսքին.«….Անհունապէս բարի եւ վեհանձն, 

երբեմն նոյնիսկ չափազանցեալ փութկոտութիւն մը կ‘ունենար բոլոր անոնց 

համար որ կը տառապին»20: Եսայանը ցույց էր տալիս, թե դառը օրեր 

ունեցած կինը ինչպես էր գրական տաղանդ ունենալու և հասարակության 

կողմից գնահատվելու շնորհիվ ոտքի կանգնել և ձեռք մեկնում կարիքա-

վորներին: Հատկանաշական է, որ գրողի դիտակետում էր կանանց գործու-

նեության  հարցը նաև վեպի տպագրությունից ամիսներ անց, երբ 1904 

թվականին բերելու էր կարևոր մի հարցադրում.«Ի՞նչ կ‘ընեն մեր կիները: 

Արդարեւ, ի՞նչ կ‘ընենք մենք, երբ մեր քոյրերը ուրիշ երկիրներու մէջ ամէն 

բան կ‘ընեն իրենց անհատականութիւնը եւ իրենց ուրոյն ջանքերը բերել 

աւելցնելու համար այրերու գործունէութեան, գիտական, գրական, մարդ-

կային ու բարոյական աշխատութիւններու մէջ, որոնցմով միայն է որ 

քաղաքակիրթ երկիրները տակաւ կը յառաջադիմեն»21: Ընդգծենք՝ Նատիա 

Զանսքին  է, որ կազմակերպում է Բրացի և Սատարոֆի հանդիպումը, 

արդյունքում Էվան հնարավորություն է ունենում  ստանալ երեխայի համար 

նախատեսված կաթը, հեղինակը մեկ անգամ չէ, որ ընդգծում է Նատիա 

Զանսքիի կատարած գործունեության տված լավ արդյունքները: Սակայն 

նկատենք՝ տիկին Զանսքին էլ անթերի չէր, ինչքան էլ ազնվական  ու 

մտավորական էր համարվում, չէ՞ որ հիվանդանոց գնալը և մոտիկից 

ցավերը, տառապանքները տեսնելը տարօրինակ քայլ էր նրա կողմից 

դիտարկվում: Գրողն այս կերպ մտավոր կարեկից խավին թողնում էր 

առաքելության կես ճանապարհին: Թերևս մնացել էր միայն Բրացը՝ Էվայի 

բժիշկը: Նա էր, ով կազմակերպել էր Էվայի համար կրկին կաթ ստանալու 

                                                           

19 Եսայեան Զ.,Նոր կինը, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 12, 19 ապրիլ, էջ 141: 
20 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 36, 9  

հոկտեմբեր, էջ 407: 
21 Եսայեան Զ.,Մեր կիներուն, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1904,  թիւ 2, 10 յունվար, էջ 26: 
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հնարավորությունը, ով դատապարտում էր անգութ բուժաշխատողներին: 

Բայց նա էլ չհաջողեց. բավական է հիշատակել Սատարոֆի զարմանքը՝ 

տեսնելով այն անտարբեր բնույթը, որ ստացել էր Բրացը՝ իմանալով Էվայի 

հետ կատարվածը.«Ամեն հոգ եւ տխրութիւն անհետացած էր այլեւս այդ 

ձայնին մէջ. անիկա նոյնիսկ զուարթ հնչիւն մը ունէր ցուրտ օդին մէջէն որ 

հեգնութեան մը պէս Սատարօֆը վիրաւորեց»22:   

Հեղինակը հետևողականորեն ցույց էր տալիս՝ ի տարբերություն 

Սատարոֆի, որն այն աստիճան էր համապրում դիմացինի ցավը, որ 

շարունակ մտքում թարմ էին ընկերոջ ընտանիքի կյանքի ողբերգական 

ընթացքները, տառապող մարդկանց մասին խոսակցությունները սալոնա-

յին միջավայրում տևում էին «պահ մը», և հեղինակը ակնարկում  էր հաճախ 

այդ փաստը՝ մեկ Սատարոֆի պատմությունները հանկարծակի  ընդհա-

տելով.«Սատարօֆ ընհատուեցաւ. սամովարը կը խժար...»23, մեկ էլ՝ սալո-

նում Սոնիայի պատմած տխուր պատմությունների ավարտի և նրան 

շրջապատող տխրադեմ մտավորականների վայրկենական զվարթանալը 

ներկայացնելով24:     

Անտարբերություն. ահա թե ինչն էր, ըստ Զապել Եսայանի, տիրող 

իրականության ճահճային վիճակի  հետևում թաքնված: Արդյունքում միայ-

նակ էր և միջավայրին չձուլվող մտավոր զարգացման բարձր մակարդակ 

ունեցող հերոսը՝ Սատարոֆը, ով հասկանալու էր, որ միայն ինքն է իրական 

պաշտպանը ընկերոջ դժբախտ ընտանիքի, անօգնական կնոջ. 

«....Տարտամօրէն կը հասկնար թէ անիկա որչափ պէտք ունէր իր 

բարեկամութեան, բոլորովին մինակ, անոք եւ կորսուած քաղաքին մէջ»25: 

Ուսումնասիրելով Զապել Եսայանի անդրանկ վեպը՝ դժվար չէ 

պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ ո՞ւմ էր ուղղված նախապես ֆրան-

սերենով գրված վեպը և ո՞րն է ֆրանսիական միջավայրում գործողու-

թյունների զարգացման ընթացքը ցույց տվող վեպի Պոլսում տպագրելու 

բուն պատճառը: Հանգամանալից քննությունը ցույց է տալիս, որ ֆրանսիա-

կան միջավայրում բերված կերպարները, որոնցից և ոչ մեկի  ազգությամբ 

հայ լինելը չի ընդգծվում,  չնչին տարբերություններով  նման են Եսայանի 

                                                           

22 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 45, 12 

դեկտեմբեր, էջ 492-493: 
23 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 36, 9  

հոկտեմբեր, էջ 409: 
24 Տե՛ս Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ42, 21 

նոյեմբեր, էջ 466: 
25 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 46, 20 

դեկտեմբեր , էջ 500: 
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այլ գործերում բերված ազգությամբ հայ կերպարներին. նույնն է նրանց 

հոգեկան ապրումների ուղին, նույն «արևի լոգանքի» կարքն ունեն բոլորը, 

նրանք նաև նույն մտավորականներն են, որոնց թշվառության հարցը 

քննելու էր գրողն իր հետագայում  տպագրվելիք գործերում: Մեջբերենք 

«Կմախքը» նորավեպից հետևյալ հատվածը.«Խեղճ պզտիկ, արեւի և խնամքի 

կարօտ, քու ընտանիքդ դարձիր…չե՞ս տեսներ որ այս մառախուղները քեզ 

անարիւն և վատոյժ դարձուցած են…»26: Ահա թե ինչ երանգ էր տալիս իր 

ստեղծագործությանը Զապել Եսայանը:   

 Հատկանշական է, որ գրողը նաև պատկերելու էր մտավոր 

գործունեությամբ զբաղվող անձնաց դարձը, և իհարկէ «ջերմ» ընդու-

նելությունը, որը ստանալու էր մեծ գաղափարներով վերադարձող մտավո-

րականությունը: Գրողը գիտակցում էր՝ իր առաջ քաշած իրողությունները 

կային այն միջավայրում, որտեղ իր գրական գործունեությունն էր 

ծավալելու շրջապատի մտավոր զարգացմանն ընդառաջ գնացող  անհատ: 

Հարցին առավել դիպուկ և վերջնական պատասխան տալու համար 

անհրաժեշտ չէ թափանցել վեպի գաղափարական խորքերը, քանզի 

պատասխանն ակներև է, մեջբերենք. «-Բայց ի՞նչ ընէք պարոն Բրաց, ամեն 

երկրի մէջ ժողովուրդը նոյն է. մինակ թէ այդ համառներուն եւ անմիտներուն 

մէջ խելացիներ կրնան գտնուիլ....»27: Ավելորդ չենք համարում ընդգծել՝ 

խոսքերի հեղինակը Սատարոֆն է, որի հետևում թաքնված Եսայան-

հեղինակին տեսնելն անհրաժեշտություն է կատարվող իրադարձություն-

ներին գրողի տված սթափ գնահատակնները բացահայտելու համար:   

Առաջին հայացքից արևմտահայ միջվայրին օտար, խորքային 

քննությամբ՝ այդ նույն միջավայրին առնչվող էր Զապել Եսայանի առաջին 

լայն կտավի գործը, որը պարունակում էր հոգեբանական նուրբ անցումներ, 

որոնք իրենց խորությունն էին ստանում գործողությունների զարգացման 

հաշվին, և պատահական չէ, որ վեպն այնպես չընդունվեց, ինչպես գրողը 

կարող էր ծրագրել նախապես: Արդյունքը անդրանիկ վեպին հաջորդող լայն 

կտավի գործերն էին, որոնք արդեն ուղղվեցին հենց արևմտահայ հասա-

րակությանը. իրադրությունները  վերցվեցին նրանց կյանքից,  սակայն ոչ թե 

տալու համար այն, ինչ ժամանակի լայն հանրության պահանջն էր, այլ 

մատնացույց անելու այն բացերը, որոնք կարող էին խոչընդոտել մարդկանց 

մտավոր գործունեությանը, այստեղից էլ՝ ազգի զարգացմանը: 

 

                                                           

26 Եսայեան Զ., Կմախքը, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1905, թիւ 18, 9 հոկտեմբեր, էջ 244: 
27 Եսայեան Զ., Սպասման սրահին մէջ, «Ծաղիկ», Կ. Պոլիս, 1903,  թիւ 36, 9 

հոկտեմբեր, էջ 409: 
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Աննա Սարգսյան 

 Մտավոր կյանքի ներկայացուցիչների  նկարագիրը Զապել 

Եսայանի «Սպասման սրահին մեջ» վեպում 

   Ամփոփում 

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել մտավոր կյանքի ներկայացու-

ցիչների  նկարագիրը Զապել Եսայանի «Սպասման սրահին մեջ» վեպում: 

Ստեղծագործության իրական գեղարվեստական արժեքը տեսնելու և 

կերպարների «հանձնառությունն» առավել խորքային բացահայտելու 

համար վեպն ուսումնասիրվել է այնտեղ արծարծված գաղափարներին 

հարող՝ Զապել Եսայանի հրապարակախոսությանը և փոքր արձակի 

համադրական քննությանը զուգահեռ:    

 Ուսումնասիրության արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգմանը, որ  

«Սպասման սրահին մեջ» վեպի հիմնական գաղափարը անմիտների և 

համառների մեջ խելացիների որոնումն է, նրանց նկատմամբ հասա-

րակության կողմից որոշակի վերաբերմունք ձևավորելը, անտարբերության 

պատնեշները կոտրելու կոչերը:  

 

 

 

Анна Саргсян 

Характеристика представителей интеллигенции в романе Забел Есаян ―В зале 

ожидания‖  

Резюме 

Целью статьи является раскрытие характеристики представителей 

интеллигенции в романе Забел Есаян ―В зале ожидания‖. Чтобы увидеть 

реальную художественную стоимость произведения и более глубокого 

раскрытия «обязательств» образов, роман был исследован параллельно с 

сопоставительным исследованием малой прозы и публицистики Забел Есаян, 

относительно идей, поднятых там.      

В результате исследования мы пришли к заключению, что основной 

идеей  романа ―В зале ожидания‖ является поиск безумных и умных, 

формирование некоторого  отношения к ним со стороны общества, призывы 

сломать барьеры безразличия.  
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Anna Sargsyan 

Characteristics of intellectuals in the novel Zabel Yesayan "In the waiting room" 

Summary 

The purpose of the article is to disclose the characteristics of the 

intellectuals in the novel Zabel Yesayan ―In the waiting room‖. To see the real 

artistic value of the work and a deeper disclosure of the ―obligations‖ of the 

images, the novel was examined in parallel with a comparative study of small 

prose and journalism Zabel Yesayan, regarding the ideas raised there.   

 As a result of the study, we came to the conclusion that the main idea of 

the novel ―In the waiting room‖ is to search for the crazy and smart, the formation 

of some attitude towards them on the part of society, and calls to break the 

barriers of indifference. 
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ԼԻԼՅԱ   ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա  

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ 

Lilya.harutyunyan@bk.ru 

 

ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ՄԱՌԻ ԵՎ ԱԿԱԿԻ ԾԵՐԵԹԵԼԻԻ ԲԱՆԱԿՌՎԻ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Ն. Մառ, Ա. Ծերեթելի, 

քննադատություն, բանակռիվ, բանաստեղծ, հայագետ, միջնադարյան, 

փոխառություն  

Ключевые слова и выражения: Н. Марр, А. Церетели, критика, 

диспут, поэт, арменовед, средневековый, заимствование 

Key words and expressions: N. Marr, A. Tsereteli, critic, discussion, poet, 

armenologist, medieval, borrowing 

 

‹‹ Գիտնականը կը դադարէր գիտնական լինել  

այն րոպէից, երբ նա կ‘վճռէր ծածկել  

գիտական ճշմարտութիւնը այն պատճառով, 

  որ դա վնասակար կը լինէր իւր ցեղակիցներին››: 

Նիկողայոս Մառ 
1898 թվականին հայ-վրացական հարաբերությունների ասպարե-

զում մեծ աղմուկ բարձրացրեց վրացի նշանավոր բանաստեղծ Ակակի 

Ծերեթելիի և միջազգային հռչակ ունեցող հայագետ Նիկողայոս Մառի 

գիտական բանակռիվը: 

Բանաստեղծ Ակակի Ծերեթելին իր հիմնադրած «Ակակիս կրեբուլի» 

հանդեսում տպագրում է ծավալուն հետազոտություն «Արմենիա, Հայաս-

տան, Սոմխեթի անվանումների պատմական քննություն» վերնագրովֈ 

Պատասխան հոդվածով հանդես է գալիս ականավոր հայագետ, վրացագետ, 

կովկասագետ Նիկողայոս Մառըֈ Մառի հոդվածը նույն թվականին 

թարգմանում և հրատարակում են Թիֆլիսում լույս տեսնող հայկական 

հանդեսները, մասնավորապես «Մուրճ» ամսագիրը (Տե՛ս, Մուրճ, 1898, հ.4, 

Թիֆլիս, էջ 489-517) և Վիեննայի «Հանդես ամսօրեայ» պարբերականը (Տե՛ս, 

Հանդես ամսօրեայ, 1898, հ.1, Վիեննա, էջ 181, 280)ֈ Հետագայում այս 

բանավեճը Մառի հեղինակությամբ լույս տեսավ երկու առանձին 

տարբերակներով՝ ‹‹Վրացի պօէտ Ակակին հայերի մասին›› (1989) և դարձյալ 

նույն տարում՝ ‹‹ Հայ-վրացական յարաբերութիւնների մասին անցեալում ›› 

գրքերը: 

mailto:Lilya.harutyunyan@bk.ru
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Ամսագրերում ու թերթերում հայերին վարկաբեկող շատ հոդված-

ներ կարող էին տպագրվել, սակայն Մառը չէր պատրաստվում դրանցից 

ամեն մեկին առաձին պատասխանել. նա դա առողջ դատողության 

արգասիք չէր համարում: Այլ է խնդիրը կապված Ծերեթելիի հետ: Մառը 

խոր հարգանք էր տածում այս պոետի հանդեպ՝ գնահատելով նրա 

պոեզիայի ոճը, լեզվի հարստությունը, նրա գրական ուղղության անկեղծու-

թյունն ու այլ հատկանիշներ: Այս է պատճառը, որ Մառը մեծ ցավ է ապրում 

վրաց պոետի կողմից արված այդ անարդար դատողություններին ծանոթա-

նալիս: Մառը չի բացառում, որ Թիֆլիսում գուցե հայերի ու վրացիների 

հարաբերություններն անպիսին են դարձել, որ այս ազգերը առիթ չունեն 

միմյանց սիրելու, սակայն սրա հետ մեկտեղ հայագետն ասում է. ‹‹Մեր 

համոզմունքն այն է, որ կոյր թշնամութիւնը և առհասարակ թշնամութիւնը 

ոչինչ չէ կառուցանում և առ հասարակ ոչ մի բարի հետևանք չէ արտադրում, 

իսկ ով այդ չէ տեսնում այսօր, - կըտեսնի վաղը››1: 

Ծերեթելին իր հոդվածում հեգնում է հայ պատմագիրներին, հայտ-

նելով այն կարծիքը, թե ‹‹հայ պատմութիւնների հաղորդածները հայկական 

հնագույն ժամանակների մասին հեքիաթներ են միայն››2: Մառը, սակայն, 

իրավամբ նշում է, որ այլ բան է հեքիաթը և մեկ այլ բան առասպելախառն 

պատմությունը: Սակայն այս երևույթն էլ վաղուց հայ և այլազգի պրոֆեսոր-

ները խիստ քննադատության են ենթարկել՝ պարզապես միտում ունենալով 

ավելի գիտական հիմքերի վրա դնել հայ պատմագրությունը: Այս առիթով 

կարող ենք հիշել թեկուզ միայն Գր. Խալաթյանցի սուր քննադատական 

վերլուծությունները՝ կապված Մովսես Խորենացու երկի հետ: Իր ‹‹Հայ 

Արշակունիք ըստ Մովս. Խորենացիոյ կամ նոր ուսումնասիրութիւններ 

Մովս. Խորենացիոյ մասին›› գրքում Գր. Խալաթյանցը մանրամասն հա-

մեմատություններ է անցկացնում Խորենացու և այդ դարի այլ պատմիչների 

երկերի միջև: Նա տարբեր առիթներով նշում է, որ Խորենացու պատմության 

շատ հատվածներ պետք է վերագրել մեր պատմահոր հնարագիտությանը: 

Սուրբ Սահակի և Մաշտոցի մահվանը վերաբերող հատվածները 

շարադրելիս Խորենացին օգտվել է Կորյունից, սակայն, ըստ Խալաթյանցի 

‹‹Մովսէս մշակել է այն ըստ իւր ճաշակի, ամէն կերպ աշխատելով 

                                                           

1 Մարր Ն., Վրացի պօէտ Ակակին հայերի մասին, Թիֆլիս, 1898, էջ 5:  
2 Մարր Նիկ., Հայ-վրացական յարաբերութիւնների մասին անցեալում, Թիֆլիս, 1898, 

էջ 5: 
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զանազանուել իւր աղբիւրից, մինչև իսկ եթէ դրա համար հարկ լինէր ասել 

ե՛ւ անհեթեթութիւններ, ե՛ւ դիմել մի շարք մտացածին դեպքերի››3: 

Նույն հարցն այլ կերպ է դիտարկում պրոֆեսոր Քերովբե 

Պատկանյանը: Նա շեշտում է այն, որ մեր պատմիչները պատմական դեպ-

քերն ու իրադարձությունները շատ համառոտ են ներկայացրել՝ առանց 

մանրամասնությունների վրա ծանրանալու: Այս առումով Պատկանյանը 

բացառություն է համարում Փավստոս Բուզանդին, և նրա հասցեին հնչող 

մեղադրանքները՝ կապված երկում առկա չափազանցությունների հետ, 

համարում է անհիմն: Պարզապես նա այն կարծիքին է, որ Բուզանդը 

ցանկացել է ճշմարիտ ներկայացնել ոչ այնքան պատմական անցքերի 

մանրամասները, որքան այդ նույն անցքերի գործած տպավորությունները. 

‹‹Այսպէս, նա մի քանի անգամ ասում է թէ Մամիկոնեանք տասը հազար 

զօրքով հարիւր հազարաւոր և մինչև անգամ միլիոնաւոր մարդուց 

բաղկացած պարսկական բանակներ են ջարդել: Բայց այս տեսակ թուերը 

չպէտք է բառական նշանակութեամբ ընդունել, այլ այնպէս, ինչպէս որ 

ժողովուրդն է ընդունում նոցա››4: Այսինքն, ըստ Պատկանյանի, պատմիչ-

ների այս մոտեցումը՝ կապված որոշ պատմական անցքերի չափազանցված 

լինելու հետ,  հավաստիքն են նրանց ‹‹ժողովրդական պատմիչ›› լինելու: 

Ծերեթելիի կողմից հայ հին և միջնադարյան պատմագրության 

գիտական արժեքի ուրացումը, Մառը համարում է նաև կիսով չափ 

ուրացում վրաց քաղաքակրթության: Հայ հին և միջնադարյան պատմական 

երկերի առանձնահատկությունն այն է, որ դրանցում տեղ են գտել նաև 

Հայաստանի հարևան երկրիների, հատկապես Վրաստանի մասին 

հարուստ տեղեկություններ: 11-13-րդ դարերի հայ պատմիչների մոտ 

բազմաթիվ հիշատակություններ կան՝ կապված հայ-վրացական հարաբե-

րությունների՝ մասնավորապես ռազմաքաղաքական, պատմամշակու-

թային, կրոնական և առևտրատնտեսական կյանքի մասին: Վերոհիշյալ 

դարերի հեղինակները չեն եղել պատվիրված արքունական պատմիչներ: 

Նրանք իրենց պատմությունները շարադրել են անմիջապես ականատես-

ների հաղորդած տեղեկությունների հիման վրա, ինչն էլ փաստում է դրանց 

արժանահավատ լինելը. ‹‹Այս ժամանակահատվածի  պատմության շարա-

դրանքը վկայում է հայոց և վրաց արքունիքների, ինչպես նաև նախարա-

րական տների և ռազմական ուժերի սերտ հարաբերությունների մասին, 

                                                           

3 Խալաթյանց Գր., Հայ Արշակունիք ըստ Մովս. Խորենացիոյ կամ նոր 

ուսումնասիրութիւններ Մովս. Խորենացիոյ մասին, Վիեննա, 1906, էջ 46: 
4 Պատկանյան Քերովբե, Համառոտ տեսություն հայ պատմական գրականության, 

տպագրման վայրն անհայտ է, 1880,  էջ 9: 
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որոնք ուղղված են եղել ընդհանուր թշնամու դեմ: Հայ զինված ուժերն ու 

նրանց հրամանատարները ծառայել են վրաց արքունիքում և փոխարենը 

արժանացել են աթաբեկի, ամիրսպասալարի և այլ բարձր պաշտոնների ու 

պատիվների, նաև եղել են իրենց գրաված կամ ազատագրած հայկական 

հողերի հայրենատերերը››5: 

Ծերեթելին վրացիների հանդեպ հայերի տածած թվացյալ  

ատելության ապացույց է համարում 596 թվականի Դվինի ժողովի վճիռը, 

ըստ որի հայերին արգելվում էր որևէ հարաբերություն ունենալ վրացիների 

հետ՝ բացառությամբ առևտրային կապերը: Մառը, սակայն, նշում է, որ 

վերոհիշյալ վճիռը պատկանում է ոչ թե Դվինի ժողովին, այլ Աբրահամ 

կաթողիկոսի շրջաբերականին: Նշենք, որ այս շրջաբերականն իր 

‹‹Պատմութիւն հայոց›› գրքում զետեղել է 10-րդ դարի պատմիչ Ուխտանէս 

եպիսկոպոսը: Ներկայացնենք ‹‹Առաջարկութիան յաղագս շրջագայութիան 

թղթին Տեառն Աբրահամու հայոց կաթողիկոսի›› գլխի մեզ հետաքրքրող 

հատվածը. ‹‹յայնժամ ապա գրէ ձեռնարկ ընդհանուր ընդ ամենայն 

աշխարհս հայոց, ի գիր շրջագայական առ ամենայն ուղղափառ 

հաւատացեալքս  ի քաղաքս՝ և ի գաւառս՝ և ի գեղս, զի մի ոք ամենևին 

հաղորդեսցի նոցա կամ ի խնամութիւն կամ ի սիրելութիւն կամ ի 

հաղորդութիւն ինչ հոգևոր իրաց, կամ ի մարմնաւոր մօտաւորութիւն, 

որպէս ասացաւ միանգամ, այլ միայն գնել ինչ կամ վաճառել››6: 

Ծերեթելին քննադատաբար է մոտենում նաև այն փաստին, որ վրաց 

այբուբենի ստեղծումն էլ կապվում է Մ.Մաշտոցի անվան հետ: Այստեղ 

Մառը չի ուզում պնդել այս փաստի իսկությունը, սակայն միանշանակ 

համոզված է, որ վրաց այբուբենը կազմվել է հայոց այբուբենի օրինակով: Նա 

հակված է մտածել, որ հայ պատմագիրների հաղորդածն իրական փաստ է: 

Բացի այս, վրաց տարեգրությունների մեջ կա նշում, որ վրացիները սկզբում 

խոսում էին հայերենով: Մառի այս փաստարկը հիշատակվում  է նաև ‹‹Հայ-

վրացական հարաբերություններ›› մատենաշարում. ‹‹Վրաց Տարեգիրք  կը 

պատմեն նոյն իսկ, թէ այդ երկրի ժողովրդեան բարբառն ժամանակ մը եղած 

է հայերէն››7:  

                                                           

5 Բայրամյան Հրաչիկ, Հայ-վրացական հարաբերություններ մատենաշար, գիրք Դ, 

Երևան, 2019, էջ 9: 
6 Ուխտանէս եպիսկոպոս, Պատմութիւն հայոց, հատուած առաջին, Վաղարշապատ, 

1871, էջ 129: 
7 Բայրամյան Հրաչիկ, Հայ-վրացական հարաբերություններ մատենաշար, գիրք Ե, 

Երևան, 2019, էջ 42: 
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Իրականում այս մասին մենք առաջին անգամ կարդում ենք 

Կորյունի երկում, որը համարվում է հենց հայ գրերի գյուտի ստեղծման 

պատմություն: Կորյուն վարդապետը հաղորդում է. ‹‹Դարձեալ յետ ժամա-

նակի ինչ ընդ մէջ անցելոյ, հոգ ի մտի արկանէր սիրելին Քրիստոսի՝ և վասն 

բարբարոսական կողմանն և առնոյր կարգեալ նշանագիրս Վրացերէն 

լեզուին, ըստ շնորհեցելոյ նմա ի Տեառնէ: Գրէր, կարգէր և օրինօք յարդարէր, 

և առնոյր ընդ իւր զոմանս լաւագոյնս յաշակերտաց իւրոց, յարուցեալ գնայր 

իջանել ի կողմանս Վրաց››8: 

Լեզվի հետ կապված Ծերեթելին նշում է նաև, որ  հայկական մի 

շարք լրագրերում կարդացել է, իբր վրաց լեզուն այքան աղքատ է, որ 

դրանով անհնար է բարդ միտք արտահայտել, և որ վրացիներն իրենց 

բառերը նույնպես վերցրել են հայերից: Այն կարծիքը, որ վրաց լեզուն 

աղքատ է, Մառը նույնիսկ քննության առարկա չի դարձնում: Անվիճելի է 

միայն, որ վրացերենը հայերենից որոշ բառեր է փոխառել, ինչը լրիվ 

դրական է դիտվում: Ըստ Մառի, եթե լեզուն կարողանում է այլ լեզվից որևէ 

բառ վերցնել, մշակել և իրենը դարձնել, ապա դա միայն խոսում է տվյալ 

լեզվի կենսունակության մասին: Հր. Աճառյանը իր ‹‹Հայերէն արմատական 

բառարանում›› բառարմատի նշանակությունից բացի  նշում է բոլոր այն 

լեզուները, որոնք այդ արմատը փոխառել են հայերենից: Իր այս բառարանը 

կազմելիս Աճառյանը հատուկ նշանակություն է տալիս այս երևույթին. 

‹‹Գիտունները առհասարակ զբաղուել են ուսումնասիրելով հայերէնի 

ծագումը, զարգացումը և նրա կրած ազդեցութիւնը օտարներից: Ո՛չ մէկը չի 

հետաքրքրուած, թէ հայերէնն էլ ուրիշների վրայ ի՛նչ ազդեցութիւն է 

գործել››9:  

Բառարանում շատ բառեր ենք տեսնում, որոնք վրացերենը 

փոխառել է հայերենից: Շատ դեպքերում, վրացերեն տարբերակի կողքին 

Աճառյանը նշում է Մառի որևէ գործ՝ որպես իր տված բացատրության 

աղբյուր: Ներկայացնենք այդ բառերից մի քանիսը միայն. հայերեն՝ դալուկն 

(դեղնցաւ, դեղնացաւութիւն), իսկ վրացերեն՝ դանդալուկի (դալուկ, 

դեղնցաւ), հայերենում՝ երդ (տանիքի լուսամուտ, երդիկ), իսկ վրացերենում՝ 

երդո (տափակ տանիք կամ կտուր, նավի տախտակամած), հայերենում ՝ 

զատիկ (զոհ, տոն, հանդես), իսկ վրացերենում՝ զատիկի կամ զադիկի (տոն, 

Զատիկ, Զատիկի քառասունք), հայերենում՝ էջ ( իջնել), վրացերենում՝ էջի 

(իջևան, կացարան, էջոբա - մի տեղ իջևանելը), հայերենում՝ թաթ (մարդու 

                                                           

8 Կորիւն, Պատմութիւն վարուց եւ մահուան սրբոյն Մեսրոպայ վարդապետի, 

Թիֆլիս, 1913, էջ 22: 
9  Աճառեան Հրաչեայ, Հայերէն արմատական բառարան, Երևան, 1926. էջ 25: 
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կամ կենդանու ձեռք կամ ոտքի առջևի մաս), վրացերենում՝ թաթի (մարդու 

ձեռք, կենդանու թաթ, ոտք), հայերենում՝ ժամ (օրվա 1/24 մասը), իսկ 

վրացերենում՝ ժամի (ժամ, ժամանակ, ժամադի- ժամանակավոր, ուժամո-

անժամանակ): Այսպիսի օրինակներ շատ կան, բայց մենք կբավարարվենք 

այսքանով:  

Ցանկացած գրողի ցանկացած աշխատություն ըստ ամենայնի հաս-

կանալու համար նախ պետք է ծանոթ լինել տվյալ հեղինակի կենսա-

գրությանը: Ակակի Ծերեթելու հայերի և հայկական մշակույթի նկատմամբ 

ունեցած այսքան թյուր, թշնամանքի հասնող տրամադրվածության 

պատճառը կամ գոնե ակնարկ փորձեցինք գտնել նրա ‹‹Пережитое›› (Տե՛ս, 

Акакий Церетели, ‹‹Пережитое››, Москва, 1950) գրքում, որտեղ նա ամփոփել 

է իր կյանքն ու մտորումները: Սակայն այնտեղ էլ որևէ պատճառ գտնել 

չկարողացանք: 

 

 

 

Լիլյա Հարությունյան 

Նիկողայոս Մառի և Ակակի Ծերեթելիի բանակռվի մի քանի հարցի շուրջ 

Ամփոփում 

1898 թվականին հայ-վրացական հարաբերությունների ասպա-

րեզում մեծ աղմուկ բարձրացրեց վրացի նշանավոր բանաստեղծ Ակակի 

Ծերեթելիի և միջազգային հռչակ ունեցող հայագետ Նիկողայոս Մառի 

գիտական բանակռիվը: 

Ամսագրերում ու թերթերում հայերին վարկաբեկող շատ հոդ-

վածներ կարող էին տպագրվել, սակայն Մառը չէր պատրաստվում դրանցից 

ամեն մեկին առաձին պատասխանել. նա դա առողջ դատողության 

արգասիք չէր համարում: Այլ է խնդիրը կապված Ծերեթելիի հետ: 

Ծերեթելիի կողմից հայ հին և միջնադարյան պատմագրության 

ուրացումը, Մառը համարում է նաև կիսով չափ ուրացում վրաց 

քաղաքակրթության: Մառի կարծիքով հայ հին և միջնադարյան 

պատմական երկերի առանձնահատկությունն այն է,  որ դրանցում տեղ են 

գտել նաև Հայաստանի հարևան երկրիների, հատկապես Վրաստանի 

մասին հարուստ և ճշգրիտ տեղեկություններ: 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

93 

 

Лилия Арутюнян 

О нескольких вопросах спора между Николаем Марром и Акакием Церетел 

Резюме 

В 1898 году научной спор между выдающимся грузинским поэтом 

Акаки Церетели и всемирно известным арменоведом Николаем Марром  

вызвал большой шум в области армяно-грузинских отношений. 

В журналах и газетах моглo печататься много статей, 

дискретируюших  армян, но Мар не собирался отвечать на каждую из них в 

отдельности. он не считал это делом здравого смысла.  Но проблема, 

связанная с Церетели, была другой. . 

Отрицание Церетели древней и средневековой армянской 

историографии, Марр считал  также частичным отрицанием грузинской 

цивилизации. По словам Марра, особенность древних и средневековых 

армянских исторических трудов состоит в том, что они содержат богатую и 

точную информацию о соседних странах Армении, особенно о Грузии. 

 

 

 

Lilya  Harutyunyan 

About several issues of the dispute between Nikolay Marr and Akaki Tsereteli 

Summary 

In 1898, a scientific dispute between the outstanding Georgian poet Akaki 

Tsereteli and world-famous armenologist Nikolai Marr caused a great stir in the 

field of Armenian-Georgian relations. Journals and newspapers could publish 

many articles discrediting Armenians, but Marr has no intention to answer each of 

them; he did not consider this a matter of common sense. But the problem with 

Tsereteli was different. 

Marr considered Tsereteli‘s denial of ancient and medieval Armenian 

historiography as a partial denial of Georgian civilization. According to Marr, a 

feature of ancient and medieval Armenian historical works is that they contain 

rich and accurate information about neighboring countries of Armenia, especially 

about Georgia. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  28. 10. 2019 
Հանձնարարվել է գրախոսության  28. 11. 2019 
Տպագրության է հանձնարարվել 05. 03. 2020 
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԳՐԱՆ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ  

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Գիտական գրադարանի տնօրեն 

tigranhayazn@mail.ru 

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵԶԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ ԱՅՐԱՐԱՏԻ 

ՓՈԽԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

  

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Այրարատի փոխ-

արքայություն, Վաչե Ա Վաչուտյան, Մամախաթուն իշխանուհի, Քուրդ Բ 

Վաչուտյան, Թորոս Թորամանյան, Հովհաննավանք, Տեղերի գավիթ, 

Եղիպատրուշի գավիթ, Կարբիի հաղթակամար-եկեղեցի, Հոռոմոսի 

հաղթակամար: 

Ключевые слова и выражения: наместник Айрарат, Ваче А. Вачутян, 

принцесса Мамахатун, Курд Б. Вачутян, Торос Тораманян, Оганнаванк, двор 

Тегера, двор Египтатруша, Триумфальная арка-церковь Карби, Триумфальная 

арка Горомоса. 

         Key words and expressions: Ayrarat vicegerency, Vache A. Vacutyan, 

Mamachatun princess, Kurd B. Vacutyan, Toros Toramanyan, Hovhannavank, the 

courtyard of Tegher, the courtyard of  Eeghipatrush, Karbi Triumphal Arch-

Church, Triumphal of Horomon.  

 

Տեղերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գավիթը: Արագած լեռան 

Արարատահայաց լանջին, Անբերդի ձորի աջակողմյան ելուստներից մեկի 

հարթության վրա, բնության հետ ներդաշնակ միասնությամբ, ծավալա-

տարածական հորինվածքի վերասլաց, գեղապատկեր ուրվագծով կանգնած 

է Տեղերի եկեղեցական համալիրը, որը կառուցել են Վաչե Ա Վաչուտյանն1 

ու կինը՝ Մամախաթուն իշխանուհին:  

                                                           

1 Պետրոսյանց Տ., Վաչէ Ա.Վաչուտեան կողմնալալ-փոխարքայ /ԺԳ. Դարասկիզբ/: 

Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բեյրութ, 2019, թիվ 39, էջ 89-98: Նույնի, 

Փոխարքա Վաչե Ա Վաչուտյան՝ 13-րդ դարի եկեղեցաշինարար: Խաչատուր 

Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայագիտական հանդես, 2018, թիվ 4 /42/, էջ 196-212: Նույնի, 

Վաչուտյանների իշխանական տան Այրարատի կողմնակալություն-

փոխարքայությունը, ՎԵՄ համահայկական հանդես, 2018, թիվ 1 /61/, էջ 198-207: 

Նույնի, Վաչուտյանների ծագումը, Լրաբեր հաս. գիտ., 2017, թիվ 3, էջ 12-23: Նույնի, 

Զաքարյանների անկախ պետականությունը: Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Գիտական տեղեկագիր, 2017, թիվ 2-3 /31-32/, էջ 75-83: Նույնի, Այրարատյան 

mailto:tigranhayazn@mail.ru
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Վանական համալիրի առաջին կառույցը Սուրբ Աստվածածին 

Կաթողիկե եկեղեցին է: Եկեղեցու բարավորին պահպանվել է փոխարքա, 

իշխանաց իշխան Վաչե Ա Վաչուտյանի շինարարական արձանագրությունը 

«Ի ՈԿԲ /1213/ թվ/ին/... իւրում Վաչէի, բարեպաշտ իշխանի»2: Այս 

արձանագրությունը հավաստում է, որ Կաթողիկե եկեղեցու կառուցումն 

ավարտվել է 1213 թ-ին Վաչե Ա-ի ժամանակ /«... իւրում Վաչէի»/:  

Կաթողիկե եկեղեցուց հետո, եկեղեցու արևմտյան կողմում կցա-

կառուցվել է գավիթը: Այն պատկանում է քառասյուն գավիթների տիպին և 

բավականին ընդարձակ է: Չորս հզոր, կլոր սյուները, թաղերի օգնությամբ 

ջլատելով գավթի կտուրը, այն բաժանել են տարբեր լուծում ունեցող ինը 

հատվածների: Սյուների ներսում մնացած հատվածը, դեպի երդիկ 

բարձրանալով, կտրված կոնի տեսքով կազմել է գավթի գմբեթը, որի երդիկի 

վրա նստած է չորս սյուների վրա հենված փոքրիկ, թեթև, բութ վեղարը: 

Արտաքինից կտուրը յուրօրինակ լուծում ունի: Ինչպես և եկեղեցին, այստեղ 

կտուրի կենտրոնական հատվածները բարձրացվել են ընդհանուր մակար-

դակից և հյուսիսային, արևմտյան ու հարավային կողմերից սեփական 

ճակտոնից ձգվել են դեպի կոնաձև գմբեթը, որը այդ կրկնակի կտուրների 

նկատմամբ ձեռք է բերել ընդգծված դիրք:  

Բավականին յուրօրինակ լուծում է ստացել գավթի կտուրի 
արևմտյան հատվածը: Այստեղ, երկու անկյունների քիվերից սկսած, 

                                                                                                                                           

կողմնակալության-փոխարքայության հանձնումը Վաչե Ա Վաչուտյանին: Խաչա-

տուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայագիտական հանդես, 2017, թիվ 3 /37/, էջ 163-170: 

Նույնի, Այրարատյան կողմնակալություն-փոխարքայության հոգևոր կենտրոնները, 

«Էջմիածին», 2017, Զ, էջ 43-57: Նույնի, The transference of the Ayrarat governorship-

vicegerency to Vache I Vachutyan: Բազմավէպ հայագիտական-բանասիրական-

գրական հանդէս, Վենետիկ-Ս.Ղազար, 2016, թիւ 3-4, էջ 272-280: Նույնի, Քուրդ Ա. 

Վաչուտեան: Անձը եւ գործը: Բազմավէպ հայագիտական-բանասիրական-գրական 

հանդէս, Վենետիկ-Ս.Ղազար, 2014, թիւ 3-4, էջ 161-169: Նույնի, Թեղենյաց վանքը 

իբրև մշակութային կենտրոն, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1982, թիվ 1, էջ 121-

129: Նույնի, Սաղմոսավանքի գրացուցակի գրվելու ժամանակը, Լրաբեր հաս. գիտ., 

1981, թիվ 1, էջ 82-84: Նույնի, Մռավյան գյուղի Աստվածածին եկեղեցին և 

արձանագրությունները, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1981, թիվ 3, էջ 289-294: 

Նույնի, Վաչուտյան իշխանական տան տոհմածառը, Բանբեր Երևանի համալ-

սարան, 1981, թիվ 3, էջ 130-147: Նույնի, Սաղմոսավանք, «Էջմիածին», 1981, Դ, էջ 55-

58: Նույնի, Աստվածընկալի վանքը, «Էջմիածին», 1978, Գ, էջ 57-61: Նույնի, Թեղենյաց 

վանքը և նրա առաջնորդները, «Էջմիածին», 1977, Ը, էջ 48-51: Նույնի, 

Վաչուտյանների իշխանական տան եկեղեցաշինական գործունեությունը, 

«Էջմիածին», 1977,  Թ-ժ, էջ 84-86:  
2  Կարապետյան Ս., Տեղերի վանքը, Վարձք, թիվ 10, 2013, էջ 18: 
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բարձրանում են քառակուսի հիմքով երկու եկեղեցի-զանգակատուն-
աշտարակներ: Սա աննախադեպ է հայկական գավիթաշինության մեջ:  

Գավթի կտուրի եկեղեցիները մշակված են չորս ընդգծված ճակ-

տոններով, որոնց կենտրոնում գլանաձև թմբուկն է՝ համամաս, սուր 

վեղարով և խաչերով: Երկու փոքր եկեղեցիների միջնամասում առկա ճակ-

տոնը, հյուսիսային ու հարավային ճակտոնների համեմատությամբ 

սկսվելով ավելի ցածր նիշից, փոքր եկեղեցիների պատերից բաժանված 

բարձրանում և մտնում է երկթեք ծածկի տակ՝ ստեղծելով և միասնական, և 

իրարից անկախ դիտվող ամբողջություն: 

 Գավթի կտուրի արևմտյան ճակատի անկյուններում տեղադրված 

գմբեթավոր ծավալներն ապշեցուցիչ լուծում են ստացել, դրանց պատերը 

ճակատի, ինչպես նաև հյուսիսային ու հարավային կողմերից նստած են 

գավթի պատերի վրա, իսկ մյուս երկու կողմերով ուղղակի հենված են 

կտուրի վրա և իրենց տակ որևէ հենարան չունեն: Սա ճարտարապետական 

բացառիկ նորույթ է և լուրջ հաշվարկների արդյունք, որ ավելի քան 800 

տարի, դիմացել ու հասել է մեր օրերը:  

Գավթի կտուրի նման յուրօրինակ գեղապատկեր լուծումը Կաթողիկե 

եկեղեցու և գմբեթի դիտողի ուշադրությունը կենտրոնացնում է երկինք 

մխրճված չորս խաչերին: 

Ինչպես և եկեղեցին, գավիթը ևս դեկորատիվ հարդարանքներից 

հիմնականում զուրկ է: Գավթի պարզ, անպաճույճ շքամուտքն ընկած է 

երկաստիճան խորշի ներսում: Եզրակալ սյուների վրա նստած է սլաքաձև 

բարավորը: Շքամուտքի ծավալից դուրս, պատի վրա առկա է երկտակ 

պարանաձև ուղղանկյուն զարդանախշ: 

Գավթի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են 1218 թ-ին: 

Գավթի շքամուտքի բարավորի ներսակողմում փորագրված է. «ՈԿԷ /1218/ 

թո/ւին/: Շնորհիւն Ա/ստուծո/յ, ես՝ Վաչէ եւ ամուսին իմ Մամախաթուն, 

շինեցաք  զեկեղեց/ի[ք]ս/»3:  Գավթի հարավարևելյան սյան խոյակի վրա 

պահպանվել է կառույցի ճարտարապետ Աղբայրիկի [«Ի թիւ ՈՀ /1221/: Ես՝ 

Աղբայրիկ վարդպետ շինեցի զեկեղ/ե/ցիս եւ զգաւիթս»4], գավթի բարավորին 

արտաքուստ Մամախաթուն իշխանուհու [«ՈՁԱ /1232/: Ես՝ 

Մամախաթունս, շինեցի զեկեղեցիքս զմեծ ու զփոքր եւ զժամատունս 

յիշատակ ինձ եւ առն իմոյ Վաչէի... Մխիթար գրիչ»5] արձանագրու-

թյունները: Այս արձանագրություններում նշված թվականները պատճառ են 

                                                           

3 Նույն տեղում, էջ 19-20: 
4 Մեր հավաքածոյից: 
5 Մեր հավաքածոյից: 
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դարձել, որ գավթի կառուցման ավարտը համարվի 1221 կամ 1232 

թվականը: Մեծավաստակ Թորոս Թորամանյանը Տեղերի եկեղեցական 

համալիրի կառուցման թվականը համարել է Մամախաթունի արձանա-

գրության 1232 թվականը6: Ճարտարապետության դոկտոր Ստեփան 

Մնացականյանը գավթի կառուցման ավարտը դրել է 1220 թվականին7: 

Որոշ ուսումնասիրողներ էլ կարծել են, որ եթե ճիշտ է միայն Մամախաթուն 

իշխանուհու արձանագրության 1232 թվականը, ապա մյուս արձանա-

գրությունների քարերը հետագա նորոգումների ժամանակ բերվել են 

մոտակա Սուրբ Հովնան եկեղեցուց և ամրացվել պատերի մեջ8: 

Գավթի կառուցման ավարտի թվագրման հարցում առաջացած 

թյուրիմացությունները նկատի ունենալով՝ վիմագրագետ Սեդրակ 

Բարխուդարյանը նշել է. «Տեղերի հուշարձանների շինության թվագրու-

թյունների շփոթն ուսումնասիրողների մոտ առաջացել է այն սխալ 

դրույթից, թե միայն մեկ շինարարական արձանագրություն կարող է 

գոյություն ունենալ և հիմք համարվել»,- նա հավելել է. «…հուշարձաններից 

ոչ մեկի վրա հիմնական վերանորոգումների հետքեր չկան և բոլոր 

արձանագրություններն էլ իրենց նախնական տեղերում են` կապված հենց 

այս հուշարձանի հետ և ոչ թե այլ տեղերից բերված»9:  

Կաթողիկե եկեղեցու և գավթի կառուցման ժամանակի խնդիրը 1218 

թվականով լուծված է: Վարդպետ Աղբայրիկի արձանագրության 1221 

թվականը չի երկարաձգում շինարարության ժամանակը, պարզապես այն 

փորագրվել է այդ թվականին: Պատմաբանների համար առեղծվածային է 

Մամախաթուն իշխանուհու արձանագրության «...շինեցի զեկեղեցիքս զմեծ 

ու զփոքր եւ զժամատունս» հատվածում առկա «զփոքր» բառը: Ուսումնա-

սիրողներն ամենուր փնտրել են մեկ փոքր եկեղեցի և որևէ տեղում մեկ 

առանձին փոքր եկեղեցի չգտնելով տարաբնույթ ենթադրություններ են 

արել: Նրանք ուշադրություն չեն դարձրել «զեկեղեցիքս զմեծ ու զփոքր» 

հատվածի «զեկեղեցիքս» հոգնակի ցուցիչին, որ հավասարապես վերա-

բերում է Կաթողիկե մեծ եկեղեցուն և գավթի կտուրի վրա կառուցված երկու 

փոքր եկեղեցիներին:  

                                                           

6 Թորամանյան Թ., Նյութեր հայ ճարտարապետության պատմության, Բ, Ե., 1948, էջ 

231: 
7 Мнацаканян С.Х., Архитектура архитектура армянских притворов, изд. АН Арм. 

ССР, Ер., с 53: 
8 Մխիթար վարդապետ Տեր-Մկրտչյան, Մի քանի հին արձանագրություններ, Հան-

դես հայագիտութեան, Մարբուրգ, 1903, թիվ 1-2, էջ 45-46: 
9 Բարխուդարյան Ս., Միջնադարյան հայ ճարտարապետներ և քարգործ վար-

պետներ, Ե., 1963, էջ 52: 
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Լեզվական բնույթի այս ճշտումից հետո լուծվում է նաև մեծ և փոքր 

եկեղեցիների հարցը: 

Գավթի կտուրին կառուցված երկու փոքր եկեղեցիների մասին: 

1. 12-րդ դարավերջին ծավալված ազատագրական շարժումն 

ավարտվեց հաղթանակով և անկախ պետականության հաստատումով: 

Հաղթանակները բոլոր ժամանակներում նշանավորվել են հաղթակա-

մարների կառուցումով: Այդպիսի մի հաղթակամար կառուցվել է Անի 

մայրաքաղաքի հարավային մուտքի ճանապարհին՝ Հոռոմոսի մոտ: 

Կամարի կտուրի երկու կողմերի քառահիմք պատերի վրա կառուցվել են 

քառահիմք փոքր եկեղեցիներ: Հոռոմոսի հաղթակամարի վերականգնված 

տարբերակը բացարձակապես նման է Տեղերի գավթի ճակատային հատ-

վածի պատկերին: Տեղերի գավթի արևմտյան հատվածը  բացարձակ 

նույնական է Հոռոմոսի հաղթակամարի ճակատային պատկերին: Պարզա-

պես Տեղերում կամարի դերը վերապահված է գավթի երկաստիճան 

շքամուտքին:  

2. Փոխարքա Վաչե Ա Վաչուտյանը Զաքարյանների նվաճած 

հաղթանակը և Հայաստանի անկախ պետականության վերահաստատումը 

Տեղերի գավթի պարագայում արտահայտել է գավթի արևմտյան 

ճակատամասին հաղթակամարի տեսքը տալով:  

3. Տեղերի գավթի արևմտյան ճակատի ձևավորման հարցում հնա-

րավոր է մի օրինաչափություն ևս: Փոքր եկեղեցիների կառուցմամբ Տեղերի 

գավթի արևմտյան ճակատին տրվել է պաշտպանական կառույցի, բերդա-

մուտքի տեսք: 

4. Հնարավոր է 1218 թվականին հաջորդած տարիներին փոխվել է 

գավթի արևմտյան հատվածի ճարտարապետական դեմքը և գավթի 

կտուրին վերակազմության միջոցով ավելացվել են երկու փոքր եկե-

ղեցիները, ինչպես նաև եկեղեցական համալիրի ամբողջացման համար 

կառուցել են եկեղեցու շրջապարսպը և պարսպի հարավ-արևմտյան 

անկյունում միանավ թաղածածկ մատուռը, որտեղ դրվել է Մամախաթունի 

մոր՝ Վախախի խաչքարը: Եվ այս բոլոր աշխատանքներն ավարտվել են 

1230-ական թվականների սկզբին ու միայն այդ աշխատանքների ավարտից 

հետո՝ 1232 թականին համալիրն օծվել է, և այդ թվականին փորագրվել է 

Մամախաթունի արձանագրությունը10: 

                                                           

10 Հիշարժան է, որ հանրահռչակ Գանձասարի Կաթողիկե եկեղեցու շինարա-

րությունն ավարտվել է 1238 թ-ին, բայց եկեղեցու օծումը տեղի է ունեցել երկու տարի 

անց` 1240 թ-ի հուլիսի 22-ին: 
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5. Հիմնազուրկ չէ և այն, որ Մամախաթունը Տեղերի եկեղեցին 

համարելով իր ապագա հանգստարանը, պլանավորելով մահից հետո 

թաղվել Տեղերում, գավթի կտուրի վրա կառուցված փոքր եկեղեցիների 

գոյությամբ համալիրին վերապահել է դամբարանային բնույթ: Ավան-

դության համաձայն նա թաղվել է Տեղերի եկեղեցում: Կաթողիկե եկեղեցու 

բեմի ձախակողմյան խորանում մի տապանաքար կա: Ավանդաբար 

փոխանցվում է, որ այդտեղ թաղված է Մամախաթուն իշխանուհին: Ինչպես 

հայտնի է, հայկական եկեղեցու կանոնագրքից, եկեղեցու ներսում թաղում 

կատարելն արգելվել է: Սակայն այդ կարգը խախտվել է այն անձնա-

վորությունների համար, որոնք կենդանության օրոք արժանացել են համ-

բավի ու հեղինակության: Իր հայրենանվեր ու ազգանպաստ գործունեու-

թյամբ Մամախաթունը, ինչ խոսք, կարող էր արժանանալ այդ պատվին և 

թաղվել իր կառուցած եկեղեցում, ինչպես նրա ամուսին, փոխարքա Վաչե Ա 

Վաչուտյանը, որ թաղվել է Հովհաննավանքի Կաթողիկե եկեղեցում. «Եւ 

ինքն՝ իշխանն Վաչէ, վաղճանեալ դնի ի մէջ եկեղեցւոյն՝ առաջի գրաբեմբին՝ 

ի դրան խորանին՝ հարաւակողմն, որոյ հանգիստ և արքայութիւն 

պարգևեսցի ի Քրիստոսէ»11:  

Եղիպատրուշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գավիթը: 

Եղիպատրուշը Նիգ /Ապարան/ գավառի հնագույն գյուղերից է: Մ.թ.ա. 

երկրորդ հազարամյակից սկսած մինչև օրս այստեղ կյանքը մշտապես 

շարունակվում է: Գյուղը գտնվում է Ծաղկունյաց լեռնաբազուկներից մեկի 

ստորոտին, լեռնային գետակի աջ կողմում, անտառի հարևանությամբ: 

Գյուղի հարմար դիրքը, կենտրոնական ճանապարհներից հեռու 

լինելու հանգամանքը, գեղատեսիլ բնությունը, փոխարքայության տիրակալ 

Վաչուտյանների ուշադրությունը հրավիրել է իր վրա: 13-րդ դարի սկզբին, 

հավանաբար Վաչե Ա Վաչուտյանի օրոք, այստեղ, 5-րդ դարի բազիլիկ 

եկեղեցուց մոտավորապես 100 մետր արևմուտք կառուցվել է կենտրոնա-

գմբեթ եկեղեցի:  

1975-1987 թվականներին, ՀԽՍՀ պատմության և կուլտուրայի 

հուշարձանների պահպանության ընկերությունը իրականացրել է 

Կաթողիկե եկեղեցու ամբողջական վերականգնումը:  

Գավիթը Կաթողիկե եկեղեցու արևմտյան կողմից կցվել է վերջինիս 

կառուցումից հետո, բոլոր դեպքերում մինչև 13-րդ դարի 30-ական 

թվականների կեսերը: Այն պատկանում է քառասյուն գավիթների տիպին: 

                                                           

11 Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմութիւն Կոնդակ սուրբ ուխտին Յօհաննու վանից, 

աշխատասիրությամբ Արմեն Վիրաբյանի, Ե., 2015,  էջ 183-184:  
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Գավթի կտուրն ընդհանրապես ավերվել-թափվել է շինության մեջ12: Տեղում 

պահպանված մանրամասների միջոցով պարզվել է, որ գավթի կտուրը 

ներսակողմի բոլոր իննը հատվածներում ամբողջովին ձևավորված է եղել 

շթաքարերի սկզբունքով13:  

13-րդ դարի մյուս գավիթներից այս գավիթը ևս տարբերվում է: 

Այստեղ ևս ճարտարապետական նորույթ է իրականացվել: Ճարտա-

րապետը գավթի արևելյան հատվածում, Կաթողիկե եկեղեցու պատի  երկու 

անկյուններում կրկնահարկ ավանդատներ է կառուցել և կրկնահարկ 

ավանդատների կտուրին /որ կիսով գավթի կտուրի և կեսով դրանից դուրս 

դրված  կրկնահարկ մատուռների կտուրն է/ Տեղերի գավթի կտուրի փոքր 

եկեղեցիներին հար և նման երկու քառահիմք գմբեթավոր եկեղեցի է 

տեղադրել-կառուցել:  

Գավթի եզակի կառուցվածքի վրա առաջինն ուշադրություն է 

դարձրել մեծանուն Թորոս Թորամանյանը: 1928 թ-ի ապրիլի 3-ին Հայաս-

տանի հնությունների պահպանության կոմիտեի քարտուղար Ա. 

Քալանթարյանին նա գրել է. «Ձեզ հայտնի է անշուշտ, որ եկեղեցին ունեցել է 

ի հնումն մի հոյակապ գավիթ և եկեղեցիի արևմտյան երկու անկյունների 

վրա /ճշտորեն գավթի արևելյան անկյունների վրա - Տ.Պ./ երկու բարձր 

զանգակատներ` ռոմանական եկեղեցիների նման: Գավիթը նույնպես 

փլված է, նույնպես զանգակատներեն մեկը գրեթե ամբողջովին, իսկ մեկը` 

կիսով չափ: Շենքը ըստինքյան բոլորովին բացառիկ արժեք և նշանա-

կություն ունի ճարտարապետական տեսակետով /ընդգծումը՝ Տ.Պ./, որուն 

վրա արժե, որ Կոմիտեն առանձին հոգածություն ունենա»14:  

Հավանաբար, երբ սկսվել է Եղիպատրուշի գավթի կառուցումը, 

Տեղերը կառուցող Աղբայրիկ ճարտարապետն արդեն վերակառուցել էր 

գավթի կտուրը դրան տալով նոր տեսք՝ արևմտյան անկյուններում 

տեղադրլով երկու փոքր քառահիմք եկեղեցիներ: Եվ այդ հանգամանքը 

                                                           

12 1989 թ-ին սկսվել է նաև գավթի վերականգնումը: Պատերն ամրացվել-վերաշարվել 

են, չորս կենտրոնական սյուները տաշվել-տեղադրվել, Կաթողիկե եկեղեցու 

հատվածում գավթի երկհարկ խորանների պատերը, ձախակողմյանի երկրորդ հարկ 

տանող աստիճանները վերաշարվել են: Բայց 1990 թ-ից աշխատանքները 

դադարեցվել են: 
13 Նույն սկզբունքով է ձևավորված նաև մոտ չորս կիլոմետր հարավում կառուցված 

Աստվածընկալի համալիրի գավթի երդիկը և կտուրի հատվածներից մեկը: 
14 Թորոս Թորամանյան, Նամակներ, կազմեց և ծանոթագրեց Նազիկ Թորամանյանը, 

Ե., 1968, էջ 341: 
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թելադրել է Եղիպատրուշի գավիթը կառուցող ճարտարապետին15 իրակա-

նացնելու զարմանահրաշ ծրագիր. գավթի կտուրին, բայց ոչ թե առաջնա-

մասում՝ դատարկ կտուրի վրա, այլ ետնամասում, հատակից բարձրացող 

կրկնահարկ մատուռների կտուրին կառուցել քառահիմք եկեղեցիներ:  

Տեղերի և Եղիպատրուշի գավիթների ճարտարապետական այս 

երկու նորույթները ողջ միջնադարում ուրիշ կրկնություն չեն ունեցել: 

Վաչուտյանների դռան ճարտարապետները, հատկապես 13-րդ դարի 

առաջին կեսին գործածները, աշխատել են ոչ միայն ճարտարապետական 

հորինվածքի, ձևերի և ծավալների գեղապատկեր ոճի զարգացման 

սկզբունքների ուղղությամբ, այլև շինությանը կոստրուկտիվ նոր լուծաւմներ 

տալու ուղղությամբ:  

Եղիպատրուշում դիտողի տեսադաշտում եկեղեցու և գավթի 

գմբեթների միջնամասում հառնել են գավթի կտուրի անկյունների եկեղե-

ցիների սրածայր գմբեթները խաչերով ու լրացրնելով ստեղծված միասնու-

թյունը արդեն օդում կազմել են խաչ` իր չորս թևերով:  

Եղիպատրուշի գավիթն ունի երկու մուտք: Մի փոքրիկ դուռ գտնվում 

է հյուսիսային պատի արևելյան կողմում /ինչպես Աստվածընկալում/, իսկ 

շթաքարե բարավորով ու շքեղ եզրակալով շքամուտքն արևմտյան կողմում 

է: Եկեղեցու նման գավիթը պարզ ու անպաճույճ է: Կաթողիկե եկեղեցու 

պատերին շինարարական որևէ արձանագրություն չի պահպանվել: 

Այդպիսին թերևս փորագրված է եղել շքամուտքի պայտաձև բարավորին, 

սակայն ճակատակալ քարն ամբողջովին քայքայվել է, և միայն արձանա-

գրության առաջին երկու տողերի վերջին մեկ-երկու տառերն են նշմարվում: 

Գավթի արևմտյան ճակատում, շքամուտքի վերնամասում պահպանվել է 

կիսաեղծ շինարարական արձանագրություն: Ահա այն. «Շնորհիւ 

ողորմութե/ամբ/ …ս կանկնեցի զխաչս ի բարեխաւսութիւն ինձ եւ ծնողաց 

իմոց: Խաչս զաւրաւոր է խիստ այս իմ: Ա/ստուա/ծ»16: Կառուցողի անունն 

այնքան քայքայված է, որ վերականգնել, բացի վերջին ս տառից, անհնարին 

է: Պահպանված տեղի, այդ տողում տառերի լայնությունից ելնելով` անունը 

կարող էր կազմված լինել 4-5 տառից: Այդտեղ կարող էր լինել /Վաչե/ս կամ 

/Քուրդ/ս անունը: Առաջինը կասկածելի է, քանի որ Այրարատի փոխարքա 

Վաչե Ա Վաչուտյանը իր անունից փորագրված արձանագրություններում 

ներկայացել է իշխանաց-իշխան տիտղոսով կամ մեկ այլ ցուցիչով: Ավելի 

                                                           

15 Մեր համոզմամբ այս երկու գավիթները կառուցող ճարտարապետները տարբեր 

անձեր են: Եղիպատրուշի գավթի ճարտարապետն ամենայն հավանականությամբ 

գերեզմանոցի տարածքում խաչքար կերտած Մխիթար Օշականցին է: 
16 Մեր հավաքածոյից: 
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հավանական է, որ գավիթը կառուցել է Քուրդ Ա-ն, որ մինչև 1230-ական 

թվականները թեև գործակցել է հոր հետ, բայց հանդես է եկել առանց 

տիտղոսի:  

Կարբիի հաղթակամար-եկեղեցի: Հովհաննավանքի արևմտյան 

կողմում՝ մոտ մեկ կիլոմետր հեռավորությամբ, Քասաղ գետի աջակողմյան 

ու ձախակողմյան ափերին տարածված է եղել Արագածոտն /Աշտարակ/ 

գավառի հնագույն բնակավայրերից մեկը՝ Կարբին: 1278 թ-ին Մկրտիչ գրիչը 

Կարբիում արտագրած ձեռագիր ժողովածուի հիշատակարանում նշել է. 

«…ի գեղաքաղաքիս Կարփի»17: Միջին դարերում Կարբին այնքան 

համբավավոր էր, որ հիշվել է նաև որպես քաղաք: 

Գյուղը հարուստ է Վաչուտյանների օրոք կառուցված շինություն-

ներով:  

Կարբիի ձորի մյուս ափին կառուցվել է բերդ, ներկա գյուղից շուրջ 

կես կիլոմետր արևելք պեղումներով բացվել է 13-րդ դարի եկեղեցի՝ կից 

մատուռով: 

Քուրդ Ա-ի որդիներ Հասանը և Երկրորդ Դավիթը, որոշ ժամանակ 

նաև Քուրդ Բ Անբերդեցին Կարբին վերածել են փոխարքայության 

մայրաքաղաքի: 

14-րդ դարի առաջին քառորդում Կարբիում շինարարական 

գործունեություն է ծավալել Քուրդ Բ Անբերդեցին: Դարի առաջին տասնամ-

յակում, պաշտպանական այլ ամրությունների թվում, նա ամրացրել է 

Կարբիի բերդը, կառուցել է նոր բուրգեր:  

Քուրդ Բ-ն 14-րդ դարի սկզբին նախ հասել է դիվանագիտական 

անկախության, ամրապնդել իր դիրքերը և ի վերջո ձեռք բերելով քաղա-

քական կշիռ՝ դարձել իր ժամանակի հայ ամենաաչքի ընկնող դեմքերից 

մեկը: Այս մտքի յուրօրինակ ապացույցն է 1316-1335 թվականների միջև 

գրված ձեռագրի հիշատակարանը. «Յայսմ ժամանակի երեւեալ քաջ և արի, 
յաղթող և բարձրաբազուկ իշխանաց իշխանն՝ յազգէ Վաչէի, որդի Տայիրին, 
որդոյ բարեպաշտ և աստուածասեր Քրդին, որ և անուն նորա Քուրդ կոչի, 
որոյ անուամբն և քաջութեամբն մնաց գաւառս մեր և վանորայքս անշարժ և 
անվնաս յայսմ մեղսաշարժ և դառն ցասմանցս. զի յայսմ նուազեալ և 

դառնացեալ աւուրս, որ վասն մեղաց մերոց, երեւեալ մեծափառ և 
աստուածահաճոյ մեծ զօրավարն և երեւելի նախամարտիկ, պարծանաց և 
զարդու զաւակն Հայաստանից, ամենաօրհնեալ Քուրդն, զի ոտնաձայնք 

երիվարացն նորա, և ճոճիւն նիզակացն, և փայլատակումն սուսերացն, 

                                                           

17 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար: Կազմեց Ա.Ս.Մաթևոսյանը: Ե., 

1984, էջ 479: 
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ճայթմունք աղեղացն և կուռ զրահքն և ասպարափակ լինելն, և այլ ահարկու 

կազմուածն՝ զարհուրեցուցանէին զթշնամիսն»18 /ընդգծումները մերն են/: 

1338 թ-ին Քուրդ Բ-ն Կարբի գյուղի կենտրոնական մասում կառուցել 

է մի խիստ յուրօրինակ եռահարկ շինություն: Առաջին հարկը երկու կողմից 

բաց, թաղակապ կամար-սրահ է, երկրորդ հարկը՝ դրսից ուղղանկյուն, 

ներքուստ՝ խաչաձև, արևելյան կողմում կիսաշրջան խորանով եկեղեցի է: 

Երկրորդ հարկի մուտքը գտնվում է արևմտյան կողմում, պատի մեջ 

ագուցված դեպի վեր տանող քարե աստիճանները չեն պահպանվել: 

Եկեղեցու կտուրի կենտրոնում ութ ձևավոր սյուների վրա նստած է երրորդ 

հարկի սրածայր վեղարը: 

Մուգ գույնի սրբատաշ տուֆով կառուցված այս վերասլաց շինու-

թյունը գրականության մեջ անվանում են զանգակատուն:  

Սակայն սահմանափակել այս կառույցի նշանակությունը զանգա-

կատնով՝ ճիշտ չէ: Այստեղ մենք գործ ունենք առաջին հերթին հաղթակա-
մարի հետ: Նախորդ տասնամյակներում թշնամու դեմ Քուրդ Բ Վաչուտ-

յանի տարած հաղթանակները, որով Այրարատի նահանգում հարաբե-

րական խաղաղություն էր հաստատվել, այդ հաղթանակները կերտող Քուրդ 

Բ-ն նշանավորել է հաղթակամարով: Կառույցը հիշեցնում է 14-րդ դարի 

առաջին տասնամյակներում կառուցված Եղվարդի Սուրբ Աստվածածին 

/1301/, Նորավանքի Բուրթելաշեն /1339/, Աբովյանի շրջանի Կապուտանի 

/1349/ եռահարկ եկեղեցիները: Վերջիններիս նման Կարբիի շինությունը 

վերասլաց է, մյուսների նման կառույցի երկրորդ և երրորդ հարկերը նման 

են: Ինչպես մյուսների դեպքում Կարբիում ևս երկրորդ հարկում եկեղեցի է, 

երրորդում՝ սյունաշարով գմբեթ: Բայց մյուսներին հակառակ Կարբիի 

շինության առաջին հարկում կիրառվել է նորույթ: Առաջին հարկում 

ստեղծվել է միջանցիկ բաց կամարաձև տարածք և շինությունը վերածվել է 

հաղթակամարի: Այս դեպքում ևս առկա է Հոռոմոսի հաղթակամարի 

նմանությունը: Ուղղակի առաջին հարկի սնամեջ կառույցի փոխարեն առկա 

են քառակուսի շինության հարավային և հյուսիսային պատերը, որոնք 

իրենց վրա կրում են երկրորդ և երրորդ հարկերի ծանրությունը: 

Կարբիի հաղթակամար-զանգակատան արևելյան ճակատին, արտա-

քուստ փորագրվել է Քուրդ Բ-ի շինարարական արձանագրությունը. 

«Թվ/ին/ ՉՁԷ /1338/: … Ես՝ Քուրդ Անբերդեցի իշխանաց իշխան, որդի 

Տայիրին, որդոյ Քրդին, թոռն Անբերդեցի Վաչէ իշխանի, առն քաջի եւ 

պատերազմողի եւ ամուսին իմ Խուանդ խաթուն, դուստր Ամրպէկին, թոռն 

                                                           

18  ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի  հիշատակարաններ: Կազմեց Լ.Ս.Խաչիկյանը: Ե., 

1950,  էջ 270-271:   
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Աթապակին Աւագին եւ հարազատ որդի մեր Չրքին տէր Անբերդոյ 

գաւառիս…»19:  

*** 

Ցավոք, շատ քիչ հիշատակություններ են պահպանվել Վաչուտյան-

ների օրոք ստեղծագործած ճարտարապետների մասին: Թերևս ամենա-

վստահելին Տեղերի եկեղեցական համալիրի ճարտարապետ Աղբայրիկին 

վերաբերող արձանագրություններն են:  

Ապարանի գավառամասի Աստվածընկալի գավթի արևելյան սյան 

կամարի վրա եղած «զՅոհանէս յաղագս յիշեցէք…»20 արձանագրության 

դիրքը նկատի ունենալով կարելի է ենթադրել, որ Յոհանեսը կառույցի 

ճարտարապետն է եղել: 

 Եղիպատրուշի գերեզմանոցի հյուսիս-արևմտյան անկյունում, բազի-

լիկ եկեղեցու ավերակից մի քանի քայլ հեռու, 13-րդ դարում կանգնեցվել է 

որմնափակ խաչքար: Խաչքարի ճակատակալ քարի վրա փորագրված է. 

«զՄխիթարիչս Աւշականեցի, որ ձեւայցուց, յիշէ»21: Արձանագրության 

ձեւայցուց բառը, ըստ մեծ լեզվաբան Հ.Աճառյանի, բնիկ հայերեն բառ է և 

նշանակում է «կերպ, ձև, ձև տալու համար»22 իմաստ: Դրանից ելնելով` մենք 

առաջարկել ենք այս Մխիթարիչ Օշականցուն համարել Եղիպատրուշի 13-

րդ դարի համալիրի ճարտարապետ23: Հավանաբար ճարտարապետի 

իրավունքով Մխիթարիչ Օշականցին եկեղեցուց մի քանի տասնյակ մետր 

հեռու իրավունք է ստացել խաչքար կանգնեցնել: 

Վաչուտյանների պալատական ճարտարապետներից կարող է լինել 

նաև Օվասափ կազմողը: Նա 13-րդ դարի սկզբներին գրեթե միանման 

փոքրաչափ թաղակապ եկեղեցիներ է կառուցել Վաչուտյաններին պատ-

կանող Ապարանի տարածաշրջանի Ձորագլուխ և Հրազդանի տարածա-

շրջանի Արզական գյուղի տարածքում գտնվող Նեղուցի վանքի մոտ: Երկու 

դեպքում էլ Օվասափը նաև խաչքար է կերտել: Նեղուցի եկեղեցին 

կառուցվել է 1216 թ-ին: Այդ ժամանակներին կարող է վերագրվել նաև 

Ձորագլխի եկեղեցու կառուցումը24: 

 

                                                           

19 Մեր հավաքածոյից: 
20 Մեր հավաքածոյից: 
21 Մեր հավաքածոյից: 
22 Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Ե., 1977, էջ 150: 
23 Պետրոսյանց Տ., Ապարանի շրջանում ստեղծագործած միջնադարյան ճարտարա-

պետներ և քարագործ վարպետներ: Երևանի պետական համալսարանի «Երիտա-

սարդ գիտաշխատող» հանդես, 1981, թիվ 1, էջ 173: 
24 Նույն տեղում, էջ 172: 
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Տիգրան  Պետրոսյանց 

Ճարտարապետական եզակի կառույցներ Այրարատի փոխարքայությունում 

Ամփոփում 

1206-1350-ական թվականներին Այրարատի կողմնակալություն-

փոխարքայության տիրակալ Վաչուտյանները տասնյակ կառույցներ են 

իրականացրել: Նրանք են ամբողջովին վերակառուցել Անբերդ բերդա-

քաղաքը, կառուցել Կարբիի, Աստվածընկալի բերդերը, Վարդենիսի դղյակ-

պալատը, Արայիի, Լուսագյուղի իջևանատները, Տեղերի, Ուշիի, Հովհան-

նավանքի, Սաղմոսավանքի, Աստվածընկալի, Եղիպատրուշի եկեղեցական 

համալիրները, Թեղենյաց վանքի գավիթը, ինչպես նաև փոխարքայության 

տարածքից դուրս՝ Սանահինի, Մակարավանքի գավիթները, Կեչառիսի 

Սուրբ Նշան եկեղեցին, Հոռոմոսի գրատունը: Այս կառույցներն իրա-

գործելիս Վաչուտյանների պալատական ճարտարապետները ստեղծել են 

իրենց ձևով ու բովանդակությամբ եզակի կառույցներ, որոնք չեն կրկնվել 

հայկական ճարտարապետության պատմության մեջ: Այդպիսիք են Տեղերի, 

Եղիպատրուշի գավիթները և Կարբիի հաղթակամար-եկեղեցին: 

 

 

 

 

Тигран  Петросянц 

Уникальные архитектурные структуры в наместничестве Айрарат 

Резюме 

В 1206-1350-х годах Вачутяны, правители наместничества Айрарат, 

реализовали десятки строительных структур. Они восстановили крепости 

Анберд,  Карби и Аствацинкал, замок Варденис, гостиницы Араи и Лусагюх, 

церкви Тегери ванк, Уши, Ованнаванк, Сагмосаванк, Аствацинкал, 

Египатруш, монастырь Тегеньяц, дворы Санаина и Макараванк, а также 

церков Сурб Ншан Кечариса, и библиотека Горомоса. При реализации этих 

строительств, вачутянские  архитекторы также выполняли уникальные  

конструкции, которые не повторялись в истории армянской архитектуры. 

Это дворы Тегери ванка, Египатруша и победоноснaя Триумфальная арка-

церкoвь Карби. 
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Tigran  Petrosyants 

Unique architectural structures in Ayrarat vicegerency 

Summary 

         In 1206-1350s, Vachutyans, the rulers of Ayrarat vicegerency,  implemented 

dozens of  constructions. They rebuilt  the Fortress of Anberd, the fortresses of 

Carbi and Astvacinkal,  the castle of Vardenis, the inns of  Aray and  Lusagyugh, 

the churches of Тegher, Ushi, Hovhannavank, Sagmosavank, Astvacinkal,  

Eeghipatrush, the monastery of Teghenyats, the courtyards of Sanahin and 

Makharavank, as well as Kecharis Surb Nshan Church and Horomos library. With 

the implementation of these buildings, the Vacutyans' architects also performed 

unique  constructions which have not been repeated in the history of Armenian 

architecture. These are the courtyards of Tegher, Eeghipatrush and the  Triumphal 

Arch-Church of Carbi. 
 

 

     
Խմբագրություն է ուղարկվել  12. 02. 2020 
Հանձնարարվել է գրախոսության  15. 02. 2020 
Տպագրության է հանձնարարվել 05. 03. 2020 
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                                                                                sepuh-nersisyan1999@mail.ru 

 

ԱՆԴՐԵԱՍ ՏԵՐ-ՄԱՐՈՒՔՅԱՆԻ «ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԸ» 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Անդրեաս Տեր-

Մարուքյան, Խաչատուր Աբովյան, մշակույթ, կերպարվեստ, քանդակա-

գործություն, արձան, պատմություն: 

Ключевые слова и выраженияֈ Андреас Тер Марукян, Хачатур 

Абовян, культура, изобразительное искусство, скульптура, статуя, история. 

Keywords and expressionsֈ Andreas Ter Marukyan, Khachatur Abovyan, 

culture, fine arts, sculpture, statue, history. 

 

 Հայ մեծանուն քանդակագործ Անդրեաս Տեր-Մարուքյանը ծնված 

լինելով երևանյան բազմամշակութային գողտրիկ միջավայրում (1871թ.)՝ 

մանկուց ի վեր ուրույն համակրանք ուներ դեպի իրատեսական արվեստն ու 

ազգային բազմադարյա պատմությունը: Եվ եթե կարելի է համարել, որ 

կերպարվեստում հայ պատմական-իրատեսական ժանրի հիմնադիրը 

Վարդգես Սուրենյանցն է, ապա մեր քանդակագործության բնագավառում 

այդ տեղը միանշանակ մեծն վարպետ Ա. Տեր-Մարուքյանինն է: Վերջինս 

ուսանելով ծննդավայրում, Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, ապա 

նաև Փարիզում՝ կարողացավ հայ մշակույթի մեջ նոր էջ բացել՝ ազգային 

իրատեսական քանդակագործության հիմքերը կերտելով: «Հայ գրողների 

դափնեպսակ նվիրաբերող մուսան»՝ ահա այս կոմպոզիցիոն քանդակով նա 

մուտք գործեց հայ մշակույթի արժանի զավակների աստղաբույլը1: Բացի 

այդ՝ տարիների ընթացքում վարպետն արարեց նաև Ռ. Պատկանյանի, Մ. 

Նալբանդյանի, Ղ. Ալիշանի, Պ. Ադամյան և այլ հայ մեծերի քանդակները, 

բայց Ա. Տեր-Մարուքյանի գլուխգործոցը հիրավի կարելի է համարել 

մանկավարժ, գրող Խաչատուր Աբովյանի քանդակը, որն այսօր տեղադրված 

է նրա Քանաքեռի տուն-թանգարանի բակում:  

                                                           

1 Հայ կերպարվեստագետներ: (Համառոտ բառարան) / Դ. Դզնունի, Խմբ.՝ Մ. 

Ղազարյան, ՀՊՊ, Ե., 1977, էջ 54: 

mailto:sepuh-nersisyan1999@mail.ru
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 Տարաբնույթ մասնագիտական գրականությունում որոշակի կերպով 

անդրադարձ է արված սույն արձանի նախաստեղծման պատմության 

մասին: Նշվում է, որ մեծն գրողի անհետացման 60-ամյակի կապակ-

ցությամբ մի շարք հայ մտավորականների պահանջով թույլատրվություն էր 

ձեռք բերվել Երևանում կանգնեցնելու Խ. Աբովյանի արձանը: Կազմակերպ-

չական աշխատանքները ստանձնած Բաքվի «Հայ կուլտուրական միու-

թյունը» վեց քանդակագործների առաջարկել էր մասնակցելու հուշարձանի 

նախագծի մրցույթին, որտեղ և ընտրվել էր Ա. Տեր-Մարուքյանի 

առաջարկած տարբերակը: Երևանի քաղաքային դուման նախապես որոշել 

էր արձանի համար տեղ հատկացնել Անգլիական այգու սկզբնամասում, 

սակայն քանդակագործի այցելությունից հետո նպատակահարմար էր 

գտնվել այն կանգնեցնել քաղաքի միակ հատակագծված հրապարակում2 

(ներկայիս Երևանի 2800-ամյակին նվիրված այգու տարածքում):  

  Ա. Տեր-Մարուքյանը Երևանում եղած ժամանակահատվածում 

այցելում է նաև Աբովյանի տուն, ուսումնասիրում գրողի անձնական իրերը, 

նամակները, միակ պահպանված դիմապատկերը և այլն: Այնուհետև 

Բաքվում «Հայոց կուլտուրական միության» հետ կնքում է պայմանագիր 

Խաչատուր Աբովյանի արձանը պատրաստելու համար և կանխավճար 

ստանալով՝ մեկնում է Թիֆլիս: Հայ մշակույթի առաջավոր գործիչների հետ 

նրա ունեցած հանդիպումները և զրույցները խորապես նպաստավոր են 

դառնում քանդակագործի մտահղացումների վերջնական ձևավորման, 

մշակման և իրականացման համար: Քանդակագործը ոգեշնչված մեր 

մշակույթի անվանի գործիչների քաջալերանքից՝ վերադառնում է Փարիզ ու 

լծվում ածխատանքի:  

 Խաչատուր Աբովյանի արձանի վրա Ա. Տեր-Մարուքյանն աշխա-

տում է մոտ երեք տարի: Այդ ընթացքում նա պատրաստում է նաև Աբով-

յանին վերաբերող մի քանի այլ քանդակներ: Համառ և երկարատև աշխա-

տանքով Ա. Տեր-Մարուքյանը 1913 թվականին Փարիզում ավարտում է իր 

գլուխգործոցն ու նույն տարում այն ձուլել է տալիս բրոնզից: 

 Այս բրոնզե արձանը հայ նոր գրականության հիմնադրին ներկա-

յացնում է կանգնած, աջ ոտքը քիչ առաջ դրած, հենված ձախ ոտքի վրա: 

Աբովյանը երկու ձեռքերը ծալել է կրծքին, աջ ձեռքում՝ ձախ թևի արմունկի 

տակ, կողքի վրա պահած ունի «Վերք Հայաստանին» - հայ նոր գրակա-

նության հիմնաքարը3: Նա հագած ունի 1830-40-ական թվականներին 

համապատասխանող հանդերձանք՝ գարնանային թեթև, բարձր օձիքով 

                                                           

2 Վարդանյան Ս., Հայաստանի մայրաքաղաքները, Ե., 1995, էջ 224: 
3 Տե´ս Աբովեան Խ., Վէրք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի, Թիֆլիզ, 1858: 
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երկար վերարկու, որի ներքևի ծայրերն իջել են ծնկներից ցած: Գլխաբաց, 

մեղմ, մտածկոտ հայացքով Աբովյանը նայում է առաջ՝ դեպի հեռուները: 

Այստեղ Աբովյանի կերպարը լուծված է որպես մեծ մտածող: Նրա մեջ 

մարմնավորված է հայրենասիրությունն ու հավատն իր ժողովրդի ապա-

գայի նկատմամբ: 

 Քանդակագործի մտահաղացումը և կերպարի ներքին բովանդա-

կությունը ամբողջապես բացահայտում են նրա գեղեցիկ մարմնակազմու-

թյունն ու խորաթափանց դեմքը: Վարպետին հաջողվել է գտնել այն 

հստակությունը և բնականությունը, որ հուշարձանին տալիս է բացառիկ 

հմայք: Լավ են օգտագործված քանդակագործության այն հնարավորու-

թյունները, որ տալիս են վերարկուն, նրա բարձր օձիքի ծալքերը, ձեռքին 

բռնած գիրքը և այլ մանրամասներ: Վերարկուն մշակված է մեծ և լայն 

ծալքերով: Վարպետորեն քանդակելով հագուստի ծալքերը, քանդակագործը 

հնարավորություն է ունեցել ստեղծելու ամբողջ մարմնի լուսաստվերների 

հարաբերություն, որը կարևոր նշանակություն ունի արձանը հեռվից 

դիտելու համար: Խ. Աբովյանի դեմքի, դիրքի և հագուստի մանրամասն 

վերարտադրությունը որոշակի պատմականություն են տալիս պատկերվող 

անձին: Այստեղ մարմնի և նրա հագուստի մշակման մեջ, մանրամասների 

հետ կարևորի, հիմնականի ընդգծման ընդունակությունը ցույց է տալիս 

քանդակագործի իրատեսությունը և նրա նուրբ զգացողությունը մարդկային 

մարմնի համամասնության նկատմամբ: Խ. Աբովյանի արձանում մասերի 

հավասարակշռության և ներդաշնակության շնորհիվ քանդակագործը 

հասել է գեղարվեստական կերպարի հստակության և դասական ավարտ-

վածության: 

 Խաչատուր Աբովյանի արձանի ամբողջ արտահայտչությունը կենտ-

րոնացված է ոչ միայն մարմնի, այլև գլխավորապես դեմքի մեջ: Աբովյանը 

պատկերված է երիտասարդ, բավականին խիտ ու բարձր մազերով: Դեմքի 

արտահայտության մեջ արվեստագետը մարմնավորել է մտածող մարդուն: 

Նա խորասուզված է իր ներքնաշխարհում փոթորկվող մտքերի մեջ: 

Դիտողը զգում է, որ շատ վերքեր են տանջում այդ արձանում պատկերված 

մարդուն, սակայն ամենից ավելի նրան տանջում է իր ժողովրդի ծանր 

վիճակը, օտարի լծի տակ տանջվող, տասնյակ դարերի մեծ մշակույթ 

ունեցող հայ ժողովրդի ծանր դրությունը, որ այնպես գեղեցիկ, այնքան 

բոցաշունչ կերպով նկարագրել  է նա «Վերք Հայաստանի» վեպի մեջ4: Դրան 

նպաստում է Աբովյանի դեմքի խորապես մարդկային արտահայտությունը:  

                                                           

4 Աբովյան Խ., Երկեր, Ե., 1984, էջ 5-11: 
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Ոչ պակաս տպավորիչ է քանդակը, երբ դիտում ենք այն կողքից և 

մեջքից: Նրա մարմնի կերպարանքը գեղեցիկ է: Քանդակագործը դրան 

հասել է անցյալի դասական քանդակագործության մեջ եղած կերպարի 

հիմնական պլաստիկ բնութագրության հարուստ ավանդությունները 

խորապես ուսումնասիրելու շնորհիվ: Սա ցույց է տալիս, որ քանդակա-

գործը լիիրավ տիրապետում է մոնումենտալության զգացողությանը:  

Խաչատուր Աբովյանի արձանը նշանակալից երևույթ է ոչ միայն 

նրա ստեղծող քանդակագործի գեղարվեստական ժառանգության մեջ, այլև 

ամբողջ հայկական իրատեսական կերպարվեստի մեջ ընդհանրապես: Նա 

դառնում է իր ժամանակի ամենաճանաչված քանդակագործական ստեղծա-

գործությունը հայ իրականության մեջ: Իր գեղարվեստական բարձր արժեք-

ներով, մեծ գրողի իսկական կերպարի իրատեսական խոր բացահայտումով 

Աբովյանի արձանն իրավամբ հայկական կերպարվեստի դասական 

ստեղծագործություններից է: Պատահական չէ, որ ամենայն հայոց բանաս-

տեղծ Հովհաննես Թումանյանն անդրադառնալով սույն արձանին նշել էր 

հետևյալը. «Դա մի տաղանդավոր գրողի արձան չի, դա մի անհատի արձան 

չի, դա հայ ժողովրդի վերքոտ սրտի արձանն է, որ կանգնելու է այնտեղ 

Արարատի սրբազան դաշտում սերունդներին ու դարերին ի տես, որ 

տեսնեն, թե քանի սուր կա ցցված նրա մեջ, քանի դարդ ու ցավ»5ֈ 

Զուգահեռաբար Ա. Տեր-Մարուքյանը ստեղծում է նաև արձանի 

յուրօրինակ պատվանդանը՝ ակնահաճո բարձրաքանդակներով՝ նստած 

դիրքով պատանի՝ ընթերցելիս, և մի աղջիկ, կանգնած, ձեռքին ծաղկեփունջ, 

ով կարդում է պատվանդանին փորագրված «Խաչատուր Աբովյան» բառերը: 

Սույն բրոզնե արձանը, որն ունի 2,2 մ բարձրություն, և նրա 

քանդակազարդ պատվանդանը միաժամանակ ցույց են տալիս հայ 

տաղանդավոր քանդակագործի պրոֆեսիոնալ հասունությունը, որ նա ձեռք 

է բերում երկարատև, համառ ու տքնաջան աշխատանքով: Սակայն 

Աբովյանի հուշարձանն իր ժամանակի հասարակությունը չտեսավ: Նրա 

բրոնե արձանը մնում է Փարիզի այն գործարանում, ուր ձուլվել էր: 

Հանգանակությամբ հավաքվող գումարը չէր բավարարում լրիվ վճարելու 

նրա ծախսերը, և գործարանատերը բաց չէր թողնում արձանը, մինչև 

չվճարվեր բրոնզի և նրա ձուլման ամբողջ ծախսը: Հեղինակի ձեռնարկած 

միջոցները ևս էական արդյունք չեն տալիս, և արձանը երկար ժամանակ 

այդպես էլ մնում է Փարիզում: 

Ցավոք, 1919 թվականին Անդրեաս Տեր-Մարուքյանը մահանում է 

օտարության մեջ և այդպես էլ չի տեսնում իր գլուխգործոցը հայոց մայրա-

                                                           

5 Թումանյան Հ., ԵԼԺ, հ. 6, Ե., 1994, էջ 265: 
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քաղաքում: Վեց տարի անց, թեև Աբովյանի արձանն ի վերջո տեղափոխվում 

է նախ Թիֆլիս, ապա՝ Երևան, սակայն անհայտ պատճառներով վարպետի 

կերտած շքեղ պատվանդանն ու բարձրաքանդակները համարվում են 

կորած: Մայրաքաղաքում մեծ շուքով և հանդիսությամբ կայանում է գրողի 

արձանի բացման պաշտոնական արարողությունը: Ներկա են լինում 

երևանյան դպրոցներից հազարավոր աշակերտներ, քաղաքական և հասա-

րակական գործիչներ, մտավորականներ.  

«Քո պատվանդանը փոքր է չափազանցֈ 

Բայց մե՞ծ էր արդյոք հերկը հայրենի, 

Որի բարգավաճ գալիքին ընծա 

Դու հանճարը քո և կյանքը բերիր»6ֈ 

Մինչ գրողի արձանը Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի 

բակում տեղադրելը, այն կանգնեցվում է մեկ «Մոսկվա» կինոթատրոնի 

առջևի հրապարակում, մեկ Կրկեսի բակում, ապա Ծիծեռնակաբերդի 

տարածքում ու միայն 1964 թվականից է հանգրվանում իր այժմյան 

վայրում7: 

Ինչպես նախկինում, այսօր էլ, ամեն տարի, հարյուրավոր ապագա 

մանկավարժներ իրենց երդումն են տալիս սույն արձանի շուքի ներքո՝ վեհ 

պահելու հայ մեծանուն մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանի լուսավոր-

չական ու հայրենասիրական գաղափարախոսությանը: Ու ցավալի է, որ 

նրանցից քչերը գիտեն այս հրաշալի արձանի ստեղծման պատմությունն ու 

հեղինակին: 

 

                                                                                                  

 Ս.  Ներսիսյան 

Անդրեաս Տեր-Մարուքյանի «Խաչատուր Աբովյանը» 

Ամփոփում 

Հայ մեծանուն քանդակագործ Անդրեաս Տեր-Մարուքյանի «Խաչա-

տուր Աբովյան» արձանը հանդիսանում է ոչ միայն նրա, այլև հայ քանդա-

կագործության գլուխգործոցներից մեկը: Հեղինակի այս հրաշալի ստեղծա-

գործությունը ունի իր կերտման և դեգերումների պատմությունը: Հոդ-

վածում ոչ միայն գիտական վերլուծական է՝ նվիրված արձանի գեղար-

վեստական արժեքների բացահայտմանը, այլև ընդգրկում է նրա դեգերում-

ների և ի վերջո Երևանում հանգրվանելու պատմությունը: 

 

                                                           

6 Ե. Չարենց, «Երկերի ժողովածու», Ե., 1968, էջ 441: 
7 Ա. Խանջյան, «Մի արձանի պատմություն», «Նորք», N 3, 2003, էջ 173-176: 
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С.  Нерсисян 

Статуя Андреаса Тер-Марукяна "Хачатур Абовян" 

Резюме 

Статуя великого армянского скульптора Андреаса Тер-Марукяна 

"Хачатур Абовян" является не только одним из его шедевров, но и одним из 

шедевров армянской скульптуры. Эта замечательная работа имеет историю 

своего создания и странствий. Статья представляет собой не только научный 

анализ художественной ценности статуи, но и рассказывает о ее странствии 

и, в конечном итоге, о пребывании в Ереване. 

 

S. Nersisyan 

The statue  Khachatur Abovyan of Andreas Ter-Maruqyan 

Summary 

The statue of the great Armenian sculptor Andreas Ter-Marukyan 

"Khachatur Abovyan" is not only one of his masterpieces, but also one of the 

masterpieces of Armenian statuary. This wonderful work has a history of its 

creation and wandering. The article is not only a scientific analysis about the 

artistic value of the statue, but also covers the story of its wandering and, 

ultimately, its stay in Yerevan. 
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                ԱՐՄԵՆ   ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Արվեստի պատմության, տեսության  

և մշակութաբանության ամբիոն 

avetisyan.armen@inbox.ru 

 

ՆԿԱՐԻՉ ԲՅՈՒԶԱՆԴ ԹՈՓԱԼՅԱՆ 

 

«Արվեստի որևէ գործ արժանի է մեծարանքի,  

որովհետև իր մեջ կպարունակե մասնիկ մը 

 կամ բեկոր մը իրական կյանքեն և մարդկային 

 ձգտումներու երազեն»: 

Բյուզանդ Թոփալյան 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Բյուզանդ Թոփալյան, 

նատյուրմորտ, բնանկար, դիմանկար, արվեստ, արվեստի կենտրոնֈ 

Ключевые слова и выражения: Бюзанд Топалян, натюрморт, пейзаж, 

портрет, искусство, арт-центр. 

Key words and expressions: Buzand Topalyan, still life, landscape, 

portrait, art, art-studio. 

 

Սփյուռքահայ մշակույթում մեծ երախտիք ունի բանաստեղծ, 

հրատարակիչ և նկարիչ Բյուզանդ Հովհաննեսի Թոփալյանը (1902-1970): 

Մեծանուն հայորդու կյանքը և ստեղծագործական գործունեությունը 

մարտիրոսացում էր հանուն հայապահպանման և հայ մշակույթի: Ծնվել է 

Կիլիկիայի Անդափ քաղաքում1, տարագրությունը նրան տարել է Հալեպ, 

ապա Փարիզ, որտեղ և հաճախել է հանրահայտ Ժյուլիան և Գրանդ Շոմերի 

նկարչական ակադեմիաները: Թոփալյանը Փարիզում հրատարակել է 

«Անդաստան» հանդեսը, եղել նրա տնօրենը և խմբագիրը, հեղինակը ու գրա-

շարը, ձևավորողը ու տպագրիչը: Նա հրապարակ հանեց գրականության և 

արվեստի այդ հիանալի հանդեսի երկու տասնյակ հատորները, որոնք մի 

յուրովի կամուրջ դարձան հայրենիքի և սփյուռքահայ մշակույթների միջև: 

Շահան Շահնուրի2 հետ մասնակցել է «Մենք» գրական խմբի համանուն 

պարբերականի լույսընծայմանը: Իր «Արաքս» տպարանում հրատարակել է 

                                                           

1 Շատ ժամանակ քաղաքը շրջանառվում է Այնթափ անվանմամբ: 
2 Շահան Շահնուր կամ Արմեն Լյուբեն, իսկական անունը՝ Շահնուր Քերեսթեճյան 

(1903-1974): Հայ գրող, սփյուռքահայ գրականության հիմնադիրներից: 

mailto:avetisyan.armen@inbox.ru
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շուրջ հինգ հարյուր անունից ավել գրքեր: Այդտեղ տպագրվել են այնպիսի 

ծանրակշիռ հեղինակներ, ինչպիսիք են Չոպանյանը, Թեքեյանը, 

Բաշալյանը, Օշականը, Սարաֆյանը, Շուշանյանը և ուրիշներ: Այդ ամենի 

հետ Թոփալյանը փայլուն բանաստեղծ էր, և ինչպես կասեր հրապարա-

կախոս, բանաստեղծ ու դրամատուրգ Վահագն Դավթյանը «Թոփալյան 

բանաստեղծը ստեղծագործական երկար ուղի անցած ներհուն մի 

քնարերգակ է, ձևավորված անհատականություն, սփյուռքահայ պոեզիայի 

ընդգծված ու ճանաչված դեմքերից մեկն է»3: 

Թոփալյանը նաև փայլուն նկարիչ էր, հայ կերպարվեստում գեղար-

վեստական արժեքներով իր ուրույն տեղը հաստատած արվեստագետ: 

Սակայն Թոփալյան անհատականությունը ոչ բոլորին է հայտնի որպես 

նկարիչ, քանզի նրա պատկերների վերատպությունները (այն էլ սև ու սպի-

տակ) քիչ բան են վկայել իրենց ստեղծողի մասին4: Աշխատել է գեղանկարի 

և գրաֆիկայի բնագավառներում: Ստեղծել նատյուրմորտներ, բնանկարներ, 

դիմանկարներ և թեմատիկ կոմպոզիցիաներ, որոնք թե՛ իրենց կատարո-

ղական եղանակով ու հնարներով, թե՛ գաղափարական կողմնորոշմամբ 

կերպարվեստի իսկական արժեքներ են ու իրենց ուրույն տեղն են գտել հայ 

արվեստի անդաստանում:  

Թոփալյանի արվեստը անմիջականորեն կապված է բնության հետ: 

Արվեստագետը բնությունից վերցնում է իրական նյութը և իր ուրույն 

նկարչաձևով կտավին փոխանցում ոչ թե մեխանիկորեն քաղածը, այլ իր 

ոգուն հարազատ ոճավորված վրձնահարվածները:  

Ստեղծագործելով օտարության մեջ՝ այն էլ արվեստի կենտրոն 

Փարիզում, Թոփալյանը պարբերաբար մասնակցել է խմբակային ցուցա-

հանդեսների, ավելին՝ ունեցել անհատական ցուցահանդեսներ Փարիզում 

(1961), Բեյրութում (1967), սակայն նկարչի վաղեմի իղձն էր ցուցադրվել 

հայրենի հողում: Ահա 1969 թվականին Հայաստանի նկարիչների միու-

թյունում կազմակերպվեց արվեստագետի անհատական ցուցահանդեսը: 

Ցուցադրվեցին արվեստագետից վաթսուն աշխատանք, որոնք մեծ արձա-

գանք գտան արվեստասեր հասարակայնության մեջ: Ներկայացված 

բազմաժանր ստեղծագործությունները օժտված էին բանաստեղծական 

խորը հուզականությամբ: Դրանցում կենդանի շարժման կապակցության 

                                                           

3 Վահագն Դավթյան, Գեղեցկության կարոտ, Հայրենիքի ձայն, 29 հոկտեմբեր, 1969, 

հ. 44, էջ 8:  
4 Ասենք, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում Թոփալյանից պահվում է 

ընդամենը իննը աշխատանք, որոնք կարծես կռահումների ազդակ են նկարչի 

աշխարհի մասին:  
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մեջ են և՛ մարդկային ֆիգուրները, և՛ բնության տարրերը ու նատյուրմորտի 

համար տեղադրված ծաղիկն ու միրգը: 

Առավել տպավորիչ են Թոփալյանի դիմանկարները: Դրանք 

պարզունակ պորտրետներ չեն, այլ առավել շատ արտահայտում են բնորդի 

հոգեբանական ապրումները, որտեղ հոգին ու մարմինը ներդաշնակված են 

միմյանց հետ և այդ պոետիկ ներդաշնակությունն է երգում նկարիչ-

բանաստեղծը: 

Թոփալյանի մի շարք աշխատանքներում առանձնահատուկ 

շեշտադրված են եզրագծերը, որոնգ հաճախ երիզվում են մուգ տոներով: 

Ահա այդ կատարողական մեթոդով արվեստագետը արտահայտում է 

մարդու կամ առարկայի պլաստիկ ձևերը: Դրանց վառ օրինակներն են 

հայկական թեմաներով կատարված «Հին հայկական դղյակ», «Հայ ասպետ-

ներ»,  «Օհան Դուրյանի դիմանկարը», «Ազատության մեջ»,  «Կանացի դիմա-

նկար» և մի շարք այլ ստեղծագործությունները: Տեղին է մեջբերել արվես-

տաբան Վահան Հարությունյանի միտքը. «Նկարչ Թոփալյանի ստեղծած 

իմաստուն ու գեղեցիկ աշխարհում իր տեղն ու պատկերը ստանում է նաև 

իրական Հայաստան աշխարհը, որին երբեմնի հայրենազուրկ նկարիչը 

համոզված ու ի սրտե վաղուց արդեն ճանաչել է որպես իր և բոլոր հայերի 

հայրենիք»5: Հիրավի, հենց նշված ստեղծագործություններում են երևում 

տարագիր արվեստագետի կարոտը՝ կարոտ հայրենիքի ու հայրենի 

բնության նկատմամբ: Այդ կարոտով տոգորված Թոփալյանը հայոց հողի ու 

լեռան տեսլականն է հաղորդում և այն խտացված պատկերավորմամբ 

հանձնում կտավին: Վերը հիշատակված նկարների բնօրինակները վկայում 

են, թե ստեղծագործական ինչպիսի խառնվածք ունի Թոփալյանը և թե 

որքան ներդաշնակ է նրա նկարչական արվեստը: Նրա նկարներում 

գրավիչը զգացմունքների առատությանն է արտահայտված նրբագրային 

խաղերի միասնության մեջ:  

Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի Թոփալյանի բնա-

նկարները: Փոխադարձաբար իրար լրացնող վառ ու հակադիր գույները 

հնչում են ներդաշն ու համոզիչ: Թոփալյանի յուրաքանչյուր գեղանկար ունի 

գերակշռող որոշակի գույն, որի շուրջ է ձևավորվում ողջ երփնագիրը: 

Անգամ նրա բացօթյա փոքրաչափ աշխատանքները ունեն այդ հավաքող 

տաք կամ սառը գույնը: Նկարչի կտավները բազմաբնույթ են. մեկ երևում են 

տաք, լավատեսական ու զվարթ կտավներ, մեկ խստաշունչ ու դրամատիկ 

պատկերներ: Մի տպավորիչ շունչ կա նրա կտավներում, վերապրել 

                                                           

5 Վահան Հարությունյան, Բյուզանդ Թոփալյան, (ցուցահանդեսի կատալոգ), Ե., 1969, 

էջ 12: 
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իրականության հմայքը իր ներքին երևակայության ու երազանքներին 

համահունչ:      

Ինչպես ասվեց, Թոփալյան նկարչից քիչ ստեղծագործություններ են 

մեզ հայտնի, սակայն այն էլ ինչ կա, մեզ թելադրում է Թոփալյանի արվես-

տում տեսնել կրակոտ ռոմանտիզմը: Ավարտելով մեր խոսքը՝ մեջ բերենք 

Ժողովրդական նկարիչ Գաբրիել Գյուրջյանի միտքը. «Թոփալյանի արվես-

տը ազատ սնվել է ֆրանսիական գեղանկարչական կուլտուրայի նվաճում-

ներով: Մնալով անսասան իր ինքնատիպության դիրքերում, վարպետը 

քննադատորեն ընդունել է այդ մշակույթի լավագույն նորույթները: Այդ իսկ 

պատճառով նրա արվեստը միանգամայն արդիական է, բազմերանգ և 

հարուստ իր հնարքներով: Բյուզանդ Թոփալյանի ստեղծագործությունները, 

լինելով լիովին ռեալիստական, երջանիկ կերպով համակված են 

ռոմանտիկայով»6:     

 

 

Արմեն Ավետիսյան 

Նկարիչ Բյուզանդ Թոփալյան 

Ամփոփում 

Ճակատագրի բերումով մայր հայրենիքից հեռու ստեղծագործած մի 

շարք արվեստագետներ շատ ժամանակ կարծես մոռացության են 

մատնվում մշակութասեր հասարակայնության տեսադաշտից: Քչերը 

գիտեն, որ փարիզահայ բանաստեղծ ու հրատարակիչ Բյուզանդ 

Թոփալյանը (1902-1970) նաև փայլուն նկարիչ էր: Ստեղծագործել է 

բնանակարի, նատյուրմորտի, դիմանկարի ժանրերում, ստեղծել թեմատիկ-

կոմպոզիցիոն աշխատանքները: Այսօր Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահում պահվում են նկարչից իննը աշխատանք: Հոդվածում 

իմի բերելով մի շարք արխիվային փաստաթղթեր, նաև ժամանակի 

մամուլում հանդիպող արվեստագետի ստեղծագործությունների 

վերատպությունները, փորձ է կատարվում ներկայացնել Բյուզանդ 

Թոփալյան նկարչի արվեստի ընդհանրական պատկերը: 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Գաբրիել Գյուրջյան, Հմայիչ գեղանկարներ, Գրական թերթ, 31 հոկտեմբեր, 1969, հ. 

43: 
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Армен  Аветисян 

Художник Бюзанд Топалян 

Резюме 

Судьба многих художников, творящих в дали от Родины, долгое 

время, по-видимому была вне поля зрения культуролюбивой публики. Мало 

кто знает, что армянин из Парижа поэт и издатель Бюзанд Топалян (1902-

1970) был также блестящим художником. Писал пейзажи, натюрморты, 

портреты, создавал тематически-композиционные произведения. На 

сегодняшний день девять картин художника хранятся в Национальной 

галерее Армении. Обобщая ряд архивных документов, оттиски произведений 

художника, встречающихся в печати того времени, а также его репродукции, 

в статье представлена общая картина искусства художника Бюзанда 

Топаляна.  

 

                                

Armen  Avetisyan 

Artist Buzand Topalyan 

Summary 

  The fate of many artists who work far from their homeland, for a long 

time, apparently was out of sight of the culture-loving society. Only few people 

know that the Armenian from Paris, the poet and publisher Buzand Topalyan 

(1902-1970) was also a brilliant artist. Among his paintings landscapes, still lifes, 

portraits, created thematic and compositional works can be found. Nowdays nine 

paintings by Buzand Topalyan are stored in the National Gallery of 

Armenia.  Summarizing a number of archival documents, prints of the artist‘s 

works found in the press of that time, as well as his reproductions, the article 

presents a general picture of Buzand Topalyan‘s art. 
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ԼԻԼԻԹ   ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի  

երաժշտության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող 

 lilhak1986@gmail.com 

 

ՆԻԿՈԼ  ԳԱԼԱՆԴԵՐՅԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՕՊԵՐԱՆ․«ԼԱԼՎԱՐԻ ՈՐՍԸ» 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Նիկոլ Գալանդերյան, 

Վահան Միրաքյան, «Լալվարի որսը» օպերան, կոմպոզիտոր, անդրանիկ, 

ազգային, ավանդույթ:  

Ключевые слова и выражения:Никол Галандерян, Ваан Миракян, 

опера «Охота на Лалваре», композитор, первый, национальный, традиция.   

Key words and expressions: Nikol Galanderyan,  Vahan Mirakyan,  opera 

―Lalvar Hunting‖, composer, first, national, tradition.  

 

«Լալվարի որսը» օպերան Նիկոլ Գալանդերյանի առաջին, բայց 

վստահությամբ կարելի է ասել, որ ամենահաջողված օպերան էֈ Իր 

գեղարվեստական մակարդակով, դրամատուրգիական սկզբունքներով, 

ինչպես նաև ծավալով այն ակնհայտորեն առանձնանում է մյուս երկու՝ 

«Փարվանա» և «Հովիվը» օպերաներիցֈ Հմուտ արվեստագետի ձեռքով կերտ-

ված այս նուրբ և ծավալուն աշխատանքում լսվում են նոր մեղեդիներ ու 

ինտոնացիաներ, իսկ բեմի վրա տեսնում ենք լեռնական յուրահատուկ կեն-

ցաղով և ավանդույթներով ապրող մի ողջ ժողովուրդֈ Օպերան աչքի է ընկ-

նում հայկական գունագեղ պարերով, որոնք կոմպոզիտորը ստեղծել է իրեն 

հատուկ ոճով՝ պարզ, ռիթմիկ և բազմերանգֈ  

Գալանդերյանի երեք օպերաներից բեմադրվել է միայն «Լալվարի 

որսը»ֈ 1927 թվականին Հայկազյան դպրոցում առաջին անգամ ներկայացվել 

է օպերայի նախերգանքը և երկրորդ գործողության առաջին պատկերըֈ 

Ամբողջական բեմադրությունը խաղացվել է երկու անգամ՝ 1928 և 1930 

թվականներին և մեծ հաջողություն ունեցել: 

Գալանդերյանի «Լալվարի որսը» օպերայի հիմքում ընկած է հայ 

բանաստեղծ և դրամատուրգ Վահան Միրաքյանի համանուն պոեմըֈ Պետք 

է նշել, որ Միրաքյանի այս պոեմին անդրադարձել են ևս երկու հայ կոմպո-

զիտորներ՝ Շուշիի մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչ, երգահավաք և 

կոմպոզիտոր Ստեփան Դեմուրյանը և սփյուռքահայ կոմպոզիտոր, 

խմբավար և երաժշտական-հասարակական գործիչ Բարսեղ Կանաչյանըֈ 

Ստեփան Դեմուրյանը ձեռնամուխ է եղել համանուն օպերայի ստեղծմանը, 

որը բացառապես գրված է եղել ժողովրդական մեղեդիների հենքով և 

mailto:lilhak1986@gmail.com


ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

119 

 

առանձին հատվածներ ժամանակին ժողովրդի մեջ բավականին տարած-

ված են եղել: Սակայն օպերան մնացել է անավարտ:  

Բարսեղ Կանաչյանը, Կիպրոսում ուսուցչական գործի անհրաժեշ-

տությունից ելնելով, գրել է մի շարք մեներգեր, որոնց թվում է «Ալվարդի 

երազը» մեներգը1ֈ  

Գալանդերյանի «Լալվարի որսը» քնարական-ռոմանտիկական 

օպերա է: Լիբրետոն կազմել է Հովհաննես Մովսիսյանը: Օպերայի 

սկզբնական տարբերակը երկու գործողությամբ երաժշտական դրամա է, 

որն իր երաժշտական լեզվով և կառուցվածքով շատ մոտ է ժողովրդական 

երաժշտությանը և պատկերում է ժողովրդի հոգևոր առանձնահատկու-

թյունները, վերջինիս աշխարհընկալումն ու ավանդույթներըֈ Անշուշտ, 

«Լալվարի որսը» օպերան չի կարելի համեմատության մեջ դնել այլ օպերա-

ների հետ, այն յուրատեսակ է իր ազգային կոլորիտով և երաժշտամտա-

ծողությամբ և Գալանդերյանի մյուս երկու օպերաների նման այն կարելի է 

անվանել երաժշտական դրամաֈ Օպերան վստահաբար ունեցել է մեծ հաջո-

ղություն, այլապես կոմպոզիտորն այդքան մեծ ոգևորությամբ չէր ստեղծի 

իր հաջորդ երկու օպերաները: 

Որպես կանոն՝ թատրոնի կայացման գլխավոր գործոններից մեկը 

հանդիսատեսն է: Թե ինչպիսին էր Գալանդերյանի հանդիսատեսը՝ մեզ 

հայտնի չէ: «Թերթ չկար, որ արժէքաւորման կամ արժէքազրկման խօսք 

ասէր: Սակայն այստեղ տեղն է յիշել օպերայի ներկայացման ներկա գտնւող 

կօմպէտէնտ մարդկանց հիացած կարծիքը այդ օպերայի մասին: Դրանցից 

մեկը Եվրոպայում երաժշտություն սովորած և ջութակի դասատու պարոն 

Ա. Նազարբեկյանն էր, իսկ մյուսը Մոսկվայի կոնսերվատորիան ավարտած 

և օպերայի երգիչ տենոր պարոն Սաադան է: Տարիներ անցնելուց յետո էլ, 

երբ հանդիպում ենք ունեցել, միչտ հիացմունքով վերյիշել է այդ երեկոն»2: 

Բացի այդ՝ 1930 թվականին օպերայի պարսկերեն բեմադրության առիթով 

«Էթէլաաթ» թերթը «շատ գովասանքով է արտայայտւել»: Եղել են թէ՛ 

հիացմունք, թէ՛ անտարբերություն, իսկ կոմպոզիտորի մահից հետո՝ նաև 

մոռացում»3: 

Օպերա գրելու գաղափարը Գալանդերյանի շրջապատը ոգևորու-

թյամբ չի ընդունելֈ Ինքնակրթության միջոցով ձեռք բերելով անհրաժեշտ 

գիտելիքներ և դրանք լավ  յուրացնելուց հետո միայն կոմպոզիտորը ձեռնա-

                                                           

1 Տե՛ս Բարսեղ Կանաչյան, Ալվարդի երազը, Բարսեղ Կանաչյան. Մեներգեր, 

խմբերգեր, Երևան, 1969, էջ 21-23: 
2 Նիկոլ Գալանդերյան, Օպերաներ, հատոր Է, Երևան 2003, էջ 6ֈ 
3 Նույն տեղում, էջ 6ֈ 
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մուխ է եղել իր առաջին օպերայի ստեղծմանըֈ «Մինչև այդ ժամանակ ես 

քառաձայն խմբերգերը կազմում էի գործնականօրէն ուսումնասիրելովֈ Դեռ 

ես ներդաշնակութիւնը harmonie-ն, չէի սովորելֈ Ես երաժշտական 

օրէնքները գործնականօրէն գիտէի, բայց տեսականօրէն ոչինչ չգիտէի»4ֈ 

Այսպես է գրում կոմպոզիտորն իր ինքնակենսագրության մեջֈ Կարծում ենք 

սրանով է պայմանավորված այն, որ թերությունները, որոնք կան Գալան-

դերյանի այլ ստեղծագործություններում, օպերաներում հազվադեպ են 

հանդիպումֈ Օրինակ՝ նրա մոտ հաճախ կրկնվող երևույթ  է ֆորշլագի տակ 

վանկի առկայությունը, ինչը երաժշտությանն անհարիր երևույթ էֈ Այս 

երևույթի հետ հաճախ ենք առնչվում նրա երգերն ուսումնասիրելիսֈ Դրանք 

այդպես էլ հրատարակվել են, քանի որ խմբագիրները ձգտել են պահպանել 

կոմպոզիտորի բնօրինակըֈ 

Եվ այսպես, օպերայի ներկայիս տարբերակը բաղկացած է 

նախերգանքից և չորս գործողությունիցֈ Նախերգանքն ունի կուռ 

կառուցվածք, պարզ հարմոնիկ հենք: Տոնայնական կառուցվածքը, ինչպես և 

բովանդակությունը, աչքի են ընկնում հստակությամբ:  

Նախերգանքը, որի երաժշտական նյութից է սնվում օպերայի ողջ 

երաժշտական կտավը, ունկնդրին տեղափոխում է Կովկասյան լեռների 

հովանու ներքո իր կանաչ թևերը փռած անտառը, որտեղ մի մեծ կաղնու 

տակ Ալվարդի և Կարոյի գերեզմաններն ենֈ Առավոտյան արշալույսին 

քոչվորների խումբը հավաքում է իրերը՝ ճանապարհ ընկնելու համարֈ 

Նախերգանքն սկսող գործիքային ինտրոդուկցիան ազդարարում է լեռների 

տոնը, քոչվորի օրըֈ Նշենք, որ Գալանդերյանը ինտրոդուկցիաներ է 

օգտագործել նաև առաջին, երկրորդ և երրորդ գործողություններում, թեպետ 

դրանք բավական կարճ են, հանդիպում են գործողությունների սկզբնա-

մասերում և հիմնականում նախապատրաստող բնույթ են կրումֈ 

Նախերգանքը պայմանականորեն կարելի է բաժանել է երկու մասի՝ 

նվագախմբային և երգչախմբայինֈ Փոքրիկ g-moll նվագախմբային նախա-

բանին հաջորդում է «Ծագում է մանուկ արեւը գարնան Կովկաս լեռների 

ձիւնէ պատնէշից» խմբերգը: Խմբերգին հաջորդող նվագախմբային հատ-

վածում (Andante, d-moll) առաջին հայացքից հանդարտ ձգվող, հոսող մեղե-

դիով, կոմպոզիտորը վարպետորեն նախապատրաստում է Ուրվականի 

մուտքը, որն ուղեկցվում է տասնվեցերորդական հնչյունների անհանգիստ 

շարժումով ընթացող նվագակցությամբ: Մեղեդու ավարտին լսվում է 

հեռվից կժերն ուսերին ջրի եկող աղջիկների երգը, որը, չնայած պարային 

ռիթմին, շարունակում է հնչել նույն տոնայնության մեջ: 

                                                           

4 Նիկոլ Գալանդերյան, Դու նորից եկել ես, Երևան, 1999, էջ 18ֈ 
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Ուրվականը գալիս է գերեզմանների մոտ. չարագուշակ է հնչում 

(Larghetto, pp) նրա` դանդաղ ձգվող երաժշտական թեման, որն իր ողբեր-

գական տրամադրությամբ կարծես հուշում է օպերայի տխուր ավարտի 

մասին:  

Ուրվականի մուտքին հաջորդում է կանանց երգչախմբի «Ախ, 

Ալվարդ, ախ, Կարօ, էյ, սարեր, ձորեր» սգերգը, որով ժողովուրդը ողբում է 

սիրահարների մահը: Ուրվականը հեռանում է. Նախերգանքն ավարտվում է 

իրենց սիրեցյալին սպասող գեղջուկ աղջիկների «Արի, արի թառլան եար» e-

moll խմբերգով:  

Թեև ողջ Նախերգանքը համակված է մինորային տրամադրությամբ, 

կյանքի դաժանության և ցավի կողքին կոմպոզիտորը զարմանալի կերպով 

երաժշտության միջոցով ստեղծում է կյանքի շարունակականության 

լուսավոր գաղափարը՝ ուրվականի հառաչանքներին հակադրելով ուրախ և 

կենսասեր գեղջկուհիների՝ աղբյուրից ջուր բերելու արարողությունըֈ 

Հետագայում հանդիպող բազմաթիվ երաժշտական թեմաների 

հիմքում ընկած է օպերայի կորիզը կազմող այն հիմնական մոտիվը, որն 

առաջին անգամ հանդիպում է ինտրոդուկցիայի երգչախմբային երգա-

մասում: Թեև օպերայի նախերգանքը, ինչպես և ամբողջ օպերան, կառուց-

վում է այսպես կոչված «ավարտուն» համարների վրա, Գալանդերյանը 

հաճախ դիմում է մետրի փոփոխության, ինչը կոտրում է երաժշտական 

մտքի քառակուսիությունըֈ 

Առաջին գործողությունը բաղկացած է հինգ տեսիլից: Այն ստեղծում 

է գյուղական մթնոլորտը, որտեղ հերոսներն ապրում են սնահավատու-

թյամբ համակված վախերով՝ սրբորեն պահպանելով ավանդույթներըֈ 

Առաջին տեսիլում Ավագի մենախոսությունն էֈ Նրա հոգին համակված է 

տագնապով և անհանգստությամբֈ Իր մտորումներում նա կարծես կան-

խազգում է վերահաս վտանգըֈ Ավագի ձայնաբաժնում հնչող «երկար խան-

չալս արծաթով պատած․․․» մոտիվն  արդեն չորրորդ տեսիլում վերաճում է 

Ալվարդի երազի «քնած էի, տատի․․․» թեմայինֈ Ամբողջ տեսարանում 

տիրում է լարվածություն, որը կոմպոզիտորն արտահայտել է լադի հին-

գերորդ աստիճանի անընդհատ կրկնությամբֈ 

Երազից սարսափած աղջիկը խնդրում է հորը՝ կանչել Գյուլնազ 

տատին, ով կմեկնաբանի իր չարագուշակ երազըֈ Ալվարդի հուզմունքն 

արտահայտող պարզ, բնական և անկեղծ մենախոսությանը հաջորդում է 

երազի թեման, որն, ինչպես երկրորդ տեսիլում հնչող Ալվարդի երաժշտա-

կան կտորը, ավարտվում է նույն մոտիվովֈ 

Հետաքրքրական է Գյուլնազ տատի կերպարըֈ Նրա երաժշտական 

լեզուն առանձնանում էֈ Նրա երաժշտական կերպարը ստեղծելիս 

Գալանդերյանը հաճախ է դիմում սինկոպաների կիրառմանըֈ Դրանք 
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կարծես իրավիճակն ավելի են լարում և խթանում երաժշտության դինամիկ 

զարգացումըֈ Նա գուշակում է Ալվարդի  մռայլ ապագան և դռան կանչի վրա 

հեռանում՝ անմխիթար թողնելով իր բախտը սգացող կույսին: 

Մթին գիշեր էֈ Խորհրդավոր լռության մեջ տիրող լարվածությունը 

թուլացնում է անծանոթի մուտքըֈ Կարոյի և Ավագի երկխոսությունը 

հանգստություն է մտցնում երաժշտության մեջֈ Նույնիսկ Կարոյի ձայնա-

բաժնում կոմպոզիտորը նշում է Andante եզրըֈ Ավագը կանչում և խնդրում է 

դստերը տաքարան գնալ որսի խորոված պատրաստելուֈ Դուրս գնալիս 

Ալվարդի և Կարոյի հայացքները հանդիպում են միմյանց․ Ալվարդը 

ցնցվում էֈ Սա վառ կերպով արտահայտվում է կտրուկ տոնայնական կարճ 

շեղումով դեպի երրորդ կարգի ազգակից տոնայնություն (e-moll-g-moll). նոր 

տոնայնությունը հնչում է վառ գույներովֈ Ալվարդն անկյունում դրած 

ծալքերի միջից հանում է կարթը և աշխատում Կարոյի թևի միջից գնդակը 

հանելֈ Այստեղ կրկին կոմպոզիտորին հաջողվել է ինտրոդուկցիայի 

միջոցով ունկնդրին հաղորդակից դարձնել հույզերից ծնված այն փոթորկին, 

որը տիրել էր զույգ սրտերինֈ Սոպրանոյում անվերջ կրկնվող տասնվե-

ցերորդականների շարասյունը կարծես քանդելու է գալիս բոլոր արգելք-

ները, իսկ բասի ութերորդականները ստեղծում են սրտի զարկերի 

իմիտացիանֈ Ինտրոդուկցիայի ավարտի հետ փոխվում է նաև տոնայնու-

թյունըֈ Ավագի և Կարոյի երկխոսությունը շարունակվում է արդեն h-moll-

ում՝ նույն հանդարտ տրամադրությամբֈ Խոսակցության ավարտին Ավագը 

ճանապարհում է Կարոյինֈ  

Գործողությունն ավարտվում է Ալվարդի սիրո մեներգով, որն 

առանձնանում է պարային ռիթմով և ներքին դրամատիզմով (կոմպոզիտորն 

օգտագործել է 6/8 և 3/8 չափերը)ֈ Սիրո թեմայի ինտոնացիաներն առաջին 

անգամ հնչում են մի տեսակ մեղմ, լուսավոր հնչողությամբֈ Երաժշտական 

արտահայտությունները գրավում են իրենց թափանցիկությամբ և սրտա-

բացությամբֈ Այն վառ կերպով արտահայտում է սիրո բերկրանքն զգացած 

աղջկա երջանկությունը և, միևնույն ժամանակ, լի է հառաչանքներովֈ 

Երկրորդ գործողությունը բաղկացած է երկու փոքր տեսարաններիցֈ 

Բեմը ներկայացնում է ձորի մեջ մի աղբյուր, մյուս կողմում էլ սար էֈ 

Ալվարդը շատ վաղ եկել է աղբյուրի մոտ, կուժը դրած կողքին նստել ու 

երգում էֈ Ալվարդի մեներգին ի պատասխան արձագանքում է երգչախումբըֈ 

Երկրորդ տեսիլում արդեն լսվում է Կարոյի ձայնը, և հետագա ամբողջ 

գործողությունը կառուցվում է նրանց զուգերգի վրա, որը գրված է երկ-

խոսության սկզբունքովֈ 

Երրորդ գործողությունն ամբողջությամբ պատկերում է այն կեն-

ցաղն ու ավանդույթները, որոնցով ապրում են գյուղացիներըֈ Բեմը ներկա-

յացնում է լեռներով շրջապատված բաց տարածությունֈ Քիչ հեռվում, բեմի 
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ձախ կողմում երևում է Ս․ Սարգսի ուխտատեղին՝ մի պարզ հասարակ 

քարակույտֈ Մինչ գյուղի տղամարդիկ գնում են որսի, հարս ու աղջիկները 

կրակ են վառում՝ բերած որսը խորովելու և մատաղ անելու համարֈ 

Ուխտավոր կանայք և աղջիկները ձեռքերին մոմ, ոմանք` վառած, ոմանք էլ` 

առանց վառելու, կպցնում են քարին ու աղոթումֈ Այս ամենին հանդիսա-

վորություն են հաղորդում նրանց խմբերգերը («Սարի ծաղիկ, հոտ ունես», 

«Սուրբ Սարգսին ուխտել եմ», «Սօնա եար», «Լալւարի սարը, եարօ յան»)ֈ 

Ընդհանուր ոգևորությունն ավելի է մեծանում, երբ դրանք զուգորդվում են 

ուրախ, թեթև և նրբագեղ շուրջպարերովֈ Համընդհանուր ցնծություն է, 

գյուղացիները տոնում են Ս․Սարգսի տոնըֈ  

Գործողության ավարտին հերթական խմբերգն ընդհատվում է 

տենորների բացականչություններով, որոնք ազդարարում են Ալվարդին 

փախցնելու լուրըֈ Թվում է, թե սա է օպերայի կուլմինացիոն գագաթնա-

կետը, բայց ոչ՝ այս դրամատիկ հատվածը շատ արագ գտնում է իր 

հանգուցալուծումըֈ Կարոն փրկում և վշտացած հորն է վերադարձնում 

գեղեցկուհի դստերըֈ Գործողությունն ավարտվում է Կարոյին որպես հերոս 

փառաբանող ժողովրդի երգի հնչյուններին հաջորդող «Լալւարի սարը, 

եարօ ջան» խմբերգով՝ հավատարիմ մնալով իր սկզբնական տոնական 

տրամադրությանը, բայց արդեն մաժոր տոնայնության մեջֈ 

Օպերայի բովանդակության բացահայտման համար կարևոր 

նշանակություն ունի վերջին` չորրորդ, գործողությունում հնչող  Ալվարդի 

մեներգը (Աղջիկն հօր տանը մի խաղալիք է), որը, կարծես, ընդվզում լինի 

կյանքի անարդարության, անհավասարության, ավանդույթների դեմ․ 

ավանդույթներ, որոնք կարող են խորտակել մարդկային ճակատագրերֈ Այս 

փոքրիկ մեներգում է ամփոփված օպերայի բովանդակության ողջ փիլիսո-

փայությունըֈ Դեռ երեկ աղջիկն այնքան երջանիկ էր՝ լի երազանքներով ու 

սրտի խորքում տաքուկ թաքցրած անսահման սիրովֈ Բայց անգամ իր 

սիրեցյալի հերոսությունը չի կարող կոտրել այն ամուր պատնեշները, որոնք 

տարիներ շարունակ կարծրացել են հոր հոգումֈ Նա իր երդումով նշանել էր 

աղջկան Մուսոնց Աթոյի հետ, և աղջիկը պարտավոր էր հավատարիմ մնալ 

իր նշանածին և ամուսնանալ նրա հետֈ Չնայած դրան, ոչինչ չի կարող 

կանգնեցնել ճակատագրի դեմ ըմբոստացած կնոջը, ով նախընտրում է 

մեռնել սիրածի հետ, քան թե ապրել անսերի հետֈ 

Երաժշտագետ Գեորգի Գյոդակյանը մի առիթով նկատել է․ 

«Օպերային կամեցածդ ստեղծագործության հաջողության, կենսունա-

կության գաղտնիքն այն է, թե երաժիշտն ինչպիսի հմտությամբ կկարողանա 

իր մեջ առնել մասսայական երաժշտական կենցաղի կենդանի «խոսքը» 

(առանց այդ որակի օպերան պարզապես չի հասնի հոծ զանգվածներին), 

ինչպիսի վարպետությամբ կկարողանա վերստեղծել այդ «խոսքը» 
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մարդկային իրական կերպարներ ստեղծելու, իսկ սրանց միջոցով՝ իր 

ժամանակի հուզաշխարհը վերարտադրելու համարֈ Առանց այսպիսի մեծ  

ընդհանրացումների հազիվ թե հնարավոր է օպերայի նման մեծակտավ 

ստեղծագործության կյանքը»5ֈ  

Խորապես համոզված ենք, որ Գալանդերյանն իր անդրանիկ 

օպերայում գտել է այդ գաղտնիքըֈ «Լալվարի որսը» օպերայի ճանապարհը 

դեպի բեմ լի էր դժվարություններով ու արգելքներով, բայց դրանք հաղթա-

հարվեցին, և կատարվեց կոմպոզիտորի երազանքըֈ Օպերան բեմադրվեց և 

կարևոր չէ, թե ինչպիսին էր այդ բեմադրությունը՝ ի՞նչ կազմով էր այն 

հնչում (կատարվել է փոքրիկ նվագախմբի՞ ուղեկցությամբ, թե՞ դաշնամուրի 

նվագակցությամբ), որքանո՞վ էր պրոֆեսիոնալ կատարողների կազմը, 

ինչպիսի՞ն էին դեկորները․․․էականն այն է, որ քսաներորդ դարի 

քսանական թվականներին Թեհրանում ստեղծվել և բեմադրվել է հայկական 

ազգային օպերաֈ 

 

 

 

 

 

Լիլիթ   Հակոբյան 

Նիկոլ Գալանդերյանի անդրանիկ օպերան. «Լալվարի որսը» 

Ամփոփում 

     Իրանահայ երաժշտական մշակույթի ականավոր ներկայացուցիչ, 

կոմպոզիտոր, խմբավար, երաժշտական-հասարակական գործիչ Նիկոլ 

Գալանդերյանի ստեղծագործական ժառանգության լավագույն էջերից է 

նրա «Լալվարի որսը» քնարա-ռոմանտիկական օպերան, որի հիմքում 

ընկած է Վահան Միրաքյանի համանուն պոեմըֈ Այն յուրատեսակ ազգային 

կոլորիտով և երաժշտամտածողությամբ երաժշտական դրամա էֈ Օպերան 

բեմադրվել է Իրանում և ունեցել է մեծ հաջողությունֈ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Գյոդակյան Գեորգի, էջեր հայ երաժշտության պատմությունից, Երևան, 2009, էջ 89ֈ 
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Лилит  Акопян 

Первая опера Никола Галандеряна: «Охота на Лалваре» 

Резюме 

Одной из примечательных страниц наследия легендарного 

представителя ирано-армянской музыкальной культуры, композитора, 

хормейстера, музыкального и общественного деятеля Никола Галандеряна 

является его лирико-романтическая опера «Охота на Лалваре», основанная на 

одноименной поэме Ваана Миракяна. Это музыкальная драма, пропитанная 

уникальным национальным колоритом и передающая особое музыкальное 

мышление. Опера была поставлена в Иране и имела большой успех. 

 

 

 

Lilit  Hakobyan 

He first opera by Nicol Galanderyan ―Lalvar hunting‖ 

Summary 

One of the noteworthy pages of the heritage of the legendary 

representative of the Iranian-Armenian musical culture, a composer, conductor, 

musician and public figure Nikol Galanderyan is his lyric-romantic opera ―Lalvar 

Hunting‖, based on Vahan Mirakyan‘s poem with the same name.  This is a 

musical drama, saturated with unique national color that conveys a special musical 

thinking. The opera was staged in Iran and was a great success. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  07. 11. 2019 
Հանձնարարվել է գրախոսության  22. 11. 2019 
Տպագրության է հանձնարարվել  05. 03. 2020 
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ԱՐՓԻՆԵ   ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

Մայր Ցուցակի և Ձեռագրագիտության բաժնի գիտաշխատող 

arpine.simonyan.90@mail.ru 

 

ՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ Հմր 3807 ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐԻ 

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՎԱՆԱՆԴԵՑԻՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈՐԱԳՐԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. ձեռագիր, մանրանկար, 

փորագրանկար, հայ տպագիր գիրք, պատկերագրություն, Խորհրդատետր, 

Քրիստոֆել վան Զիխեմ: 

Ключевые слова и выражения: Рукописная книга, миниатюра, 

гравюра, Армянская печатная книга, иконография, Кристофль ван Зихем, 

Джероме Надаль. 

Key words and expressions: Мanuscipt, miniature, engraving, 

Armenianian printed book, iconography, Missel, Christofel van Sichem, Jerome 

Nadal. 

 

Ձեռագիր հայ գիրքը մինչև ԺԹ. դարը ներառյալ շարունակել է իր 

զարգացումը և կատարել իր մշակութային դերը, սակայն ԺԶ. դարի երկրորդ 

տասնամյակից սկսվում է նոր շրջան հայ գրքի պատմության մեջ` տպա-

գրության շրջանը: Որքան էլ ձեռագիր գիրքը շարունակեր իր գոյությունը, 

ինչպես էլ որ զարգանար, այնուամենայնիվ հետագայում` տպագրության 

շրջանում, այն աստիճանաբար պետք է զիջեր իր տեղը տպագիր գրքին: Հայ 

հնատիպ գիրքը երկար ժամանակ «գոյակցել» է ձեռագիր մատյանների հետ, 

սակայն ԺԷ-ԺԸ. դարերում հայ ձեռագրերի գեղարվեստական հարդա-

րանքում տեղի է ունենում հակառակ գործընթացը:  Հայ հնատիպ գրքերում 

օգտագործված պատկերազարդման համակարգը՝ հատկապես փորա-

գրանկարները, իրենց ազդեցությունն են ունեմ ուշ շրջանի հայկական 

ձեռագրաարվեստում: Այդ ազդեցության ցայտուն դրսևորումն է Մաշտոց-

յան Մատենադարանի Հմր 3807 Խորհրդատետրը (այսուհետև ՄՄ ձեռ. 3807): 
Ձեռագրի գրչության ժամանակի հիշատակարանից տեղեկանում ենք, որ 

Խորհրդատետրը գրվել է  Սանկտ Պետրեբուրգում՝ 1738 թ.: Ձեռագրի գրիչն է 
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Տէր Հովհաննես Ջուղայեցին1, ծաղկողի անունը ցավոք հայտնի չէ: Ձեռա-

գիրն արժեքավոր է իր տարբերվող, գրեթե չկրկնվող մանրանկարչությամբ: 

Խորհրդատետրում օգտագործված են չորս տերունական պատկեր՝ 

Մկրտություն, Խորհրդավոր ընթրիք, Խաչելություն և Թաղում, որոնցից 

Խաչելությունը տպագիր փորագրապատկեր է, իսկ մյուս երեքը գծա-

նկարային մանրանկարչություն:  

Հարկ ենք համարում նշել, որ մինչև ԺԸ.  դարը հայ տպագիր 

գրքերում, հատկապես Ամստերդամյան հրատարակություններում օգտա-

գործվել են եվրոպացի փորագրիչների ստեղծագործությունները: Ոսկանյան 

և Վանանդեցիների հրատարակությունները նոր որակ և կարևոր խթան 

հանդիսացան ԺԷ-ԺԸ. դարերի հայ գրքարվեստի՝ գեղարվեստական նոր 

ձևերի մշակման, ձևավորման և զարգացման համար: Եվրոպական 

փորագրանկարների ոճով հայկական ձեռագրերի նկարազարդումը 

սկսվում է ԺԷ. դարի առաջին քառորդում: Եվրոպական արվեստի այս 

շարժումը սկիզբ առավ Լեհաստանից և անցավ Կոստանդնուպոլիս, 

Սպահան, Սանկտ Պետերբուրգ: Այս շարժման կարևորագույն ներկայա-

ցուցիչն էր գրիչ-մանրանկարիչ Ղազար Բաբերդացին2: Շարժումը նույնիսկ 

տարածվեց հայ եկեղեցիների որմնանկարչության վրա, որի լավագույն 

օրինակը Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ Վանքի Հովսեփ Արիմաթացի և Ս. 

Բեթղեհեմ եկեղեցիների որմնանկարներն են: Ոսկանյան և Վանանդեցիների 

հրատարակություններից կարելի է առանձնացնել մոտ մեկ տասնյակ 

թեմատիկ փորագրապատկերներ, որոնք մեծ տարածում են գտել 

Կոստանդնուպոլսի, Սպահանի, Սանկտ Պետերբուրգի ոչ միայն տպագիր, 

այլ նաև ձեռագրերի նկարազարդման համար3: Մաշտոցյան Մատենադա-

րանում պահվող ձեռ. 201 (Սպահան, 1660թ., գրիչ՝ Աստվածտուր, ծաղկող՝ 

Հայրապետ), ձեռ. 204 (Նոր Ջուղա, XVII դ., գրիչ՝ Գասպար երեց, Հարություն 

դպիր, Սարգիս Վանեցի, ծաղկող՝ Ստեփանոս), ձեռ. 349 (Կոստանդ-

նուպոլիս, 1686թ., ծաղկող՝ Մաղաքիա Կոստանդնուպոլսեցի, Մարկոս 

                                                           

1 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, խմբագրությամբ Լ. 

Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Հատոր Ա, Երևան, 1965, էջ 1088: 
2 Ղազար վրդ. Բաբերդացին Լվովի Հաճկատար Աստվածածին վանքում Թորոս 

գրչին պատվիրել է գրել Աստվածաունչ, որը մասամբ նկարազարդել է ինքը (ՄՄ 
ձեռ. 351, Լվով 1616-1619թթ., գրիչ՝ Թորոս դպիր, ծաղկող՝ Ղազար վրդ. Բաբերդացի): 
3 Lang D. M., New Julfa: The Armenian Churches and Other Buildings by John Carswell, 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 1969, Vol. 32, 

№3, p. 622-623. 
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պատկերահան4), ձեռ. 6765 (Սպահա՞ն, ԺԷ. դար 1651թ.-ից հետո, գրիչ՝ 

Աստվածատուր, ծաղկող՝ Հայրապետ), ձեռ. 6772 (Նոր Ջուղա, 1658-

16592թթ., գրիչ, ստացող՝ Մահտեսի Վարդան սրկ. ծաղկող՝ Աստվածատուր 

սրկ.), ձեռ. 389 (1647թ. Սպահան: Գրիչ՝ Աստվածատուր, ծաղկող՝ 

Հայրապետ Ջուղայեցի) ձեռ. 3708 (1738թ. Սանկտ Պետրեբուրգ) Աստվա-

ծաշնչերում, Ավետարաններում, Խորհրդատետրերում զետեղված մի շարք 

մանրանկարներ իրենց պատկերագրությամբ ուղղակիորեն կրկնում են 

ամստերդամյան հրատարակությունների մի շարք փորագրապատկերները՝ 

հատկապես Հովհաննու Հայտնության նկարազարդումները, ինչը պայ-

մանավորված է այն հանգամանքով, որ Հայտնության նկարազարդումների 

համար նախօրինակ են հանդիսացել միայն եվրոպական փորագրա-

նկարները, քանի որ հայ գրքարվեստում մինչ ԺԷ. դարը գրեթե չենք 

հանդիպում Հայտնության պատկերներ5: ՄՄ ձեռ. 3807 Խորհրդատետրը,  

ինչպես նշվեց, արժեքավոր է մանրանկարչական հարդարանքի տեսանկ-

յունից:  Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում ձեռագրում զետեղված 

զարդագրերը, որոնք առանձնանում են իրենց կոթողայնությամբ: 

Զարդագրերը հիմնականում թռչնագրեր, կենդանագրեր և մարդադեմ են: 

Կան նաև  թռչուն-կենդանի համադրությամբ զարդագրեր: Հետաքրքիր է Օ 

տառի ձևավորումը, որը ներկայացնում է իրար միահյուսված թռչունների 

զարդագիր: Նման ձևավորման Օ թռչնագրեր հանդիպում ենք ամստեր-

դամյան հրատարակություններում: Իրենց պատկերման ոճով առանձնա-

նում են Ս և Ո մարդադեմ զարդագրերը: Զարադագիր Ս կազմված է իրար 

միահյուսված երկու կիսամերկ հրեշտակների կերպարներց, որոնք 

լուսապսակով են պատկերված, իսկ մյուս Ս, Ո գլխազարդերը իրար դեմ 

կանգնած երկու հրեշտակների պատկերներից: Ինչ վերաբերում է 

տերունական պատկերներին, ապա դրանցից երեքը՝ Մկրտությունը, 

Խորհրդավոր ընթրիքը և Թաղումը համադրված են բնագրի հետ. մի 

երևույթ, որը բնորոշ էր հիմնականում հնատիպ գրքերի պատկերա-

զարդման հարդարանքին: ՄՄ ձեռ. 3807 Խորհրդատետրի ծաղկողը վերը 

թվարկած պատկերների ստեղծման  համար իր ձեռքի տակ հավանաբար 

ունեցել է Վանանդեցիների 1702թ. հրատարակած Շարակնոցը, կամ 

                                                           

4 Աստվածաշունչ, ՄՄ ձեռ. 349: 1686թ., Կոստանդնուպոլիս: Ծաղկող Մաղաքի 

Կոստանդնուպոլսեցի, Մարկոս պատկերահան (Մայր Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց 

Մաշտոցի Անուան Մատենադարանի, խմբագրութեամբ Ա. Մնացականեանի, Օ. 

Եգանեանի, Ա. Զեյթունեանի, հատոր Բ, Երևան, 2004, էջ 171): 
5 Սիմոնյան Ա., Ոսկանյան Աստվածաշնչի և ԺԷ. դարի հայերեն ձեռագիր 

Աստվածաշնչերի պատկերագրական աղերսները, «Էջմիածին», 2016, Ժ., էջ 63: 
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ամստերդամյան հրատարակություններից որևէ մեկը (օրինակ՝ Մատթեոս 

Ծարեցի, «Յիսուս Որդի», 1661թ.), որում առկա են վերը նշված չորս 

պատկերները: Այժմ արվեստաբանական քննության ենթարկենք այդ 

պատկերներից յուրաքանչյուրը: 

Մկրտություն 

(Մատթեոս Գ. 13-17; Մարկոս Ա. 9-11; Ղուկաս Գ. 21-22; Հովհաննես  

Ա. 29-34) 

Մկրտությունը քրիստոնեական եկեղեցու յոթ խորհուրդներից 

առաջինն է և նախապայմանը՝ մյուս խորհուրդների: «Մկրտվել»-ը 

նշանակում է լվացվել, մաքրվել. անձը մաքրվում է ադամական մեղքից, 

դառնում քրիստոնյա և անդամագրվում քրիստոնեական եկեղեցուն6: 

Մկրտության խորհուրդը կատարվում է համաձայն կանոնների, որոնք 

գրվել են Եկեղեցու սուրբ հայրերի կողմից և Սուրբգրային հիմքեր ունեն: 

Մկրտության ավազանը խորհրդանշում է Սուրբ Կույս Մարիամի արգանդը, 

որից մկրտվողը նոր ծնունդ է առնում: Ավետարանական շարքի առավել 

կարևոր այս տեսարանի խորհրդաբանությունը ավելի է հարստանում այն 

պատճառով, որ քրիստոնեական մշակույթում և եկեղեցական ավանդու-

թյան մեջ, ջուրը որպես խորհրդանիշ կարևոր տեղ է գրավում պատկերի 

կանոնացված համակարգում: Այն խորհրդանշում է արարչագործությունը, 

ինչպես նաև համաշխարհային ջրհեղեղը (Ծննդ. Զ. 1-Թ. 19), մեղքի ու 

մահվան, վերածնության գաղափարը7:  

Մկրտության խորհրդի նախօրինակ է Քրիստոսի մկրտությունը 

Հորդանան գետում Ս. Հովհաննես Մկրտչի կողմից: Մկրտության 

պատմությանն անդրադառնում են բոլոր չորս ավետարանիչները՝ որոշ 

տարբերություններով, սակայն տեսարանի պատկերագրությունը առավե-

լապես հիմնված է Ղուկասի Ավետարանի վրա (Ղուկաս Գ. 21-22):  

ՄՄ ձեռ. 3807 Խորհրդատետրի Մկրտությունն ունի ընդգծված 

արևմտյան պատկերագրություն (նկ. 1): Մանրանկարի կենտրոնում 

պատկերված է Քրիստոսը` Հորդանան գետի մեջ8: Նրա դիմաց՝ ափին, 

կանգնած է Հովհաննես Մկրտիչը` մորուքով, երկար մազերով, ճգնկյացի 

հագուստով: Քրիստոսի գլխավերևում՝ ամպի քուլաների կենտրոնում, 

                                                           

6 Մկրտությունը կատարվում է ջրի մեջ ընկղման և ջրցողման եղանակով: 
7 Մաթևոսյան Կ., Ավետիսյան Ա., Ավետարանական պատկերներ. Տերունական 

շարքի 12 գլխավոր պատկերները, Երևան, 1993, էջ 33: 
8 Մինչև ԺԴ-ԺԵ. դարերը արևելյան և արևմտյան պատկերագրության մեջ Քրիստոսը 

պատկերվում էր գրեթե ամբողջովին ջրի մեջ ընկղմված,  Shiller G., Iconography of 

Christian Art, Vol. I, London, 1971, p. 71. 
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փառապսակի մեջ երևում է աղավնակերպ Ս. Հոգին, աստվածային լույսը 

խորհրդանշող լույսի ճառագայթների մեջ: Մկրտության պատկերը 

բնորոշվում է որպես Աստվածահայտնության տեսարան: Պատկերը 

խորհրդանշում է նաև սուրբ Երրորդությունը, քանի որ մի առանցքի վրա 

պատկերված են Հայր Աստված` արևի տեսքով, Սուրբ Հոգին` Աղավնու, իսկ 

Որդին մկրտվող Քրիստոսի տեսքով: Այս խորհուրդը առավել ցայտուն 

դրսևորվում է Արևմուտքում, ինչը հստակորեն արտահայտված է խնդրո 

առարկա տեսարանում: Քրիստոսի ետևում պատկերված է նրան 

սպասավորող հրեշտակներից մեկը, որոնց սկսել են պատկերել Ե-Զ. 

դարերում: Հրեշտակը այստեղ սպասավորում է Հիսուսին, այդ պատճառով 

վերջինիս ձեռքերին սրբիչ է: 

Խորհրդատետրի Մկրտություն գծանկարային մանրանկարի 

ստեղծման համար հիմք են հանդիսացել ֆլամանդացի փորագրիչ-

տպագրիչ Հիերոնիմուս Վիրերիքսի (Hieronymus Wierix  (1553-1619թթ.)), և 

Կրիսպին վան դը Փաս երկրորդի9 (Crispijn de Passe (1564-1637թթ.)) 

համանուն ստեղծագործությունները, որոնք օգտագործվել են նաև ամստեր-

դամյան հրատարակություններում: Սակայն, դատելով նշանակալի տարբե-

րություններց, անմիջականորեն ընդօրինակված չէ վերջիններից: Ծաղկողը 

կարծես համադրել է այս երկու վարպետների ստեղծագործությունները՝ 

միաժամանակ կատարելով իր նորամուծությունները:  

Խորհրդավոր ընթրիք 

(Մատթեոս ԻԶ. 17-295; Մարկոս ԺԴ. 12-25; Ղուկաս ԻԲ. 7-14; Հովհաննես 

ԺԳ: 21-30) 

Խաչելությունից առաջ Հիսուս Քրիստոսի վերջին զատկական 

ընթրիքը  կոչվում է Խորհրդավոր ընթրիք: Չորս Ավետարանները միմյանց 

լրացնելով, պատմում են Խորհրդավոր ընթրիքի մասին (Մատթեոս ԻԶ. 17-

295; Մարկոս ԺԴ. 12-25; Ղուկաս ԻԲ. 7-14; Հովհաննես ԺԳ: 21-30): 

Աշակերտները, համաձայն Քրիստոսի պատվերի, պատրաստեցին 

զատկական ընթրիք, որի ընթացքում Քրիստոս լվաց իր աշակերտների 

ոտքերը, պատվիրաններ տվեց, խոսեց իր մատնության մասին և 

հաստատեց Ս. Հաղորդության խորհուրդը: «Խորհրդավոր ընթրիք» 

տեսարանն ունի պատկերագրական երկու տեսակ` պատմական, որի 

դեպքում շեշտվում է առաքյալների վրա Քրիստոսի խոսքերի թողած 

                                                           

9 Veldman I., Crispijn de Passe and his Progeny (1564-1670), A Century of Print 

Production, Rotterdam, 2001, p. 19-20. 
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ազդեցության պատկերումը, և ծիսական, որը հաստատում է Հաղորդության 

ծեսը` հացի և գինու միջոցով10: 

Խորհրդատետրի «Խորհրդավոր ընթրիք» տեսարանը հետաքրքիր է 

նրանով, որ միաժամանակ ներկայացված են այս տեսարանի պատմական և 

ծիսական տարբերակները, թեև կարևորությունը տրված է ծիսականին (նկ. 

2):  Արևմտյան պատկերագրության համաձայն` սեղանատանը, 

ուղղանկյուն սեղանի շուրջ (արևելյան պատկերագրության մեջ սեղանը 

սիգմայաձև է) պատկերված են 12 առաքյալները, նրանց կենտրոնում՝ 

Քրիստոսը՝ շրջապատված առաքյալներով, աջ կողմում՝ Պետրոսը, իսկ 

ձախից Հովհաննեսը: Վերածննդի շրջանից սկսած սեղանն հիմնականում 

ուղղանկյուն են պատկերում, քանի որ Վերածննդի վարպետները 

ցանկանում էին դիմագծերի միջոցով ներկայացնել առաքյալներից 

յուրաքանչյուրի հոգեվիճակը, իսկ կլոր սեղանների դեպքում բոլորը չէ, որ 

դիտողին դիմահայաց են: Քրիստոսը մի ձեռքով արդեն օծված հացը 

(խորհրդանշում է Քրիստոսի մարմինը) փոխանցում է իր աշակերտներից 

մեկին, իսկ մյուս ձեռքը պարզել է դեպի Հաղորդության համար 

նախատեսված սկիհը. գինով սկիհը Քրիստոսի արյան խորհրդանիշն է, իսկ 

ձուկը, որը համարվում է Քրիստոսի վաղագույն խորհրդանշաններից մեկը, 

այստեղ բացակայում է: Նմանօրինակ պատկերագրությամբ «Խորհրդավոր 

ընթրիք» տեսարանը ներկայացվում էր Հյուսիսային Եվրոպայի 

վերածննդյան արվեստում: Հուդան կիսադեմ է, թիկնոցի քղանցքով 

թաքցնում է քսակը, իսկ նրա ծնկներին առնետանման կենդանի է նստած, 

որը շատ հետաքրքիր նորամուծություն է ծաղկողի կողմից: Առնետը 

խորհրդանշում է կործանումը, անկումը11, իսկ Հուդան՝ այս աշխարհի մեղքի 

ու մահվան գաղափարը: Տեսարանում առանձնանում են Քրիստոսի, 

Պետրոսի, Հովհաննեսի և Հուդայի կերպարները, յուրաքանչյուրը կրելով 

որոշակի խորհուրդ, որն էլ պայմանավորում է նրանց պատկերման ձևը: 

Սեղանի շուրջ խմբվածները կասկածում են միմյանց. ձեռքի շարժումները, 

ասես մատնում են նրանց մտքի ուղղվածությունը՝ անվստահությունը իրենց 

սեղանակիցների նկատմամբ: Պատկերը, ըստ երևույթին արտացոլում է այն 

դրվագը, երբ Քրիստոսը խոսում է իր մատնության մասին. «Բայց աւասիկ 

ձեռն մատնչի իմոյ ընդ իս ի սեղանս: Եւ որդի մարդոյ ըստ սահմանելոյն 

երթայ, բայց վա՜յ մարդոյն այնմիկ յոյր ձեռն մատնեսցի: Եւ նոքա սկսան 

խնդրել ընդ միմեանս, թէ ո՛վ է ի նոցանէ որ զայն գործելց իցէ» (Ղուկաս ԻԲ: 

21-23): Առաքյալների կեցվածքը շփոթմունք է արտահայտում, նրանց դեմ-

                                                           

10 Майкапар А., Новый Завет в Искусстве, Москва, 2001, с. 200-201. 
11 Холл Д., Словарь сюжетов и символов в искусстве, Москва, 1999, с. 321. 
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քերին կարելի է կարդալ այն հոգեկան ապրումները, որ կարող են առաջ գալ 

նման հանգամանքներում: 

Ըստ Հովհաննես ավետարանչի «Եվ գիշեր էր» (Հովհաննես ԺԳ:30) 

խոսքի հետևողությամբ՝ Խորհրդավոր ընթրիքի տեսարանում՝ այդ թվում 

նաև մեր մանրանկարում, հաճախ պատկերվում է մոմ կամ առաստախից 

կախված կանթեղ՝ խորհրդանշելով, որ այս ընթրիքը կատարվեց երեկոյան: 

Մեր օրինակում թեև տեսարանը շատ փոքր է, այնուամենայնիվ ծաղկողը 

մեծ վարպետություն է ցուցաբերել մարդկային դեմքերի պատկերման մեջ, 

որոնք չափազանց բնական են մեկնաբանված, կարծես իրական կյանքից 

վերցված կերպարներ լինեն: Հատկապես խոսուն է Քրիստոսի հանգիստ ու 

անխռով հայացքը: Հեղինակը կարողացել է ինչ-որ չափով արտահայտել 

առաքյալների հոգեկան այն խռովքը, որ առաջացրել էին Քրիստոսի 

խոսքերը:  

Ձեռագրի ծաղկողը այս տեսարանը գրեթե նույնությամբ, 

կրկնօրինակել ծագումով գերմանացի, փորագրիչ Քրիստոֆել վան Զիխեմի 

(1581-1658 թթ.) համանուն փորագրանկարից, որը արտացոլված է 

ամստերդամյան մի շարք հրատարակություններում (Շարակնոց 1664թ., 

Աստվածաշունչ 1666թ., Շարակնոց 1702թ.): Քրիստոֆել վան Զիխեմն էլ իր 

հերթին կրկնօրինակել է Ջերոմ Նադալի «Պատկերազարդ Ավետարան»-ի 

(Անտվերպեն, 1593թ.) փորագրանկարից և Բերնարդինո Պասսարիի 

գծանկարից12 (Bernardino Passari, 1540-1596թթ.), որը նույնպես արվել էր 

Նադալի «Պատկերազարդ Ավետարան»-ի նկարազարդման համար, և 

Հիեորոնիմուս Վիրերիքսի համանուն փորագրապատկերից: 

Ձեռագրում Խորհրդավոր ընթրիք տեսարանը  մեկնաբանված է 

գրեթե նույն ձևով, ինչ Քրիստոֆել վան Զիխեմի փորագրանկարում: 

Բացակայում են  միայն ետնախորքում առկա Ոտնլվայի համար 

նախատեսված իրերը, հայելին, կենցաղային գործողություն կատարող 

անձը: Ձեռագրում ճիշտ նույն ձևով պատկերված է Քրիստոսը՝ շրջա-

պատված առաքյալներով: Ի տարբերություն Քրիստոֆել վան Զիխեմի, 

ձեռագրի գծանկարային մանրանկարում առաքյալների դեմքերը ավելի 

նրբորեն և վարպետորեն են պատկերված, ունեն  լուսաստվերային ճիշտ 

ձևաստեղծում (մոդելավորում): Նույնիսկ աթոռները, առաստախից 

կախված ջահը, Հուդայի ծնկներին նսած առնետանման կենդանին 

կրկնօրինակված են նույն ձևով, ինչ Քրիստոֆել վան Զիխեմի 

փորագրանկարում:  

                                                           

12 Buser T., Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome, The Art Bulletin, September, 1976, 

Vol. 58, № 3 p. 426-427. 
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Խաչելություն 

(Մատթեոս ԻԷ. 33-49; Մարկոս ԺԵ. 21-32; Հովհաննես ԺԹ. 17-27; Ղուկաս 

ԻԳ. 26-43) 

Քրիստոնեական արվեստում Խաչելության թեմայի պատկերա-

գրական տեսակը մինչև իր լիարժեք և վերջնական ձևավորումն անցել է 

հորինվածքային մշակման բարդ ուղի: Քրիստոնեության սկզբնական 

շրջանում խաչելությունը պատկերվում էր հավասարաթև խաչի տեսքով (Գ. 

դար): Զ. դարից սկսում են երևան գալ խաչված Քրիստոսին պատկերող 

առաջին տեսարանները: Դարերի ընթացքում տեսարանի պատկերա-

գրությունը դառնում է բարդ հորինվածք, հարստանալով բազմաթիվ 

կերպարներով. բյուզանդական արվեստում` Խաչելություն տեսարանը իր 

մեջ ներառում էր երեք կամ հինգ կերպարների (Հոսիոս Լուկաս, Նեա Մոնի, 

Դաֆնի), իսկ ԺԵ-ԺԷ. դարերի արևմտաեվրոպական արվեստում, հատ-

կապես հյուսիսային վարպետների ստեղծագործություններում, տեսարանը 

վերածվում է մի քանի դրվագներ ունեցող հորինվածքների: Խաչելության 

տեսարանի հիմնական կորիզը, սակայն կազմում են խաչված Քրիստոսը, 

Տիրամայրը և Հովհաննես ավետարանիչը: Սուրբ կանանց խմբից հաճախ 

պատկերվում է Մարիամ Մագդաղենացին, որը աջ ձեռքով գրկում է 

խաչափայտը: Խորհրդատերում զետեղված  փորագրանկար ներկայացված 

է հենց այս պատկերագրությամբ (նկ. 3): Կենտրոնական հատվածում 

պատկերված է լատինական խաչի վրա խաչված Քրիստոսը (լատինական 

խաչն ընդունված է համարել Քրիստոսի խաչելության խաչը): Խաչափայտի 

վրա` Քրիստոսի գլխավերևում, լատիներեն գրված է INRI (IESUS 

NAZAREUS REX IUDAEORUM)` Յիսուս Նազովրեցի Թագավոր Հրեից: Ըստ 

Վրեժ Ներսիսյանի այս հապավումը հայկական գրքարվեստ մուտք է գործել 

Թեոդոր դե Բրայի Աստվածաշնչից (1609թ., Մայնց): Հապավումը հայ 

մանրանկարչության մեջ առաջին անգամ հանդիպում ենք ուշ միջնա-

դարում՝ 1643-1645թթ. Նոր Ջուղայում ընդօրինակած Աստվածաշնչում 

(Երուսաղեմ, Սրբոց Հակոբյան վանք, ձեռ. 193413): Քրիստոսը պատկերված է 

լուսապսակով, գոտկատեղից ազդրերը փաթաթանով են ծածկված, նա 

մահացած է, գլուխը աջ ուսին թեքած, ինչպես ընդունված էր պատկերել 

Արևմուտքում: Նա խաչված է երեք գամերով` ձեռքերին և ոտքերին մեկ 

գամով, այդպես ընդունված էր պատկերել ԺԳ. դարից սկսած: Գողգոթայի 

պատկերը Ադամի գանգով և ոսկորներով, որի վրա սովորաբար հենվում էր 

Քրիստոսի խաչափայտը, այստեղ բացակայում է: Քրիստոսին շրջապատել 

                                                           

13 Nersessian V., The Marcy-Indjoudjian cope, Ars Orientlis, University of Michigan, 2011, 

Vol. 40, p. 218-219. 
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են երիտասարդ Հովհաննեսը, սգացող Տիրամայրը և Մարիամ Մագդաղե-

նացին, որը աջ ձեռքով գրկել է խաչափայտը: Ըստ Էմիլ Մալի Տիրամայրը 

ներկայացնելով եկեղեցին՝ միաժամանակ խորհրդանշում է Եվային, իսկ 

Հովհաննեսը սինագոգը14: Ըստ ավանդության, ինչպես որ Գողգոթայում 

Ադամի գանգն էր թաղված, այնպես էլ Բեթղեհեմի այգում՝ Եվայի մարմինը և 

ինչպես Հիսուսի արյամբ ջնջվեց ադամական մեղքը, այնպես էլ Տիրամոր 

երկունքով՝ Եվայի մեղքը:  Տիրամայրը համարվում է երկրորդ Եվան, 

կանգնած է երկրորդ Ադամի՝ Քրիստոսի առջև: «Eva» հիշեցնում է Գաբրիել 

հրեշտակապետի արտաբերած «Ave Maria» արտահայտությունը15: Տիրա-

մայրը պատկերված է գլուխը խոնարհած, ձեռքով սրբում է արցունքները: 

Տիրամոր նման պատկերումը բնորոշ է իտալական գեղանկարչությանը: 

Մանրանկարում ցայտուն կերպով արտահայտված է փորագրիչի անա-

տոմիական առանձնահատկությունները և իտալական գեղարվեստական 

ավանդույթների իմացությունը: 

Այս պատկերի ստեղծման համար նախօրինակ են հանդիսացել 

Քրիստոֆել վան Զիխեմ կրտսերի ստեղծագործությունը, որն էլ իր հերթին  

օգտվել է փորագրիչներ Հենդրիկ Գոլցիուսի (Hendrick Goltzius (1558-1617 

թթ.)), Մարտին դե Վոսի16 (Marten de Vos (1532-1603 թթ.)) և Ալբրեխտ 

Դյուրերի (Albrecht Dűrer (1471-1528 թթ.)) փորագրանկարներից:  

Քրիստոսի թաղումը 

(Մատթեոս ԻԷ. 57-61; Մարկոս ԺԵ. 42-47; Ղուկաս ԻԳ. 50-56; Հովհաննես 

ԺԹ. 38-42) 

Հաճախ Թաղում տեսարանը պատկերագրության մեջ նույնացվում 

կամ շփոթվում է Ողբի հետ, որը որպես առանձին պատկերագրական 

հորինվածք՝ սկսում է հանդես գալ ԺԱ. դարից, իսկ ԺԴ. դարից հետո 

արևմտաեվրոպական արվեստում կրկին միավորվում են17: Քրիստոսի 

թաղման մասին խոսվում է բոլոր չորս ավետարաններում, որոնք լրացնում 

են մեկը մյուսին, ստեղծելով տեսարանի ամբողջական պատկերը: Այդպիսի 

լրացուցիչ տեղեկություններից է Հովհաննեսի հիշատակությունը Նիկոդե-

մոսի մասին, ով օգնում էր Հովսեփ Արիմաթացուն18:  

                                                           

14 Майкапар А., Новый Завет в Искусстве, с. 256. 
15 Male E., The gothic Image: Religious Art in France of the thirteenth century, London, 

1972, p. 191: 
16 ԺԶ. դարի ֆլամանադական գեղանկարչության և գրաֆիկայի անվանի 

վարպետներից է: 
17 Shiller G., Iconography of Christian Art, Vol. I, London, 1972, p. 174-179. 
18 Майкапар А., Новый Завет в искусстве, с. 269. 
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Ձեռագրի գծանկարային մանրանկարում ներկայացված է Ողբ առ 

Քրիստոս տեսարանը (նկ. 4): Ողբի տեսարանում շեշտը դնում են կանանց` 

Տիրամոր և սուրբ կանանց տառապանքի, վշտի արտահայտման վրա: Ծառի 

տակ պատկերված է ուղղանկյուն դագաղ, որի մեջ պատրաստվում են դնել 

պատանքի մեջ փաթաթված Տիրոջ անշնչացած մարմինը: Ուղղանկյուն 

դագաղը բնորոշ է արևմտյան պատկերագրությանը: Քրստոսի մարմինը 

շրջապատված է մարդկանցով: Ըստ արևմտյան պատկերագրության 

Թաղում տեսարանում հիմնականում պատկերվում են ութ կերպարներ, 

սակայն այս փորագրանկարում նրանց թիվը հասնում է տասի: Տիրոջ 

գլխավերևում պատկերված է  Տիրամայրը, որը վշտի մեջ գրկել է որդուն: 

Քրիստոսի ոտքերի մոտ Մարիամ Մագդաղենացին է՝ գանգուր մազերով, 

ձեռքին սափոր: Հովսեփ Արիմաթացին, ով համարվում էր այս տեսարանում 

տարիքով ավելի մեծ և կարևոր կերպար, պատկերված է շքեղ արևելյան 

հագուստով, գլխանոցով և ձեռքում պահում է Քրիստոսի մարմնից հանած 

մեխը, իսկ Նիկոդեմոսը, որն ավելի համեստ հանդերձանքով է, Մարիամ 

Մագդաղենացու սափորից զմուռս է վերցնում՝ Տիրոջ մարմինը օծելու 

համար: Նրանց մեջտեղում պատկերված է Տիրոջ սիրելի աշակերտը՝ 

Հովհաննես առաքյալը: Նա պատկերված է  ձեռքերը գլխին դրած, խորը 

վշտով նայում է Տիրոջ մարմնին: Նա Ավետարաններում չի հիշատակվում 

որպես Քրիստոսի թաղման մասնակից, բայց վերածննդյան արվեստում 

դառնում է պատկերագրության գործող անձ19: 

Մանրանկարի ստեղծման համար հիմք է հանդիսացել Քրիստոֆել 

վան Զիխեմի փորագրանկարը,  որն էլ իր հերթին ընդօրինակել է 

Հիերոնիմուս Վիրերիքսի համանուն փորագրանկարից, որը տեղ է գտել 

Ջերոմ Նադալի «Պատկերազարդ Ավետարան»-ում: ՄՄ ձեռ. 3807 

Խորհրդատետրի ծաղկողը վարպետորեն պատկերել է բուն Ողբը, առանց 

ետնախորքում առկա բուն տեսարանի հետ կապված փոքրիկ դրվագների: 

Բացակայում են Մարիամների խումբը և ձեռքերը բացած տղամարդու 

կերպարը, որոնք առկա են վերը թվարկած փորագրանկարներում:   

ՄՄ ձեռ. 3807 Խորհրդատետրում զետեղված պատկերներն 

ընդգծված արևմտյան պատկերագրություն ունեն, դրանք աչքի են ընկնում 

տեսարանի կանոնական պատկերագրության մեջ հեղինակի կողմից 

ներմուծված կերպարներով՝ տոգորված են ավելի հարուստ խորհրդա-

բանությամբ (Արևմուտքում պատկերագրությունն ավելի ազատ էր, քան 

Արևելքում): Հորինվածքները, որպես կանոն, դինամիկ են, շարժուն: 

Շարժումը արտահայտվում է նաև մարդկանց և հրեշտակների դիրքերի, 

                                                           

19 Shiller G., Iconography of Christian Art, Vol. I, London, 1972, p. 164-181. 
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ինչպես նաև նրանց՝ կարծես քամուց ծածանվող հագուստների միջոցով: 

Հորինվածքները հարուստ, շեշտված լուսաստվերային լուծումներ ունեն: 

Հատկապես աչքի են ընկնում գլխավոր կերպարների դեմքերը` լուսա-

ստվերային նուրբ մշակմամբ: 

Այսպիսով, ձեռագրի նկարազարդումները արվել են մի ծաղկողի 

կողմից, ով քաջ ծանոթ է եղել հայ և եվրոպական տպագիր գրքերի գեղար-

վեստական հարդարանքին: Ձեռագրի նկարազարդման մեջ զգացվում է 

անմիջական կապը հայկական միջնադարյան մանրանկարչության և 

տպագիր գրքի հետ: Խորհրդատետրի նկարազարդումները միմյանցից 

տարբերվում են իրենց կատարողական վարպետությամբ, պատկերման ու 

գունավորման ոճով: Ձեռագրում միաձուլված են հայ միջնադարյան մանրա-

նկարչության և հայ տպագիր գրքի պատկերազարդման  ուղղությունները: 

 

 

 

 
Նկ. 1 Մկրտություն, ՄՄ. Ձեռ 3807 
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Նկ. 2 Խորհրդավոր ընթրիք, ՄՄ ձեռ. 3807 

                 

 
Նկ. 3 Խաչելություն, ՄՄ ձեռ. 3807 
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Նկ. 4 Թաղում, ՄՄ ձեռ. 3807 

      

 

Արփինե Սիմոնյան 

Մաշտոցյան Մատենադարանի Հմր 3807 Խորհրդատետրի տերունական 

մանրանկարների փոխառնչությունները  ամստերդամյան 

հրատարակությունների փորագրանկարների հետ 

Ամփոփում 

Հայ հնատիպ գրքերում օգտագործված պատկերազարդման 

համակարգը, հատկապես փորագրանկարները իրենց ազդեցությունն են 

ունենում ուշ շրջանի հայկական ձեռագրարվեստում: Այդ ազդեցության 

ցայտուն դրսևորումն է Մաշտոցյան Մատենադարանի Հմր 3807 

Խորհրդատետրը: Ձեռագրում օգտագործված են չորս տերունական 

պատկեր՝ Մկրտություն, Խորհրդավոր ընթրիք, Խաչելություն և Թաղում, 

որոնցից Խաչելությունը տպագիր փորագրապատկեր է, իսկ մյուս երեքը 

գծանկարային մանրանկարչություն: Այս տեսարանների ստեղծման համար 
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հիմք են հանդիսացել ամստերդամյան հրատարակություններում 

օգտագործված փորագրապատկերները, որոնք արվել են ԺԶ-ԺԷ. դարերի 

հայտնի նիդերլանդացի, ֆլամանադացի փորագրիչների աշխատանքներից: 

 

 

Арпине Симонян  

Взаимосвязи канонических миниатюр в Матенадаранском  Миссале 

№3807 с гравировками изображений в Ванандецих изданиях  

Резюме 

Система иллюстрации, используемая в старопечатных армянских 

книгах, особенно гравюры, оказали свое  влияние на армянское рукописное 

искусство позднего периода. Ярким проявлением  этого влияния является 

матенадарановский  Миссал №3807. В рукописи используются четыре 

канонические сцены: Крещение Господне, Тайная вечеря, Распятие и 

Погребение, из которых Распятие, это печатная гравюра, а остальные три – 

графические миниатюры. В основу этих сцен легли гравюры, 

использованные в амстердамских изданиях, которые были взяты из 

произведений знаменитых голландских и фламандских художников-

резчиков 16-17 веков. 

 

 

Arpine Simonyan 

Correlation between the cycle of Gospel scenes of the Missal of Matenadaran ms. 

3807 with the Vanandetsi publications engravings.  

Summary 

The system of illustration used in the ancient armenian books, especially 

engravings, has its  influence on the armenian miniature art of the late times. One 

of the notable manifestation of this influence is the Mashtots Matenadaran's N 

3807 Missel. The manuscript uses four master images: Baptism, The Last Supper, 

Crucifixion and Burial, the Crucifixion being a printed engraving and the other 

three - drawing miniatures. The basis for these scenes was the carvings used in the 

Amsterdam editions, which were made in 16-17th centuries from the works of 

famous Dutch and Flemish engravers of those times. 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  22. 11. 2019 
Հանձնարարվել է գրախոսության  26. 12. 2019 
Տպագրության է հանձնարարվել  05. 03. 2020 
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ՄԱՐԻԱՆՆԱ  ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ 

Ս. Փարաջանովի թանգարանի  

գլխավոր ֆոնդապահ 

mariannadsm1@gmail.com 

 

ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ  ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ  

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. նկարիչ-պոետ, մայրու-

թյուն, բնանկար, դիմանկարֈ 

Ключевые слова и выражения:  художник-поэт, материнство, пейзаж, 

портрет. 

Key words and expressions:  artist-poet, motherhood, landscape, portrait. 

Քեզ չսիրե՞լ, 
Գեհեն կորել 

Ու կրակով հոգին փորելֈ 

— Քեզի սիրել՝ 
Դրախտ երթալ 

Ու վարդերով քնանալ… 

Կոմիտաս 
 

Սիրո կենսական ուժի ու ջերմության հոսքը ստեղծագործողի 

ներաշխարհ արտահայտչական այն միջոցն է, որ շնչավոր է դարձնում 

նյութը, կտավըֈ Արարիչ  ստեղծագործողի գործերը սկսում են ապրել 

ինքնուրույն կյանքով, իրենց հերթին շրջապատին նվիրելով ստեղծողի 

կենսական լիցքերըֈ Նուրբ քնարական աշխարհընկալում, մարդասի-

րություն, ժամանակի սուր զգացողություն և նկարչական «մեղեդային» լեզվի 

ինքնատիպություն. այս բնորոշումները թույլ են տալիս Աշոտ Մելքոնյանին 

(1930-2009թթ.) դասել նկարիչ-պոետների շարքին: Նա 1960-ական 

թվականների հայ ազգային մշակույթի փառահեղ զարթոնքի տաղանդավոր 

ներկայացուցիչներից է, ով սկսեց իր ստեղծագործական  ճանապարհն այն 

տարիներին, երբ սովետական արվեստն ապրում էր այսպես կոչված 

ձնհալի տարիները` ստալինյան խավարից հետո1ֈ Կերպարվեստի բնագա-

                                                           

1 Դասական դարձած «60-ականներ» բնորոշումը մշակութաբանական 

հասկացություն է, որը համընկավ ձնհալի (այսպես էր բնորոշվում ստալինյան 

բռնաճնշումներից ազատված հետստալինյան հասարակական-մշակութային նոր 

իրավիճակի ձևավորման ժամանակահատվածը) ու դրա հետևանքով առաջացած 

mailto:mariannadsm1@gmaրպil.com
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վառում հայտնվում էին նորանոր անուններ, մտավորականության շրջա-

նում ստեղծվել էր ազատամտության մթնոլորտ, որի շնորհիվ արվեստա-

գետները փնտրում էին ինքնարտահայտման նոր միջոցներ ու ձևերֈ 

Կերպարվեստում նախընտրելով ռեալիստական-առարկայական մտածելա-

կերպը և լինելով բազմաժանր արվեստագետ`Մելքոնյանը ստեղծել է 

կտավներ, որոնք նրա ինքնատիպ անհատականության դրոշմն են կրում: 

Նկարիչն առանձնանում է իր՝ արմատներով անցյալին կապված և 

միանգամայն ժամանակակից մարդու յուրահատուկ մտածողությամբ ու 

արտահայտչամիջոցներովֈ Լուսավոր ու խոհուն քնարականությամբ 

ներթափանցված վաղ շրջանի աշխատանքներում պարզորոշ դարձավ 

նկարչի հետաքրքրությունների շրջանակը և սերը հասարակի ու սովորա-

կանի նկատմամբֈ Արվեստագետը  հայկական բնանկարի վարպետներից 

մեկն է: Նրա բնանկարներում բնությունը ցողված է մաքրության լույսով, 

երկինքը միշտ պարզ է, շուրջբոլորը տիրում է խաղաղություն ու ջերմու-

թյուն` շաղախված  վայելուչ ազնվազարմությամբ: Կյանքի խորը, անհա-

տական վերաիմաստավորում, նրա լուսավոր ներդաշնակությունը  ցույց 

տալու ձգտում, լավատեսական մոտեցումներ. սա է վարպետի պոետիկ 

արվեստի պաթոսը: Նկարիչն ունի կյանքի, մարդկանց և բնության 

գեղեցկությամբ անընդհատ զարմանալու և այդ ամենն արվեստում արտա-

հայտելու  յուրօրինակ ունակություն: 

Ինչպես ինքը նկարիչն է ասել, իր ստեղծագործություններում ցան-

կացել է արտահայտել մարդկային երազանքների աշխարհը, իր ժամանա-

կակիցների հոգեվիճակի բազմազանությունը, նրանց տրամադրություն-

ները, փորձել արարել՝ բացահայտելով մարդու անհուն ներաշխարհը: Նրա 

գործերն աչքի են ընկնում իրենց կատարելությամբ, կոմպոզիցիայի պար-

զությամբ ու հստակությամբ, ինչպես նաև կոլորիտային ամբողջակա-

նությամբ: 

Մարդասիրություն, նրբին բանաստեղծական աշխարհընկալում, 

ժամանակի սուր զգացողություն և նկարչական «մեղեդային» լեզվի 

ինքնատիպություն: Նման բնորոշումներով կարելի է նկարագրել նկարիչի 

ստեղծագործությունները: Բնանկարի ժանրը նախընտրող նկարչի հասուն 

շրջանի գործերում մտածողության մասշտաբների լայնացումը, վարպետու-

թյան խորացումը, արտահայտչամիջոցների անհատականացումը, ստեղծա-

գործական ճշմարիտ հասունացումը նրա ստեղծագործական ներուժը, 

                                                                                                                                           

պետական որոշ ազատական քաղաքականության հետ, որն էլ բավական եղավ մի 

ամբողջ տաղանդավոր սերնդի ի հայտ գալուն արվեստի և գիտության բոլոր 

բնագավառներում(«Հայ արվեստ» մշակութային հանդես, 4, 2003 (6), էջ 5)ֈ 
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տեսադաշտը կենտրոնացնում են դիմանկարների ստեղծման վրա, որտեղ 

առավել վառ են արտահայտվում ստեղծագործողի հույզերի և տրամա-

դրության դրսևորումները2: Մելքոնյանի ստեղծագործությունների  կիզա-

կետը մարդն է, ով այնքան մոտ է մայր հողին, բնությանն ու ավանդույթ-

ներին, բայց միևնույն ժամանակ հայացքը հառում է ապագային` դեպի նոր 

կառուցվող աշխարհը: Նկարիչը հեշտությամբ է հոգևոր կապ հաստատել իր 

հերոս-բնորդների հետ: Եվ ամենակարևորը՝ նրա դիմանկարներում կա 

հոգեբանական լարվածություն, որը ակամայից դիտողին երկար է պահում 

նկարի առջև: Նրա վրձնի ներքո ամեն ինչ կարծես վերափոխվում է՝ 

տեղափոխվելով պոետիկ դաշտ: Անտեսանելի նուրբ լարով ստեղծա-

գործություններից լսվում են երաժշտության մեղմ ելևէջներ3: Դիմանկարի 

ժանրում դրսևորվող նման հուզականությունը արվեստագետի հոգին 

ներթափանցող զգացմունքների անընդհատ հոսքի արդյունքն էր, որն իր 

գագաթնակետին էր հասնում նրա սրտում և արտահայտվում արվեստում: 

Նրա կտավներից ճառագող կենսական ուժն ու դրական լիցքերը դիտողին 

կլանում ու դյութում են՝ «ստիպելով» վերարաժևորել ու յուրովի սիրել 

կյանքը, մարդկանց և արվեստը, իսկ պատկերված  կերպարների արտաքին 

պարզությունը գալիս է դրանց ներքին գեղեցկությունից, իսկ պատկերը 

կենտրոնացնում է բնորդի ներքին ուժն ու համարձակությունը 

ներկայացնող գծերի վրա՝ արտացոլված նրա դիմագծերում և մարմնա-

ձևերումֈ Նրա հերոսներին բնորոշ է կերպարների բանաստեղծակա-

նությունը, նուրբ կոլորիտն ու գծանկարի պլաստիկությունը: 

Մելքոնյանի վրձնած դիմանկարների միջոցով դիտողը հաղորդակից 

է դառնում մարդու ներքին ձևավորման ընթացքին: Նկարիչը ձգտում է ոչ 

այնքան կերպարների հոգեբանական բարդ մեկնաբանման, որքան դրանց 

հոգևոր աշխարհի գլխավոր գծերի հաղորդման: Նրա մեկնաբանություններն 

առանձնանում են անհատականի սուր տեսողությամբ: Սահուն ուրվագծերի 

ռիթմիկ կրկնողություններ, տարածական պլաններ կազմող գունային 

հարթությունների փափուկ անցումներ: Կերպարներին բնորոշ են կենսա-

կան սուր բնավորության գծերը, բայց դրանք այնպես են ներձուլվում 

միջավայրին, որ ոչ միայն չի խախտվում ամբողջի ներդաշնակությունը, 

այլև նրա ռիթմերին մասնակից, միայն ուժեղացնում է այն: Նկարչի 

պատկերած առարկան և դրա բնօրինակը արդեն բացարձակորեն նույնը չեն 

ու չեն էլ կարող լինել: Մարդը բնության անբաժանելի մասն է ու նրա 

                                                           

2 Աշոտ Մելքոնյան պատկերագիրք, Հալեպ, 2008թ., էջ 9-10ֈ 
3 Լաուրա Աթանեսյան, Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի կերպարվեստի պատմու-

թյունից (1850-1988թթ.), էջ 59-60ֈ 
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զարգացման արգասիքը: Ուստի մարդ-արվեստագետի բարձրագույն իմաս-

տությունն էլ բնության խորհրդի, կյանքի գեղեցկության և ճշմարտության 

յուրովի բացահայտումն է: «Մարդ տեսնում է այն, ինչ ուզում է տեսնել». 

արվեստի ներշնչանք դառնում է ոչ թե սոսկ առարկան իր 3 չափումներով, 

այլ նկարչի վերաբերմունքն ու ասելիքը առարկայի վերաբերյալ4: 

Հետևաբար, նկարչի պատկերած առարկան և դրա բնօրինակը արդեն 

բացարձակորեն նույնը չեն ու չեն էլ կարող լինել: 

Նման հարուստ ու նուրբ ներաշխարհով և յուրաքանչյուր գործը 

ստեղծելիս արարման երկունքի բարդ ճանապարհն անցնող նկարիչը չէր 

կարող չանդրադառնալ համամարդկային  և համաշխարհային մշակույթի 

ստեղծման ներշնչանքի աղբյուրներից մեկին` մայրությանը և այդ աստ-

վածային շնորհն իր մեջ կրող, մարմնավորող կնոջ կերպարին: Համաշ-

խարհային մշակույթի ստեղծման ներշնչանքի աղբյուրներից մեկը հնագույն 

ժամանակներից ի վեր եղել և մնում է կինը, ով ընկալվել է թե՛ որպես կյանքն 

իր մեջ կրող քարանձավ, ջրհոր, աղբյուր, անոթ և թե՛ այդ կյանքը 

պահպանող ու սնուցող առեղծվածային այն էակը, որն օժտված է 

նրբազգացությամբ, քնքշությամբ, անմնացորդ սիրով ու նաև փոփոխական  

հուզականությամբֈ Նա մշտապես ակնածանքի է արժանացել ինչպես իր 

կանացի տկարությամբ, նույնքան էլ աներևակայելի զորեղությամբ, հատ-

կապես, եթե խոսքը վերաբերում է իր զավակի կամ սիրեցյալի պաշտ-

պանությանըֈ Այս բարդ ու հակասական, հաճախ անկանխատեսելի էակը 

եղել է, կա ու մնում է որպես կյանքի հավերժականության  խորհրդանիշըֈ 

Տղամարդը կնոջ մեջ է տեսել կյանքի հանդեպ իր սիրո ու մաքառումի 

իրական կիրքը, ընկնելու և բարձրանալու իր ―հենասյունը‖ֈ Թեմային 

առնչվող վերոնշյալ բոլոր բնորոշումներն իրենց ներդաշնակ ամփոփումն 

են գտել Մելքոնյանի մայրությանը նվիրված կտավներում, բայց նրբա-

նկատորեն հեղինակը դրանք չի վերնագրել ուղղակի մայրություն կամ 

մայրը մանկան հետ: Այս պարագայում ևս ստեղծագործողը չի խախտել 

մարդ-բնություն ներդաշնակությունն ու միասնությունը և իր կտավներին 

տվել է և՛ մարդուն, և բնությանը բնորոշող վերնագրեր5: «Սեր», «Սպասում» և 

«Հանգիստ». այսպես է նկարիչը վերնագրել մորն ու մանկանը պատկերող 

կտավները:  

    «Սեր» (1962թ.) կտավում նկարիչը ներդաշնակորեն մորն ու ման-

կանը միաձուլել է մայր բնությանը, գրեթե հասնելով կատարելության: 

Բնության գրկում, դալար, նորատունկ ծառի տակ, ծնկները ամուր հողին 

                                                           

4 «Սովետական արվեստ» ամսագիր, Երևան, 1972թ., №5, էջ 15-16ֈ 
5 «Սովետական արվեստ» ամսագիր, Երևան, 1968թ., №4, էջ 16-17ֈ 
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հենած ու  փոքրիկին իր թևի տակ առած մայրը, ինքն էլ կարծես այդ ծառի 

այլաբանությունը լինի` սլացիկ, նրբիրան կազմվածքով ու նորափթիթ: 

Կտավի վերին սահմանագծին մոտ տաք օքրաներով բնանկարի դրվագ է՝ 

նոր կառուցվող քաղաքն է, որը ինչպես նորատունկ ծառն ու երիտասարդ 

կինը, նոր ու լուսավոր կյանքի, պայծառ ապագայի խորհուրդն ունի: Դալար 

ծառն ու նոր կառուցվող քաղաքն էլ լուսավոր ապագայի հույս ու հավատ են 

ներշնչում մոր կերպարին:   

«Հանգիստ» (1971թ.) ստեղծագործությունը լի է ամենանվիրական, 

ջերմ ապրումներով: Լիարժեք ներդաշնակության արտահայտություն են 

կնոջ դիրքը, ձեռքերի, դեմքի, պարանոցի, կիսաբաց ոտքերի ու կրծքի 

մարմնագույնի, զգեստի  մուգ կապույտի մաքուր համադրությունը: Կտավի 

հետին պլանում կրկին նոր կառուցվող քաղաքի տեսարանն է ու 

տպավորություն է, որ շինարարությունից ու ամառվա տապից բարձրացող 

անտեսանելի, թվացյալ փոշու ամպերը ծածկել են շուրջբոլորը և այդ  

անիրական գորշության մեջ կնոջ խաղաղ, լուսավոր կերպարն է, ով 

մայրական գորովանքով գիրկն է առել  իր քնած մերկ մանչուկին ու ձեռքի 

ափով մեղմորեն գրկելով նրա գլուխը՝ փոխանցում է մայրական ջերմ ու 

սիրող սրտից բխող անսահման սերն ու ջերմությունը՝ լուսավոր կյանքի մի 

պատառիկ: 

«Սպասում» (1975թ.) կտավը շղարշված է կարոտի ու սպասումի 

լուսավոր թախիծով, որին միախառնված են սերը, հույսն ու հավատըֈ 

Առաջին պահին հայացք գցելով կտավին, դիտողին պատում է սպասման, 

անրջանքի ու անորոշ ապագայի խորհրդավորությունը: Փոքրիկին գրկած  

մայրը կանգնած է թիկունքով ու հայացքը հառել է դեպի պատին կախված 

երիտասարդ զինվորականի լուսանկարը: Առաջին հայացքից թվացյալ 

հուսահատություն կա, որը կարծես թե ակնթարթորեն չքանում է պատու-

հանից ներս թափանցող լույսից: Լույսի ու ստվերի յուրօրինակ համա-

դրության շնորհիվ էլ նկատվում է լույսի ու խավարի անտես ու խորհրդա-

վոր պայքար, որը նկարում պատկերված սենյակը վերածում է «սրբավայրի», 

ուր երիտասարդ կինը առանձնանալով աղոթում է իր սիրեցյալի 

վերադարձի համար, իսկ պատուհաններց ներթափանցող լույսը դառնում է 

սիրող ու սպասող կնոջ առհավատչյան, իսկ պատուհանագոգին դրված 

ծաղիկները ասոցացվում են մանկան հետ, քանի որ ընդունված է ասել, որ 

երեխաները կյանքի ծաղիկներն են:  

Մելքոնյանի վրձնած մայրերը նրբիրան, նրբակազմ ու առաջին 

հայացքից փխրուն թվացող կանայք են: Բայց նրանց կեցվածքին ու 

հայացքին հեղինակը կարծես գերբնական անտեսանելի ուժ է հաղորդել, 

որի շնորհիվ նրանք կարող են դիմակայել ցանկացած դժվարության, 

հաղթահարել խոչընդոտները և նեցուկ լինել իրենց զավակներին ու 
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ընտանիքին1: Մայրերի աչքերից ճառագող անսահման նրբությանն ու 

հեզությանն են միաձուլվում վստահությունն ու ուժը: Նրանց այս 

զգացմունքները զավակներին փոխանցում են հոգեկան հանգստություն և 

ներդաշնակություն:   Եվ նկատելի է դառնում մեկ ընդհանուր գաղափար, որ 

մայրերի ձեռքում է սերունդների ապագան, և չնայած Մելքոնյանին իր 

ժամանակակիցները դասել են նկարիչ-պոետների շարքին, բայց այնու-

ամենայնիվ մեկ անգամ ևս համոզվում ենք, որ նա ռեալիստ-նկարիչ էր, ում 

համար պոետիկան ընդամենը ներշնչման աղբյուր էր, որն օգնում էր 

իրատեսական պատկերներին քնարականություն հաղորդել:   

 

   
Սեր, 1962թ., կտավ, յուղաներկ 

 

 

                                                           

1 «Սովետական արվեստ» ամսագիր, Երևան, 1972թ., №5, էջ 18-19ֈ 
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Հանգիստ, 1971թ., կտավ, յուղաներկ  

 

           

  
Սպասում, 1975թ., կտավ, յուղաներկ 

 

 

Մարիաննա  Մանուչարյան 

Մայրության թեման Աշոտ Մելքոնյանի ստեղծագործություններում 

Ամփոփում 

Աշոտ Մելքոնյանը հայ գեղանկարչության մեջ  յուրօրինակ 

ձեռագիր ունեցող և իր ուրույն հետքը թողած նկարիչներից է: 

Անկեղծություն, պարզություն, նուրբ երանգներ ու քնարականություն. 

սրանք են արվեստագետի կտավների հիմնական բնորոշիչները, որոնք 

իրենց դրսևորումն են գտել նաև մայրությանը նվիրված կտավներում: 
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Մելքոնյանի վրձնած մայրերը նրբիրան, նրբակազմ ու առաջին հայացքից 

փխրուն թվացող կանայք են: Բայց նրանց կեցվածքին ու հայացքին 

հեղինակը կարծես գերբնական անտեսանելի ուժ է հաղորդել, որի շնորհիվ 

նրանք կարող են դիմակայել ցանկացած դժվարության, հաղթահարել 

խոչընդոտները և նեցուկ լինել իրենց զավակներին ու ընտանիքին:  

 

Марианна  Манучарян 

Тема материнства в творчестве Ашота Мелконяна 

Резюме 

Ашот Мелконян - один из художников с уникальным почерком 

армянской живописи. Искренность, ясность, тонкие оттенки и лиризм. Это 

основные черты живописных полотен художника, которые также 

встречаются на полотнах, посвященных материнству. Матери Мелконяна на 

первый взгляд деликатные, нежные и хрупкие. Но автор, кажется, передал 

сверхъестественную невидимую силу их поведению и зрению, которая 

позволяет им противостоять любым трудностям, преодолевать препятствия и 

поддерживать своих детей и семью. 

 

Marianna  Manucharyan 

The theme of motherhood in the work of Ashot Melkonyan 

Summary 

Ashot Melkonyan is one of the artists with a unique style of Armenian 

painting. Sincerity, clarity, subtle shades and lyricism. These are the main features 

of the artist‘s paintings, which are also found on canvases dedicated to 

motherhood. At first glance, Melkonyan‘s mothers are delicate and fragile. But the 

author seems to have imparted a supernatural invisible power to their behavior 

and vision, which allows them to confront any difficulties, overcome obstacles and 

support their children and family. 

 

 

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  09. 01. 2020 
Հանձնարարվել է գրախոսության  05. 02. 2020 
Տպագրության է հանձնարարվել  05. 03. 2020 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԱԼՎԱՐԴ   ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Գիտական թանգարանի տնօրեն  

Մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ 

 aspumuseum@gmail.com 

 

ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. թանգարանի և դպրոցի 

համագործակցություն, թանգարանային դաս, թանգարանային մանկա-

վարժի օգնական, ուսուցիչների վերապատրաստում: 

Ключевые слова и выражения: сотрудничество музея и школы, 

музейный урок, помощник музейного педагога, переподготовка учителей. 

Key words and expressions: museum-school collaboration, museum 

lesson, museum teacher assistant, teacher trainings. 

 

Կրթության ժամանակակից հայեցակարգում կարևորագույն 

մանկավարժական նպատակը անհատի մոտ ստեղծագործական կարողու-

թյան զարգացումն է, տարբեր  իրավիճակների ինքնուրույն գնահատումը, 

ինչպես անձնական կյանքում, այնպես էլ մասնագիտական ոլորտում: Սա 

նոր բովանդակություն հաղորդեց թանգարանին, վերաիմաստավորեց նրա 

նպատակներն ու խնդիրները, աշխատանքի ձևերն ու մեթոդիկան: Ըստ 

ամերիկացի գիտնական Է. Էյսների, թանգարանի և դպրոցի համագոր-

ծակցության արդյունքում առաջացող կրթական արդյունքն արտահայտվում 

է անձի ունակությունների զարգացման տարբեր մակարդակներում1: 

 Թանգարաններում ստեղծվում է այն բարենպաստ մթնոլորտը, 

որտեղ զարգանում են անհատի ստեղծագործական կարողությունները: 

Թանգարանի հանդեպ այսպիսի մոտեցումը առաջին հերթին պետք է 

հետաքրքրի ուսուցիչներին, քանի որ առանց նրանց հետ համագործակցելու 

թանգարանի ջանքերը չեն բերի սպասվող հաջողությանը: Ուսուցչի և 

թանգարանի համագործակցության խնդիրն ուսումնասիրելիս պետք է 

հասկանալ, թե ինչ կարող է և պետք է տա թանգարանը ուսուցչին: Կարևոր 

                                                           

1 Eisner E.W. Does Experience in the Arts Boost Academic Achievement // Art Education. 

1998. Vol. 51, # 1. P. 13-19. 

mailto:aspumuseum@gmail.com
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է ուսումնասիրել հարցի նաև մյուս կողմը. ինչով կարող է ուսուցիչն օգնել 

թանգարանին: Այսօր թանգարանային աշխատողները կարիք ունեն 

ուսուցիչների հետ հաճախակի խորհրդատվություն անցկացնել հարցերի 

լայն շրջանակների շուրջ: 

Թանգարանների և ուսուցիչների համագործակցության ձևերը 

բազմազան են` ուսումնական և դաստիարակչական էքսկուրսիաների 

համատեղ կազմակերպում և անցկացում, թանգարանային դաս, դասա-

խոսություններ, դպրոցական ֆակուլտատիվ աշխատանքներ և այլն: 

Սակայն այս, թվում է, թե վաղուց արդեն կայացած գործընթացն  էլ, ունի 

բազմաթիվ չմշակված, չլուծված և անգամ վիճելի խնդիրներ2: 

Դեռևս 20-րդ դարի առաջին կեսին արևմտյան շատ երկրներում 

գաղափար առաջացավ ուսուցչին նախապատրաստել` նրան տալով 

էքսկուրսավարի կամ թանգարանային մանկավարժի օգնականի 

պարտավորությունները: Այն հիմնված է հետևյալ դրույթների վրա. 

1. Սովորողի կյանքում թանգարանի նշանակությունը պայմանա-

վորված է նրանով, թե ուսուցիչը ինչպես է թանգարանը 

համատեղում դպրոցում դասավանդելու համակարգի մեջ, այսինքն 

այն դարձնում է երեխաների կողմից դպրոցում ստացած 

գիտելիքների շարունակությունը: 

2. Ուսուցիչների միջոցով թանգարանը հնարավորություն ունի 

ազդելու դպրոցական լսարանի մեծ մասի վրա: 

3. Թանգարանում վերապատրաստում ստացած ուսուցիչներն ավելի 

արդյունավետ կիրականացնեն հավաքածուների հետ երեխաներին 

ծանոթացնելը, քան թանգարանային աշխատակիցները: Ուսուցիչ-

ներն ունեն մասնագիտական մանկավարժական կրթություն, ավելի 

լավ գիտեն իրենց աշակերտների պատրաստվածության 

աստիճանը: 

4. Ուսուցիչների վերապատրաստումը շահավետ է ֆինանսական 

առումով, քանի որ թանգարանից չի պահանջում լրացուցիչ 

նյութական ծախսեր: Նրանց վերապատրաստումը թանգարանում 

որակավորման ու ինքնակրթության բարձրացման ձևերից է: 

Այս առումով թանգարանն առաջարկում է հետևյալը. 

 Տեղեկատվա-մեթոդական ծառայության գործունեությունը, որը տարա-

ծում է տեղեկատվական և մեթոդական նյութեր դասընթացներ անց-

                                                           

2 Бойко А. Г. Опыт сопоставления профессионального сознания музейного и 

школьного педагога (к постановке проблемы) // Образовательная деятельность 

художественного музея. Вып. 4, СПб., 1995. 
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կացնելու համար: Այս ծառայության շրջանականերում թանգարանային 

աշխատակիցները մշակում են հատուկ տեղեկատվական նյութեր 

ուսուցիչների համար: 

 Դասընթացներ թանգարանային հավաքածուն ուսումնասիրելու համար: 

Սրանք հիմնականում իրականացվում են արձակուրդների ժամանակ և 

նվիրված են մշակույթի առանձին ճյուղերին: Պարապմունքներն 

իրականացվում են դասախոսությունների ու սեմինարների տեսքով: 

 Ուսուցիչների և թանգարանային աշխատակիցների համատեղ կոնֆե-

րանսների կազմակերպում ու անցկացում: Այսպիսի կոնֆերանսների 

անցկացման փորձն ԱՄՆ-ում, Անգլիայում, Գերմանիայում, 

Ռուսաստանում ցույց տվեց, որ նրանք բավականին արդյունավետ են: 

Ուսուցիչների և թանգարանի համագործակցության փորձը 

Գերմանիայում,  ԱՄՆ-ում  և Ռուսաստանում: Գերմանիայում թանգարանի 

փոխհամագործակցությունը դպրոցի հետ իրականացվում է ուսուցչին որոշ 

հարցերում օգնություն ցուցաբերելու միջոցով: Թանգարաններում ուսուցիչը 

հանդես է գալիս որպես «փորձագետ»: Տարբեր տարիքի երեխաների համար 

ստեղծվում են «աշխատանքային տետրեր», որոնք ցուցադրության 

վերաբերյալ վարժություններ են պարունակում: Թեմատիկան համապա-

տասխանում է ուսումնական ծրագրին, ինչը թույլ է տալիս և' ուսուցչին, և' 

թանգարանային մանկավարժին խորացնել ու ընդլայնել երեխաների 

գիտելիքներն ու ընդունակությունները որոշակի թեմաներով: Որպես 

կանոն, «աշխատանքային տետրը» կազմում են թանգարանային աշխատա-

կիցները` խորհրդակցելով ուսուցիչների հետ: Այն կազմված է 3 մասից, 

որոնցից մեկում համառոտ ներկայացվում են պարապմունքներում 

ընդգրկված հուշարձանները, իսկ մյուս երկուսը վերաբերվում են ուսուցչի և 

աշակերտի համատեղ աշխատանքին: Աշակերտը, կատարելով առաջա-

դրանքները, խորացնում է դպրոցում ստացած գիտելիքները: «Աշխատան-

քային տետրի» մյուս գործառույթն ուսուցչին թանգարանային ցուցա-

դրության լեզուն հասկանալու հարցում օժանդակելն է: 

Ուսումնա-դաստիարակչական գործընթացում «աշխատանքային 

տետրերի» նշանակությունը կայանում  է հետևյալում. 

 ուշադրությունը կենտրոնացնել թանգարանային մանկավարժների 

կողմից ընտրված թանգարանային առարկայի վրա և որոշակի հարցերի 

միջոցով դպրոցականի ուշադրությունը կենտրոնացնել առարկայի 

դիտման վրա, 

 նպաստել թանգարանային առարկայի արժևորմանը, 

 երեխային ուղղորդել դեպի ստեղծագործական գործունեություն, 

 ձևավորել տարածա-ժամանակային պատկերացումներ` կիրառելով 

թանգարանային առարկաների համեմատական վերլուծության մեթոդը, 
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 զարգացնել ցուցադրված առարկաների մասին կարծիք արտահայտելու 

ունակությունը: 

Այսպիսով, Գերմանիայում՝ դպրոցի և թանգարանի համագործակ-

ցությունն իրականացնելիս, այն նախ և առաջ համապատասխանեցվում է 

դպրոցական ծրագրին: 

ԱՄՆ-ում, ուր կրթական գործունեության տեսության ու 

պրակտիկայի զարգացումն սկզբից ի վեր ավելի հետևողականորեն էր 

ընթանում, թանգարանների և դպրոցների միջև հարաբերություննների 

վերակառուցումը կատարվում էր պետական քաղաքակրթության մակար-

դակով3: Չնայած թանգարանները պաշտոնապես կրթական հաստատու-

թյունների կարգավիճակ ունեին` դպրոցների հետ կապ հաստատելն 

այնքան էլ հեշտ չէր: Խնդիրը նրանում էր, որ դպրոցը կողմնորոշված էր 

դեպի տեխնիկական առաջընթացը: Այս հանգամանքը ի հայտ բերեց լուրջ 

թերություններ հումանիտար գիտությունների դասավանդման գործում և 

ստիպեց ուշադրություն դարձնել թանգարանային մանկավարժության 

զարգացման պատմական փորձի վրա: Սա նկատելիորեն ակտիվացրեց 

դպրոցի և թանգարանի շահերի մոտեցումը և հարստացրեց կրթական 

ձևերի պաշարը` էքսկուրսիաներ, ստուդիաներ, համերգներ, կրթական 

ծրագրեր` ստեղծված ուսուցիչների համար: ԱՄՆ-ում թանգարան այցելու-

թյունը աշակերտի կյանքում ընդամենը դրվագ է, այդ պատճառով դրա 

արդյունավետությունը մեծ մասամբ կախված է ուսուցչից, թե ինչպես նա 

կհարմարեցնի այն ուսումնասիրվող առարկաների հետ:  

Թանգարանում ուսուցչին պատրաստելը պայմանավորվում է 

հետևյալով. 

 ուսուցչի միջոցով թանգարանը հնարավորություն է ստանում ազդել մեծ 

թվով աշակերտների վրա, 

 ուսուցիչը ավելի լավ կարող է աշակերտին նախապատրաստել 

թանգարանում արվեստի ընկալմանը, ինչը մանկավարժորեն ավելի 

նպատակահարմար է, 

 իմանալով իր ածակերտների հումանիտար պատրաստվածության 

մակարդակը` ուսուցիչն ավելի լավ կարող է ազդել մշակույթի 

ձևավորման գործընթացի վրա, 

                                                           

3 Национальные стандарты преподавания художественных дисциплин в США: 

(National Visual Art Standards) / Реферативный пер. С. Б. Горюновой // 

Художественный музей в образовательном процессе. СПб.: Специальная литература, 

1998.  С. 240-270. 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

152 

 

 թանգարանային մանկավարժները հնարավորություն են ստանում 

կենտրոնանալ հատուկ ծրագրերի մշակման վրա, որոնք նախատեսված 

են թանգարանում, այնպես էլ դպրոցում իրագործելու համար: 

Ամերիկյան թանգարաններում ուսուցիչների պատրաստումը 

համապատասխանում է ազգային չափանիշների խնդիրներին գիտություն-

ների դասավանդման ոլորտում: Այդ չափանիշները գործնականում թույլ են 

տալիս որոշել դպրոցում արվեստի դասավանդման կարևորությունը: 

Ռուսաստանում դպրոցների համար էքսկուրսիաներ և դասա-

խոսություններ նախապատրաստելիս թանգարանները շեշտը հաճախ 

դնում էին արվեստաբանական ընկալման վրա: Իրավիճակը փոխվեց, երբ 

այցելուի հետ աշխատանքի նոր մոտեցումներ փնտրելու ժամանակ 

վերակառուցվեցին կրթական ծառայությունները, ինչը վերջին տարիներին 

հնարավորություն տվեց կրթական հաստատությունների ու ինստիտուտ-

ների հետ համագործակցության նոր համակարգային մակարդակի անցնել: 

Այսպիսի փորձ այսօր կա Ռուսաստանի մեծ ու փոքր բազմաթիվ 

թանգարաններում4: 

1989թ. Ռուսական թանգարանին կից ստեղծվում է վարժարան, իսկ 

մեկ տարի անց ստեղծվում է թանգարանային մանկավարժության և 

մանկական ստեղծագործությունների ռուսական կենտրոնը, որը դարձավ 

ռուսական թանգարանա-մանկավարժական ծառայություն մատուցող 

առաջին հաստատությունը: Կրթության խնդիրներին առաջարկվեց տալ նոր 

լուծումներ ոչ ստանդարտ մոտեցումերով: Կենտրոնի անձնակազմը բաղ-

կացած է արվեստաբաններից, մանկավարժներից, հոգեբաններից, նկարիչ-

ներից, թատերական մասնագետներից, միջին և բարձր դպրոցի աշխա-

տակիցներից: Սա թույլ տվեց թանգարանա-մանկավարժական գործընթացը 

դիտել միջգիտական տեսանկյունից: Անհրաժեշտ էր ամուր և արդյունավետ 

կապեր հաստատել դպրոցի, ուրեմն նաև ուսուցիչների հետ: Կենտրոնի 

աշխատակիցները սկսում են կրթական հաստատությունների հետ համա-

գործակցության համակարգ ստեղծել5: Այս համակարգը լայն տարածում 

ստացավ Ռուսաստանի շրջաններում, նրանում ձևավորվեցին չորս 

հիմնական ուղղություններ. 

1. Տեղեկատվա-հրատարակչական, 

                                                           

4 Столяров, Б.А., Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. Пособие, М.: 

Высш. Шк., 2004. 216с-стр 177-187. 
5 Козиев В. Н. Школьники, учителя и студенты в Государственном Русском музее // 

Художественный музей в образовательном процессе. СПб.: Специальная литература, 

1998. 
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2. դպրոցա-վարժարանական, 

3. խորհրդատվա-մեթոդական, 

4. կրթական: 

Թանգարանային-մանկավարժական ծրագիրը ընդգրկում է երկու 

բլոկ` «դպրոցը թանգարանի կրթական համակարգում» և «թանգարանային 

մանկավարժությունը դպրոցում»: Այսպիսի մոդելը հնարավորություն է 

ընձեռում ավելի արդյունավետ կապ հաստատել դպրոցի և թանգարանի 

միջև, քանի որ նախադրյալներ են ստեղծվում դպրոցի կրթական գործու-

նեության բնագավառում ձևավորել թանգարանա-մանկավարժական կրթու-

թյան ոլորտը: 

Դիտարկենք ժամանակակից կրթական պրակտիկայում լայնորեն 

կիրառվող երկու թանգարանա-մանկավարժական ծրագրեր, որոնք ունեն 

լուրջ տեսա-մեթոդաբանական հիմք մեթոդական խորհրդատվությունները 

գործնականում իրականացնելու համար: Ներկայացնենք այդ ծրագրերից 

առաջինը` «Մշակույթի առարկայական աշխարհը»: Ծրագիրն ուղղված է 

թանգարանները ճանաչելուն և դպրոցականների ու ուսուցիչների` թանգա-

րանների հետ գործնական շփումը իրականացնելուն: Այն մշակվել է 

«Թանգարանը և կրթությունը» հեղինակային խմբի կողմից` Կրթական 

համակարգերի զարգացման մոսկովյան ինստիտուտի հիման վրա և 

նախատեսված է տարրական դասարանների համար: Այն մոսկովյան 

համաքաղաքային ծրագիր է, որի նպատակն է` 

 հարստացնել տարրական դպրոցի ծրագրերը, 

 ուժեղացնել պատկերային կրթությունը, 

 զարգացնել սովորողների ստեղծագործական ակտիվությունը: 

Ծրագիրը բաղկացած է տեսական նյութերի խմբերից, ինչպես նաև 

չորս թեմատիկ խմբերից` «բնություն», «քաղաք», «տուն», «ձեռակերտ 

առարկա»: Դրանցից յուրաքանչյուրը ներառում է մի քանի փոխկապակցված 

թեմաների վերամշակում, որով երեխաներին առաջարկվում է նախօրոք 

դասարանում նախապատրաստված թանգարանային էքսկուրսիա, որից 

հետո էլ դաս է անցկացվում, ինչն էլ նպաստում է ստացած տպավորու-

թյունների ամրապնդմանը: 

Այս գործընթացն ապահովելու համար ուսուցիչը նախապատրաս-

տում է մեթոդական նյութեր ու ստեղծագործական վարժություններ: «Մշա-

կույթի առարկայական աշխարհը» ծրագիրը խնդիր է դնում պատմական 

գիտակցության և մշակութային ժառանգության հանդեպ արժանի վերա-

բերմունք ձևավորել թանգարանային առարկաների հետ շփվելու միջոցով: 

Հաջորդը «Բարև, թանգարան»  թանգարանա-մանկավարժական 

ծրագիրն է,  որը մշակվել է Թանգարանային  մանկավարժության  ռուսական  

կենտրոնի և Ռուսական պետական թանգարանի մանկական ստեղծագործու-
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թյունների կենտրոնի կողմից: Ծրագրի նպատակն է  Ռուսաստանի     թանգա-

րանների    և    ազգային կրթության բոլոր աստիճանների միջև արդյունավետ 

համագործակցություն ստեղծել: 

«Բարև, թանգարան» ծրագիրը երեխային հնարավորություն է տալիս 

ձեռք բերել հետևյալ կարողություններն ու ունակությունները. 

 անընդհատ աճող տեսողական ինֆորմացիայի պայմաններում պատ-

կետային կերպարների վերլուծում ու գնահատում, 

 հասարակության գեղարվեստական ձեռքբերումերի գնահատում, 

 շրջակա աշխարհի ստեղծագործական ընկալում: 

«Բարև, թանգարան» ծրագիրը դպրոցական կրթա-դաստիարակ-

չական գործընթացում ներառելու համար անհրաժեշտ է թանգարանային 

աշխատակիցների համագործակցությունը դպրոցի, ուսուցիչների, ղեկավա-

րության ու կրթական հաստատությունների հետ: 

«Բարև, թանգարան» ծրագիրը Ռուսաստանի շրջաններում կիրա-

ռելով` դարձավ մանկավարժական նորամուծությունների աղբյուր կրթական 

համակարգում: Եվ դա պատահական չէ, քանի որ նրա հիմքում ընկած է 

միջգիտակարգային մոտեցումը, որը թանգարանի հիմքի վրա միավորում է 

հոգեբաններին, արվեստաբաններին, թանգարանային մանկավարժներին, 

նախադպրոցական ու դպրոցական ղեկավարներին ու պրակտիկ մասնա-

գետներին, բարձրագույն կրթության ու մանկավարժական գիտության 

ներկայացուցիչներին: 

Այս ծրագիրը թույլ է տալիս սովորողների, թանգարանային և 

դպրոցական մանկավարժների համար առանձնացնել հետևյալ դրական 

գործոնները. 

Սովորողները՝ 

 ձեռք են բերում տեսողական մտածողության ունակություններ, 

 ստանում են ընկալման կարողություն և փորձ ու զարգացնում ստեղծա-

գործական ունակություններ, 

 տիրապետում են թանգարանային կուլտուրային 

 ստանում են գիտելիքներ ու խթան սովորելու համար 

 գիտակցում են մշակույթի աշխարհում ինքնադրսևորման անհրա-

ժեշտությունը: 

Դպրոցական ուսուցիչը՝ 

 բարձրացնում է իր կրթական մակարդակը և ստանում խթան 

ինքնակրթության համար, 

 բացահայտում է, որ թանգարանային միջավայրը կարող է ծառայել 

որպես կրթական միջավայր, 

 զարգացնում է մանկավարժական հեղինակությունը՝ յուրացնելով 

թանգարանային աշխատանքի մեթոդները: 
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Թանգարանային մանկավարժը՝ 

 դպրոցական ուսուցչի հետ համագործակցելով յուրացնում է կրթական 

գործունեության նոր ծավալներ, 

 տվյալներ է ստանում թանգարանա-մանկավարժական գործընթացի 

ուղղման և մեթոդական կատարելագործման համար: 

«Բարև, թանգարան» ծրագիրը դարձավ մանկավարժական նորարարու-

թյունների աղբյուր կրթական համակարգում: 

Հայաստանում մինչև այսօր թանգարանի և դպրոցի միջև շփումն ու 

կապը հիմնականում կատարվում է տարերայնորեն և կախված է թանգա-

րանային աշխատողի և ուսուցչի անձնական նախաձեռնությունից, կազմա-

կերպչական խոչընդոտներից (թանգարանի տարածքային հեռավորությունը 

դպրոցից, թանգարանային աշխատակիցների պակասը, ուսուցչի ծանրա-

բեռնվածությունը և այլն) և այլ էական, սակայն ոչ գլխավոր գործոններից6: 

Սակայն, փորձը ցույց է տալիս, որ թանգարան-դպրոց համակարգում 

կարևորագույն պայման է հանդիսանում թանգարանային աշխատողի և 

ուսուցչի միջև անմիջական կապը, որն իրականացվում է նրանց համատեղ 

գործունեության շնորհիվ: Սրա ապացույց է վերջին տարիներին Հայաստանի 

ազգային պատկերասրահի, Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի, Ալեք-

սանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի, Ավետիք Իսահակյանի տուն-

թանգարանի, Արամ Խաչատուրյանի տուն-թանգարանի, Ռուսական արվես-

տի թանգարանի, Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի դպրոցների 

հետ համագործակցության փորձը: 

Թանգարանի և դպրոցի մանկավարժի համագործակցության բարդ և 

բազմակողմանի խնդիրների լուծման համաշխարհային կրթական պրակ-

տիկան տեղայնացնելու և ուսուցիչներին թանգարանային մանկավարժու-

թյան հիմունքներին ծանոթացնելու նպատակով 2019 թվականի հուլիսի 1-ից 

4-ը հանրապետությունում առաջին անգամ Խաչատուր Աբովյանի անվան 

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում մեկնարկեց ՀՀ 

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից 

հաստատված ուսուցիչների վերապատրաստման «Թանգարան-դպրոց 

համագոծակցություն» դասընթաց-վարժանքի ծրագիրը: 

«Թանգարան-դպրոց համագործակցություն» ծրագրի նպատակն էր 

աշխատելով  դպրոցական ուսուցիչների հետ գրավել նրանց ուշադրությունը 

դեպի թանգարան, վերազինել գիտելիքներով, որը նրանք կօգտագործեն 

կրթական և դաստիարակչական նպատակներով, ակտիվացնել դպրոցական 

                                                           

6 Գրիգորյան Ա. Ֆ. Թանգարանային մանկավարժություն: Ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ: Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2019. -112էջ, էջ 87.                       
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լսարանի այցը թանգարան: Ուսուցիչները մասնակցեցին դասընթացների՝  

ծանոթանալով ուսուցչի թանգարան-դպրոց համագործակցության  միջազ-

գային փորձին, այս բնագավառում ունեցած մեր խնդիրներին և այս հարցի 

լուծման գործում նրանց դերի կարևորությանը: Պարապմունքներն անցկաց-

վեցին դասախոսությունների, քննարկումների, գործնական աշխատանքների 

և սեմինարների ձևով՝ հիմնականում երկխոսության միջոցով:  

Դասընթացի ժամանակ իրենց թանգարանի ծրագրերով Խ. Աբովյանի 

անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի թանգա-

րանում հանդես են եկել Ա. Իսահակյանի տուն-թանգարանի,  Գաֆեսճեան 

արվեստի կենտրոնի, ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ Հովհաննես Կարապետյանի անվան 

Երկրաբանական թանգարանի տնօրեններն ու աշխատակիցները: Դաս-

ընթացի երկրորդ մասում մասնակիցները այցելել են Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահ, Ռուսական արվեստի թանգարան /պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի 

հավաքածու/, ծանոթացել մշտական ցուցադրությանը, թանգարանում անց-

կացվող կրթական ծրագրերին: Անցկացվել են վարպետաց դասեր թանգա-

րանի տնօրենների և կրթական բաժնի աշխատակիցների մասնակցությամբ: 

Դասընթացի  մասնակիցները ստացան մասնագիտական գրակա-

նություն, այդ թվում՝ ծրագրի շրջանակում տպագրված «Թանգարանային 

մանկավարժություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որն ուսուցիչներին 

կօգնի թանգարանի հետ համագործակցելու ընթացքում տեղեկանալ խնդրի 

վերաբերյալ տեսական հարցերին:  

Դասընթաց-վարժանքի արդյունքում դպրոցի ուսուցիչները 

համագործակցելով թանգարանների հետ ստեղծեցին թանգարանային 

կրթական ծրագրեր աշակերտների համար: 

Ըստ վերապատրաստման դասընթացի գնահատման հարցաթերթիկի 

արդյունքների, մասնակիցները այն համարել են բարձր արդյունավետ, շատ 

օգտակար և լավ կազմակերպված՝ ցանկություն հայտնելով, որ այն լինի 

շարունակական:  

Թանգարանի և դպրոցի համագործակցությունն ապահովելու համար 

միայն ցանկությունը բավարար չէ, անհրաժեշտ են թանգարանների կողմից 

դպրոցական տարբեր տարիքային խմբերի համար համապատասխան 

թեմաներով մշակված կրթական ծրագրեր, «դպրոցական արկղերի» 

տրամադրում, որոնք պարունակում են ուսումնական գործընթացին համա-

պատասխանող բնօրինակ և կրկնօրինակ նյութեր,   թանգարանի տարածքից 

կազմակերպվող առցանց դասերի ցանկ, հետագայում դպրոցական ուսուցչին 

ներկայացնելու համար և շատ ուրիշ աշխատաձևերի կազմակերպում:  

Հոկտեմբերի 14-18-ը ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարարության և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի թանգարանի կողմից համատեղ իրա-
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կանացվեց «Դպրոցների ապահովումը թանգարանային տեղեկատվական և 

մեթոդական նյութերով» թանգարանի աշխատակիցների համար նախա-

տեսված հնգօրյա դասընթաց-վարժանքը, որի նպատան էր թանգարանային 

կրթությունը ընդգրել դպրոցի ուսումնական գործընթացի մեջ՝  դարձնելով 

թանգարանը  դպրոցում երեխաների ստացած գիտելիքների շարունակու-

թյուն և զարգացում: Ծրագրը նախատեսում էր իրականացնել թանգա-

րանների կողմից դպրոցականների համար հատուկ կրթական ծրագրերի և 

գիտաօժանդակ նյութերի նախապատրաստում և տրամադրում, թանգա-

րանային աշխատողների և դպրոցական ուսուցիչների համագործակ-

ցություն` դպրոցական լսարանի պահանջները ըստ անհրաժեշտության 

բավարարելու համար, ինչպես նաև թանգարանային կրթական ներուժի 

կիրառումը դպրոցականների կրթության և դաստիարակության ոլորտում, 

որը հնարավոր կլինի իրականացնել արդեն իսկ Մանկավարժական 

համալսարանի թանգարանում իրականացված «Թանգարան-դպրոց համա-

գործակցություն» թեմայով դասընթաց-վարժանքին վերապատրաստում 

ստացած ուսուցիչների միջոցով:  

Դասընթաց-վարժանքի արդյունքում Խ. Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանի թանգարանի տնօրեն, ՀՊՄՀ 

Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության 

ամբիոնի դոցենտ Ալվարդ Գրիգորյանի  կողմից մասնակիցներին ներկայա-

վեցին թանգարանի և դպրոցի համագործակցության խնդիրները, թանգա-

րանի աշխատանքը տարբեր տարիքի դպրոցականների հետ, թանգարան-

դպրոց կազմակերպչական համակարգի կառուցվածքը, դպրոցականների 

համար տեղեկատվական և մեթոդական նյութերի  պատրաստման ձևերը: 

Դասընթացի ավարտին տարբեր թանգարանների 17 աշխատակից ներկա-

յացրեցին իրենց կողմից մշակված դպրոցականներին առաջարկվող 

կրթական ծրագրերը, ինչն, անկասկած, կօժանդակի ուսուցիչներին դպրոցա-

կանների հետ աշխատանքն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու 

գործում: 

Թանգարանի և դպրոցի համագործակցությանը նպաստող երկու 

ծրագրերը հիմք հանդիսացան հանրապետությունում թանգարանների 

հսկայական կրթական ներուժը ուսումնական գործընթացում կիրառելու և 

հետագայում՝ ուսուցիչների վերապատրաստման միջոցով, թանգարանը 

լրացուցիչ կրթական տարածք դարձնելու համար: 
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Ալվարդ  Գրիգորյան 

Թանգարանային և դպրոցական մանկավարժների համագործակցությունը 

 Ամփոփում 

Կրթության ժամանակակից հայեցակարգում կարևորագույն մանկա-

վարժական նպատակը անհատի ստեղծագործական կարողության զարգացումն է, 

տարբեր  իրավիճակների ինքնուրույն գնահատումը, ինչպես անձնական կյանքում, 

այնպես էլ մասնագիտական ոլորտում: Թանգարաններում ստեղծվում է այն 

բարենպաստ մթնոլորտը, որտեղ զարգանում են անհատի ստեղծագործական 

կարողությունները: Թանգարանի հանդեպ այսպիսի մոտեցումը առաջին հերթին 

պետք է հետաքրքրի ուսուցիչներին, քանի որ առանց նրանց հետ համագործակցելու 

թանգարանի ջանքերը չեն բերի սպասվող հաջողությանը: Թանգարանների և 

ուսուցիչների համագործակցության ձևերը բազմազան են, սակայն այս, վաղուց 

արդեն կայացած գործընթացն  էլ, ունի բազմաթիվ չմշակված, չլուծված և անգամ 

վիճելի խնդիրներ: 

 

Алвард  Григорян 

Сотрудничество музейных и школьных педагогов. 

Резюме 

Важнейшей педагогической целью концепции современного образования 

является развитие творческих способностей личности, независимая оценка различных 

ситуаций как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Музеи создают 

благоприятную атмосферу, в которой развиваются творческие способности. Такой 

подход к музею должен прежде всего представлять интерес для учителей, так как без 

сотрудничества с ними усилия музея не приведут к ожидаемому успеху. Формы 

сотрудничества между музеями и учителями разнообразны, но в этом, давно 

установленном процессе, есть много неразработанных, нерешенных и даже 

противоречивых вопросов. 

 

Аlvard Grigoryan 

Collaboration of museum and school educators. 

Summary 

The most important pedagogical goal of the concept of modern education is the 

development of creative abilities of an individual, an independent assessment of various 

situations both in personal life and in the professional sphere. Museums create a favorable 

atmosphere in which creative abilities develop. Such an approach to the museum should 

primarily be of interest to teachers, since without cooperation with them the museum‘s 

efforts will not lead to the expected success. The forms of cooperation between museums 

and teachers are diverse, but in this long-established process, there are many undevelop  

 

Խմբագրություն է ուղարկվել  05. 11. 2019 
Հանձնարարվել է գրախոսության  01. 12. 2019 
Տպագրության է հանձնարարվել  05. 03. 2020 
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TEACHING /LEARNING ENGLISH VOCABULARY 

 IN THE ARMENIAN PRIMARY SCHOOL 

 

Key words and expressions: Effective communication, communicative 

competence, explicit instruction, learning strategy, to select vocabulary, easily 

combined, syllabus, word frequency, to design lessons, to motivate pupils, to 

acquire new experiences. 

Բանալի բառեր և արտահայտություններ. Արդյունավետ հաղորդակ-

ցություն, հաղորդակցական իրազեկություն, բացահայտ ցուցում, ուսումնա-

ռության ռազմավարություն, ընտրել բառապաշարը, հեշտությամբ համակց-

ված, ուսումնական պլան, բառի հաճախականությունը, դասերը նախագծել, 

աշակերտներին մոտիվացնել, ձեռք բերել նոր փորձառություններ: 

Ключевые слова и выражения: Эффективная коммуникация, 

коммуникативная компетентность, явная инструкция, стратегия обучения, 

выбрать словарный запас, легко комбинируемый, учебный план, частота 

слова, проектировать урок, мотивировать учеников, приобрести новый опыт. 

 

Nowadays, the ability of effective communication is the main aim of 

teaching, so teachers try to develop pupils‘ communicative competence, and 

vocabulary is the key to it. Communication is strongly conditioned upon the level 

of vocabulary. When it is limited, it distorts or even sometimes blocks up 

communication. Special attention should be paid to the fact that vocabulary is the 

knowledge of words and word meanings. Vocabulary knowledge is not something 

that can ever be fully mastered, it is something that expands and deepens over the 

course of lifetime. Instruction in vocabulary involves far more than looking up 

words in a dictionary and using the words in a sentence. It is also important that 

vocabulary can be acquired both incidentally through indirect exposure to words 

and intentionally through explicit instruction in specific words and word learning 

strategies.  Children learn to listen and to talk long before they learn to read and 

write. The same sequence should be followed in classroom teaching. Extra 

difficulty would be created if one would try to develop English reading and 

writing skills before children can speak the language. In order to be able to speak 

the language, students need to know some vocabulary first. 
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―Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing 

can be conveyed‖1. This shows that learning vocabulary is even more important  

than learning grammar. Nowadays, the ability of effective communication is the 

main aim of teaching, so teachers try to develop pupils‘ communicative 

competence, and vocabulary is the key to it. Communication is strongly 

conditioned upon the level of vocabulary. When it is limited, it distorts or even 

sometimes blocks up communication. Special attention should be paid to the fact 

that vocabulary is the knowledge of words and word meanings. Vocabulary 

knowledge is not something that can ever be fully mastered. It is something that 

deepens and expands over the course of lifetime. Instruction in vocabulary 

involves far more than looking up words in a dictionary and using the words in a 

sentence. It is also important that vocabulary can be acquired both incidentally 

through indirect exposure to words and intentionally through explicit instruction 

in specific words and word learning strategies.  

To know a language means to master its structure and words. Thus, 

vocabulary is one of the aspects of the language to be taught at school. The 

problem is what words and idioms pupils should retain. It is evident that the 

number of words should be limited because pupils have only 2 periods a week; the 

size of the group is not small enough to provide each pupil with practice in 

speaking; schools are not fully equipped with special laboratories for individual 

language learning. The number of words pupil should acquire in school depends 

wholly on the syllabus requirements. The latter are determined by the conditions 

and methods used.  

Learning vocabulary is a very important part of learning a language. The 

more words you know, the more you will be able to understand what you hear 

and read; and the better you will be able to say what you want to when speaking 

or writing. Usually the first things you learn about a new English word are what it 

means and its translation in your own language. But there are other things you 

need to find out before you can say that you know a word like a native speaker 

does. For example, you have to learn: how it is spelled, how it is pronounced, how 

it is inflected (i.e. how it changes if it is a verb, noun or adjective), other grammar 

information about it, how it collocates (i.e. what other words are often used with 

it).  

It is also important to carefully select vocabulary, in accordance with the 

principles of selecting linguistic material, and the conditions of teaching and 

                                                           

1 Wilkins, D. A. (1972). Linguistics in Language Teaching. Cambridge: MFT Press, p. 97. 



ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

161 

 

learning a foreign language in school. Scientific principles of selecting vocabulary 

have been worked out. The words selected should be:  

 frequently used in the language;  

 easily combined (nice room, nice girl, nice weather);  

 unlimited from the point of view of style (oral, written);  

 included in the topics the syllabus sets;  

 valuable from the point of view of word-building (use, used, 

useful, useless, usefully, user, usage).  

The first principle, word frequency, is an example of purely linguistic 

approach to word selection. It is claimed to be the soundest criterion because it is 

completely objective. It is derived by counting the number of occurrences of 

words appearing in representative printed material comprising novels, essays, 

plays, newspapers, textbooks and magazines.  

Modern tendency is to apply these principles depending on the language 

activities to be developed. For developing reading skills pupils need "reading 

vocabulary", thus various printed texts are analyzed from the point of view of 

word frequency. For developing speaking skills pupils need "speaking vocabulary". 

In this case the material for analysis is the spoken language recorded. The 

occurrences of words are counted in it and the words more frequently used in 

speaking are selected.  

The words selected may be grouped under the following two groups: 

 Words that we talk with or form (structural) words which make 

up the form (structure) of the language.  

 Words that we talk about or content words.  

The selection of the vocabulary although important is not the teacher's chief 

concern. It is only the "what" of teaching and is usually prescribed for him by 

textbooks and study - guides he uses. The teacher's concern is "how" to get his 

pupils to assimilate the vocabulary prescribed. This is a difficult problem and it is 

still in the process of being solved.  

The teacher should bear in mind that a word is considered to be learned 

when:  

 it is spontaneously recognized while auding and reading;  

 it is correctly used in speech, the right word in the right place2.  

Many experienced textbook and methodology manuals writers have argued that 

games are not just time-filling activities but have a great educational value. W. R. 

                                                           

2 Lewis M., (1997).  Implementing the Lexical Approach. New York: Language Teaching 

Publications, pp. 187-188. 
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Lee holds that most language games make learners use the language instead of 

thinking about learning the correct forms. He also says that games should be 

treated as central not peripheral to the foreign language teaching programme. A 

similar opinion is expressed by Richard-Amato, who believes games to be fun but 

warns against overlooking their pedagogical value, particularly in foreign language 

teaching. There are many advantages of using games. ―Games can lower anxiety, 

thus making the acquisition of input more likely‖3. They are highly motivating 

and entertaining, and they can give shy pupils more opportunity to express their 

opinions and feelings4. They also enable learners to acquire new experiences 

within a foreign language which are not always possible during a typical lesson. 

Furthermore, to quote Richard-Amato, they, ―add diversion to the regular 

classroom activities‖5. 

In the easy, relaxed atmosphere which is created by using games, students 

remember things faster and better. Games encourage, entertain, teach, and 

promote fluency. If not for any of these reasons, they should be used just because 

they help pupils see beauty in a foreign language and not just problems. Through 

games children can learn English unconsciously like they learn their mother 

tongue. There are many kinds of games and activities which can be used in 

teaching English: riddles, puzzles, crosswords, puns, songs. Riddles encourage 

critical thinking skills. By listening to English songs, children can hear the native 

pronunciation of words. Music can also help shy children to express themselves. 

Crossword Puzzles are good because they work on the definition as well as the 

spelling. Games and special activities form an important part of teaching English 

to children. 

Games are often used as short warm-up activities or when there is some time 

left at the end of a lesson. Vocabulary games are very effective to teach pupils new 

words. They help the pupils to learn new words easily. Pupil is involved when 

vocabulary games are used. This will help pupils to retain the word for a long 

time, even after leaving the classroom. When vocabulary games are used to teach 

new words, pupils are totally involved in learning the process. They concentrate 

                                                           

3 Richard-Amato; (1988). Language and Languages; Second Language Acquisition; English 

Language; Study and Teaching; New York; p. 147. 
4 Hansen, F. A., (1994). Testing: Social Consequences of the Examined Life. University of 

California Press, California,  p. 118 
5 Richard-Amato; (1988). Language and Languages; Second Language Acquisition; English 

Language; Study and Teaching; New York; p. 147. 
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on the spelling and sound of the word. Moreover, vocabulary games make learning 

new words great fun, rather than a monotonous task.  

The current experiment of the research has driven us to select a variety of 

games and songs for enriching the learner‘s vocabulary. Here are some of them: 

1. Find the Word 

We should divide the class into teams depending on the number of pupils. 

Then we need to draw blank lines on the board equal to the number of letters on 

the word. A picture or a photograph of the word is shown to the class. Each team 

is then asked to guess the word. They are given 2 minutes to discuss and find the 

letters of the word. When the time is up, a member of the team should come up to 

the board and fill in the blanks to form the correct word. This vocabulary game 

helps the pupils to associate the word with the picture. 

2. Show and Tell 

We should make picture cards of the words that we want to teach. The 

picture cards must be more than the number of pupils in the class. Firstly, we 

place the cards in the center of the table. Then we should ask one student to come 

and pick out a card. Pupil should show the card to the class and read out the word 

written on it. All the pupils get a chance to pick out a card. The one who picks out 

the last card is asked to do something funny – like doing a funny dance, miming, 

singing etc. This type of game is a fun way of teaching new words in class. 

3. Cross the Word 

We need to write down a number of vocabulary words that we want to 

teach in a square on the board. Each word must be written in bold. We should use 

different colours to write the words. Then we will divide the class into two teams. 

We‘ll place two chairs facing away from the board. One member of each team is 

asked to sit on the chair. We should say one word in from the board. The two 

pupils sitting on the chair should find out the word on the board and cross it out. 

Whoever crosses out the word first their team scores a point. If both the pupils do 

not find the word, then no points are awarded and the next set of pupils get a turn. 

We will repeat till everyone has had a turn. The team with the maximum number 

of points wins.  

4. Going to the Shop 

For this role play, we can teach the basic vocabulary. If students are 

planning on going abroad soon, then this will allow them to practice dealing with 

the general public. This role play will also make great use of certain grammatical 

structures, for example, the difference between: ―I would like those‖ and ―I would 
like that‖. Even if your class is sufficiently advanced, this can be helpful for fine 

tuning specific grammatical errors. 
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5. Word Chain ESL Game  

For explaining the learners how to do this game we should firstly think of a 

theme like ―movie stars‖ or something simple like ―colors‖ if it is a very basic level 

of students. We should use the ―colors‖ example to start for the explanation. We‘ll 

grab a board marker and write the word ―yellow‖ on the board so that everyone 

can see. Later we will underline the last letter of the word yellow and draw an 

arrow to the next word that they need to think of that starts with ―W‖. We should 

tell the learners it has to be a color word only. They should come up with ―white‖ 

fairly easily. With the last letter of ―white‖ being ―E‖, draw another arrow to start 

the next color word beginning with ―E‖. It‘s good to give students some time to 

answer. If nobody can think of a color that begins with ―E‖ then suggest that they 

could have said the color ―emerald green‖ and carry on with ―N‖. This should be 

enough to give them the idea of what to do for the game6.  

 Though the main objectives of the games are to acquaint students with 

new words or phrases and help them consolidate lexical items, they also help 

develop the pupil‘s communicative competence. Although, it cannot be said that 

games are always better and easier to cope with for everyone, an overwhelming 

majority of pupils find games relaxing and motivating. Even though the results of 

one activity can hardly lead to informative conclusions, the results suggest that the 

use of games for presentation of new vocabulary is very effective and enjoyable for 

pupils. Games should be an integral part of a lesson, providing the possibility of 

intensive practise while at the same time immensely enjoyable for both pupils and 

teachers7. 

Besides game, songs are also an important tool to teach vocabulary especially 

in primary school classrooms. Eken enumerates reasons for the use of song in a 

language classroom. Firstly, a song may be used to present a topic, new vocabulary 

or a language point. Then, it may also be used as a practice of lexis. Beyond 

question, songs can be used as a material for extensive and intensive listening. 

Some teachers may use them to focus on frequent learner errors in a more indirect 

way. Not to mention that songs are a perfect source for stimulating discussions 

about feelings and attitudes. Learners may talk over with another in pairs or in 

                                                           

6 http://eslexpat.com/esl-vocabulary-games/word-chain. 
7 Rixon S.; (1981). How to Use Games in Language Teaching; London; Macmillan Publishers 

Ltd; p. 69. 
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small groups what happened in the song and then share their opinions with the 

rest of students8. 

Additionally, songs may arrange a relaxed classroom atmosphere and 

contribute to fun and variety in language teaching. Finally, songs may be said to 

encourage the use of imagination and creativity during foreign language lessons. 

Songs also give a chance to develop automaticity which is the main cognitive 

reason for using songs in the classroom9.  

Technology, ever changing, has become more accessible to teachers in the last few 

years. Teachers need to be able to use technology to increase their professional 

development and to have positive contact with students on a regular basis. The 

Interactive WhiteBoard proved to be an exciting and fun bit of technology to 

integrate. It affects learning in several ways, including raising the level of student 

engagement in a classroom, motivating students and promoting enthusiasm for 

learning10.  

Research shows that designing lessons around interactive whiteboards helps 

educators streamline their preparation, be more efficient in their Information and 

Communication Technology (ICT) integration and increase their productivity 

overall. Research also indicates that notes taken on an interactive whiteboard can 

play a key role in the student review process, leading to higher levels of student 

attendance11.  

Here are some activities we have experimented with the primary classroom:  

The activity is called Simple Bedroom Vocabulary and is created for the EFL 

learners as an Interactive Pirate Waters Board Game (mirror, wardrobe, desk, bed, 

curtains, window etc.) EFL Learners and Teachers can use it to review English 

vocabulary and grammar or simply practice these words. We have to click on the 

dice to roll. A random number will show up and our ship will advance. There are 

traps on the way. We should not land on a volcano island or pirate.   A question 

will pop up and the player must choose the correct answer or risk going back. 

                                                           

8 Eken, D. K., (1996). ―Ideas for Using Songs in the English Language Classroom‖, in: 

English Teaching FORUM 34, p. 46. 
9 Schoepp, Kevin, (2001). ―Reasons for Using Songs in the ESL/EFL Classroom‖ in: The 

Internet TESL Journal. Last access: 22.12.2015. http://iteslj.org/Articles/SchoeppSongs.html, 

p. 30. 
10 Bacon, D., (2011). The Interactive Whiteboard as a Force for Pedagogic Change. 

Information Technology in Education Journal, pp. 15-16. 
11 Solvie, P. A., (2004). The digital whiteboard: A tool in early literacy instruction. Reading 

Teacher, p. 484. 

http://iteslj.org/Articles/SchoeppSongs.html
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Meeting a pirate is dangerous - we get shot at and we go back to start. Those 

pirates are mean. A dolphin is our best friend in these pirate waters. 

Here is a picture shown and a link to the game12:  

 
 

 
 

Here is another game called Wordsearch. Pupils are supposed to find the 

body words in all eight directions. They practise spelling. After the pupils 

complete the task they click on a ―Click me for the answer‖ button and they see 

the correct answers immediately. 

                                                           

12 https://www.eslgamesplus.com/bedroom-vocabulary-interactive-esl-board-game/. 
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This page shows the correct results: 

 
Another game is Memory game – pupils take turn to find a matching pair 

which consists of a picture and a word. 

 
An important use of the Interactive WhiteBoard is its aid in presentation of new 

linguistic and cultural elements. The teacher can prepare a lesson as usual in a 
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Notebook file or Word Document, and is then able to use the features of the 

Interactive WhiteBoard to his advantage. The instructor can use the Interactive 

WhiteBoard to overwrite, underline, highlight or circle the elements that he 

wants to emphasize. Because the document is typed, it is very readable, and it – 

along with changes and new emphases – can be saved and displayed again at any 

time. The features of the Interactive WhiteBoard can also make a big difference 

when presenting authentic documents such as web sites. They enable the teacher 

to explore the document at length rather than staying at a simple presentation 

level13.  

Bacon and Allen suggested in their studies the positive influence of 

authentic documents in language learning. With Interactive WhiteBoard the 

instructor can not only simply project a website; he/she can also overwrite it to 

emphasize specific linguistic and cultural elements. The Interactive WhiteBoard 

also facilitates navigation of the site because it is finger driven on the board. This, 

too, facilitates classroom activities14.  

 

 

                                                                 Tsovinar Shahiryan 

Teaching/Learning English Vocabulary in the Armenian Primary School  

Summary 

The article is devoted to the importance of teaching/learning English 

vocabulary in primary school. The ability of effective communication is the main 

aim of teaching, so teachers try to develop pupils‘ communicative competence, 

and vocabulary is the key to it. Communication is strongly conditioned upon the 

level of vocabulary. The article presents different strategies and types of exercises 

which will make the process of enriching English vocabulary more effective.  

                                                                    

  Ծովինար Շահիրյան 

Անգլերեն բառապաշարի ուսուցումն/ուսումնառությունը  

ՀՀ տարրական դպրոցում 

Ամփոփում 

Սույն հոդվածը նվիրված է տարրական դպրոցում անգլերեն բառա-

պաշարի ուսուցման /ուսումնառության կարևորությանը: Արդյունավետ 

                                                           

13 Bacon, D. (2011). The interactive whiteboard as a force for pedagogic change. 

Information Technology in Education Journal, pp. 15-16. 
14 Allen, A. (2010). Interactive Whiteboard Evaluation. Retrieved March 23, 2017, from 

www.mirandanet.ac.uk/pubs/SMARTBoard.html , pp.112-114. 

http://www.mirandanet.ac.uk/pubs/SMARTBoard.html
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հաղորդակցության կարողությունը ուսուցման հիմնական նպատակն է, 

ուստի ուսուցիչները փորձում են զարգացնել աշակերտների հաղորդակ-

ցական իրազեկությունը, և այստեղ բառապաշարը հանդիսանում է դրա 

բանալին: Հաղորդակցությունը անքակտելիորեն պայմանավորված է բառա-

պաշարի մակարդակով: Հոդվածում ներկայացված են տարբեր ռազմա-

վարություններ և վարժությունների տեսակներ, որոնք ավելի արդյունավետ 

կդարձնեն անգլերեն բառապաշարի հարստացման գործընթացը: 

                                                                              

Цовинар Шаирян 

Обучение английского словарного запаса в армянской начальной школе 

Резюме 

Статья посвящена важности обучения английского словарного запаса в 

начальной школе. Способность эффективной коммуникации является 

основной целью обучения, поэтому учителя стараются развить 

коммуникативную компетентность учеников, и словарный запас является 

ключом к этому. Степень коммуникации  зависит от уровня словарного 

запаса. В статье представлены различные стратегии и типы упражнений, 

которые сделают процесс обогащения английского словаря более 

эффективным. 
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ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՀԱՆԴԵՍ 

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

170 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

       ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՇՈՏ  ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

Բայի կիրառության առանձնահատկությունները արևելահայ 

գեղարվեստական վավերագրության լեզվում 3 

  

ԱՐՏԱՇԵՍ  ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

Բառը որպես խոսքի և մտքի ստեղծագործական իրացում  17 

  

ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները 27 

  

ՍԱԹԵՆԻԿ  ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

Աբիգ Ավագյանի երկերի համեմատական քննություն 37 

  

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՍԻՐՎԱՐԴ  ԱՍՐՅԱՆ, ԱՆՆԱ  ԴԱՎԹՅԱՆ 

Ռուբեն Հովսեփյանը՝  մանկագիր 45 

  

ՌԻՄԱ  ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

Դիմակը Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիայում 53 

  

ՀԱՍՄԻԿ  ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ  

Առակներ Գրիգոր Մագիստրոսի  թղթերում 64 

  

ԱՆՆԱ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Մտավոր կյանքի ներկայացուցիչների նկարագիրը 

Զապել Եսայանի «Սպասման սրահին մեջ» վեպում 77 

  

ԼԻԼՅԱ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Նիկողայոս Մառի և Ակակի Ծերեթելիի բանակռվի մի քանի 

հարցերի շուրջ  87 
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ 

Ճարտարապետական եզակի կառույցներ Այրարատի 

փոխարքայությունում 94 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
 

ՍԵՊՈՒՀ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 

Անդրեաս Տեր-Մարուքյանի «Խաչատուր Աբովյանը» 107 

  

ԱՐՄԵՆ  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

Նկարիչ Բյուզանդ Թոփալյան 113 

  

ԼԻԼԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Նիկոլ Գալանդերյանի անդրանիկ օպերան. «Լալվարի որսը» 118 

  

ԱՐՓԻՆԵ  ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

Մաշտոցյան Մատենադարանի  Հմր 3807 Խորհրդատետրի 

տերունական մանրանկարների հրատարակությունների  

փոխառնչությունները վանանդեցիների 

հրատարակությունների փորագրանկարների հետ 126 

  

ՄԱՐԻԱՆՆԱ  ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ 

Մայրության թեման Աշոտ Մելքոնյանի 

ստեղծագործություններում 140 

  

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ԱԼՎԱՐԴ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Թանգարանային և դպրոցական մանկավարժների 

համագործակցությունը 148 
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